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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ และศึกษาความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ ขั้นตอนดําเนินการวิจัยประกอบด้วยขั้นตอนแรก คือ การศึกษาข้อมูล
พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนที่สอง คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ ขั้นตอนที่สาม คือ การออกแบบ โดยเริ่มจาก
การออกแบบลวดลายก่อนแล้วจึงออกแบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอ จํานวน 10 แบบ ขั้นตอนที่สี่ คือ การคัดเลือก
แบบ โดยกลุ่มผ้าทอร่มไทรคัดเลือก จํานวน 3 แบบ ขั้นตอนที่ห้า คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และขั้นตอนสุดท้าย คือ การ
ประเมินผล โดยนําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มาศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มทอผ้าร่มไทร จํานวน 5 คน และผู้บริโภค จํานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า ได้ผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ จํานวน 3 รูปแบบ ที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีวัยทํางาน ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ รูปแบบที่ 3 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นลําดับที่ 1 โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 กล่าวคือ ด้านรูปทรง มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอ มีความคงทนแข็งแรง
ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความสะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของ และกลุ่มทอผ้าร่มไทร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ รูปแบบที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นลําดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28 กล่าวคือ
ด้านรูปทรง มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอ มีความประณีตสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความ
สะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของ ป้องกันการเกิดความเสียหายของสิ่งของได้ และใส่สิ่งของได้ปริมาณมาก
คําสําคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผ้าทอเกาะยอ เทคนิคควิลท์

ABSTRACT
The objective of the research is for design product of Ko-yo hand woven bag by using quilt
Technique and satisfied product of Ko-yo hand woven bag by using quilt Technique. First of all we research
from basic then the second we analysis the detail for design. Thirdly, we will design following from theory
of development , which we have to start from design draft idea what we want before production
processing,the design be the products from 10 types. The Forth step, we choose the design 3 types as what
we want. The Fifth we develop the product and the last is analysis all of the information from 3 types to
research and study how they satisfied products from 5 Volunteer people and other 100 people which
interested our product. The measurement tool that we used in this time is close interview and asks to
consumers directly to calculate which is finding from MEAN and Standard Deviation. From the result we
1
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found that most of consumer’s satisfied product of Ko-yo hand woven bag by using quilt Technique in the
3 Types which is highest satisfaction. The first has mean at 4.47 which is the Shape of image and still has a
great value for product of Ko-yo hand woven bag, it also has a good quality and easy to use for any
convenience. Which everyone is satisfied in the product (Type 1). Overall, the first has mean at 4.28 that is
Shape of image still the same as we said before and the beauty of design and other which is very
convenience for using in life style so they are going to produce for women who love this style.
Keyword : Bag design, Ko-yo hand woven, Quilt technique

บทนํา
ผ้าทอเกาะยอ เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตําบลเกาะยอ ซึ่งสืบสานภูมิปัญญามาแต่บรรพบุรุษ เป็นผ้าพื้นเมืองที่มี
ชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา มีความประณีตและสีสันที่สวยงาม มีการทอยกดอกที่มีลวดลายนุ่มนวลถือเป็นสัญลักษณ์หัตถกรรม
พื้นบ้านของภาคใต้และยังเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2549 ในจังหวัดสงขลามีกลุ่มทอผ้าอยู่หลาย
อําเภอ แต่ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่อยู่ที่ ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานจากรุ่นสู่รุ่น ถือ
ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะยอ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเพื่ออนุรักษ์การทอผ้า
ทอเกาะยอ โดยเส้นด้ายที่นํามาใช้ทอมี 3 ชนิด คือ ฝ้าย ไหมแท้ และไหมเทียม จุดเด่นของผ้าทอเกาะยอ คือ ลายผ้าที่มีความ
ประณีตสวยงาม
ผ้าทอเกาะยอมีประวัติความเป็นมายาวนานและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะลวดลาย สีสันที่มีความสวยงาม
ที่เกิดจากความประณีตในการทอ จากการที่ผู้วิจัยได้สํารวจขั้นต้นพบว่าในส่วนของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอนั้น มี
กลุ่มทอผ้าร่มไทรเพียงกลุ่มเดียวที่มีการนําผ้าทอเกาะยอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า สมุดบันทึก กล่องนามบัตร
กล่องกระดาษทิชชู เป็นต้น กลุ่มทอผ้าร่มไทรนอกจากจะทอผ้าเป็นผืนแล้วยังมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีแนวคิดที่
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากที่มีอยู่ทั่วไป จากการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์จากกลุ่มทอ
ผ้าร่มไทรในขั้นต้น พบว่ามีกระเป๋าสตรีจากผ้าทอเกาะยอที่น่าสนใจ แต่รูปแบบก็เหมือนท้องตลาดทั่วไป กระเป๋าสตรีทางกลุ่ม
ไม่ได้ออกแบบเองเพียงแต่หาแบบมาแล้วผลิตตามแบบที่มีอยู่
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนากระเป๋าผ้าทอเกาะยอรูปแบบใหม่ที่สวยงาม ทันสมัย และมีเอกลักษณ์ ซึ่งนอกจากจะใช้
ผ้าทอเกาะยอที่มีลวดลาย สีสัน สวยงามเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้ว ผู้วิจัยมีความสนใจเทคนิคการตัดเย็บที่ใช้เอกลักษณ์เฉพาะอย่าง
งาน ควิลท์ (Quilt) โดยหลักการของงานควิลท์ ต้องมี 3 ชิ้น ติดกันเสมอ ชิ้นแรก คือ แผ่นตกแต่ง (Decorative top) เป็นชิ้นที่
ออกแบบให้มีสีสันและลวดลาย ชิ้นที่สอง คือ ชั้นให้ความอบอุ่น (Padding) มาจากเส้นใย ทําเป็นแผ่นเพื่อให้ความอบอุ่น ชิ้นที่
สาม คื อ แผ่ น รองหลั ง (Backing) เป็ น ชิ้ น ที่ ป ระกบปิ ด ทั บ ด้ า นหลั ง การทํ า งานควิ ล ท์ ต้ อ งมี ส่ ว นประกอบด้ ว ยแพทเวิ ร์ ค
(Patchwork) คือ การตัดผ้าแล้วนํามาเย็บต่อกันเป็นลวดลาย และแอปปลิเคย์ (Applique) คือ การปะผ้า โดยการตัดผ้าเป็น
ลวดลายแล้วนําไปเย็บติดลงบนผ้า จะนําส่วนต่าง ๆ เหล่านี้มารวมกันเป็นงานควิลท์ และคิดว่าหากนําเทคนิคดังกล่าวมาใช้ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอจะทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่มีอยู่
เดิมทั้งในด้านรูปแบบ สีสันและลวดลาย นอกจากนี้ในอนาคตทางกลุ่มทอผ้าร่มไทรยังสามารถนําเศษผ้าทอที่เหลือจากการแปร
รูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาใช้ในการออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการตัดต่อผ้าได้ซ่ึงเป็นการใช้ผ้าทอให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและเพิ่มมูลค่า
ปัจจุบันในประเทศไทยมีการนําศิลปะการต่อผ้ามาประยุกต์ใช้หลากหลายรูปแบบและมีการสร้างสรรค์ชิ้นงานเป็น
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ มากขึ้นที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน เช่น เครื่องนอน ผ้าปูโต๊ะ เสื้อผ้า กระเป๋า เป็นต้น การ
ทํางานควิลท์ในประเทศไทยกําลังได้รับความนิยมมากขึ้น เพราะเป็นงานอดิเรกที่ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทํา
เป็นอาชีพสร้างรายได้อีกด้วย ในอนาคตงานประเภทนี้จะกลายเป็นที่รู้จักและมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดที่กว้างขึ้น จาก
เอกลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยกรรมวิธีการตัดเย็บ ผู้วิจัยจึงได้นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบกระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่เป็นเอกลักษณ์
สวยงาม และทันสมัย เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มทอผ้าร่มไทร มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง แต่
ยังคงคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยออยู่เกิดมูลค่าและความงามรวมไปถึงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับชุมชน
ส่งผลให้เกิดสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนซึ่งนําไปสู่การอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอย่างยั่งยืน
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วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. การออกแบบผลิตภัณฑ์ หมายถึง กระบวนการค้นคว้า การออกแบบ การแก้ไขและปรับปรุง เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอที่สวยงาม ทันสมัย และมีเอกลักษณ์
2. เทคนิคควิลท์ หมายถึง เทคนิคที่ใช้ทํางานควิลท์ และในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้นําเทคนิคแพทเวิร์ค คือ การตัดต่อผ้ารูปเรขาคณิตให้เกิดเป็นลวดลายในแผ่นตกแต่งโดยนําผ้ารูปร่างสามเหลี่ยมมาต่อกันให้
เกิดเป็นลวดลายของผลิตภัณฑ์กระเป๋า ซึ่งหลักการของงานควิลท์ ต้องมี 3 ชิ้น ติดกันเสมอ ชิ้นแรก คือ แผ่นตกแต่ง เป็นส่วนที่
ได้รับการออกแบบให้มีสีสันและลวดลายสวยงาม ชิ้นที่สอง คือ ชั้นให้ความอบอุ่น อยู่ส่วนกลาง ชิ้นที่สาม คือ แผ่นรองหลัง คือ
ชิ้นที่ประกบปิดทับด้านหลัง และนําทั้ง 3 ส่วนงานนี้มาเย็บรวมกัน ตรึงด้วยด้ายเป็นลวดลายสวยงาม และเพื่อให้มีความคงทน
ของชิ้นงาน
3. ผลิตภัณฑ์กระเป๋า หมายถึง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากผ้าทอเกาะยอที่ออกแบบและตัดเย็บโดยใช้เทคนิคควิลท์
4. ผ้าทอเกาะยอ หมายถึง ผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสงขลา มีลวดลายประณีตสวยงามเป็นภูมิปัญญา
ชาวบ้านที่มีมานานจากรุ่นสู่รุ่น ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวเกาะยอ โดยเส้นด้ายที่นํามาใช้ทอผ้า มี 3 ชนิด คือ ฝ้าย ไหมแท้
และไหมเทียม จุดเด่นของผ้าทอเกาะยอ คือ ลายผ้า และในการวิจัยครั้งนี้ผ้าทอเกาะยอ คือ ผ้าทอยกดอกกลุ่มทอผ้าร่มไทร
ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์
2. เป็นประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอสําหรับกลุ่มทอผ้าร่มไทรในการนําไปประยุกต์ใช้
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไป
3. เป็นการส่งเสริม สนับสนุนผลิตภัณฑ์ในชุมชนโดยการนํามาเพิ่มมูลค่า แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้
ให้กับชุมชนเพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

ขอบเขตของโครงการวิจัย
1. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้กําหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Area) โดยเลือกศึกษาจากกลุ่มทอผ้าร่มไทร ที่ตั้งเลขที่ 53/1
หมู่ที่ 5 บ้านท่าไทร ตําบลเกาะยอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวที่มีการนําผ้าทอเกาะยอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า สมุดโน๊ต กล่องนามบัตร กล่องกระดาษทิชชู เป็นต้น และมีแนวคิดที่ต้องการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ
เกาะยอให้เป็นเอกลักษณ์
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มทอผ้าร่มไทร จํานวน 5 คน กลุ่มที่
2 ผู้บริโภค บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 100 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

วิธีดําเนินการวิจัย
ขั้นที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ทั่วไปและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ ข้อมูลทั่วไปการทําผ้าควิลท์ แนวความคิดและกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ หลังจากที่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานแล้ว ผู้วิจัยก็ได้วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อกําหนดแนวคิดและขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอ ในครั้งนี้กําหนด
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แนวคิดและขอบเขตในการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ออกแบบกระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีเอกลักษณ์
จากการที่ได้สอบถามความต้องการด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอจากกลุ่มทอผ้าร่มไทร พบว่า สมาชิกกลุ่มต้องการ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงาม และทันสมัย มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง แต่ยังคงคุณค่าเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอ
อยู่ ผู้วิจัยจึงนํารูปร่างเรขาคณิตมาใช้ ใช้องค์ประกอบที่น้อย ลวดลายเกิดจากการนําผ้ารูปร่างสามเหลี่ยมมาต่อให้เกิดลวดลายที่
สวยงาม ซึ่งเรียกว่าเทคนิคแพทเวิร์ค (Patchwork) และเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีวัยทํางาน
ขั้นที่ 3 การออกแบบ หลังจากที่ได้ข้อสรุปเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์แล้ว
ผู้วิจัยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และประมวลความคิดจากข้อมูลที่รวบรวมออกแบบและร่างแบบตามแนวคิดในการออกผลิตภัณฑ์
จํานวน 10 แบบ โดยเริ่มจากการออกแบบลวดลาย ซึ่งนําผ้ารูปร่างสามเหลี่ยมมาต่อกันเป็นลวดลาย หลังจากนั้นให้สมาชิกกลุ่ม
ทอผ้าร่มไทรคัดเลือกลวดลาย กําหนดโครงสีและเพื่อให้สอดคล้องกับสีของผ้าทอเกาะยอที่มีอยู่
ขั้นที่ 4 การคัดเลือกแบบ หลังจากที่ได้ออกแบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอตามแนวคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 10 แบบ แล้วผู้วิจัยได้นําแบบร่างผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอไปให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าร่มไทรคัดเลือก
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถผลิตได้จริง โดยวิธีการสัมภาษณ์ จํานวน 6 คน

ภาพ 1 ลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกแบบร่างผลิตภัณฑ์

ภาพ 2 แบบร่างกระเป๋า จํานวน 3 แบบ ที่กลุ่มผ้าทอร่มไทรคัดเลือก
ขั้นที่ 5 การพัฒนาแบบ หลังจากได้แบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่คัดเลือก จํานวน 3 แบบ แล้ว ผู้วิจัยได้นํา
แบบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์เพื่อนําไปสู่กระบวนการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
4
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ขั้นที่ 6 การประเมินผล หลังจากที่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์แล้ว ผู้วิจัยได้นํามา
ศึกษาความพึงพอใจ จากกลุ่มทอผ้าร่มไทร จํานวน 5 คน และผู้บริโภค จํานวน 100 คน

ภาพ 3 ลงพื้นที่เพื่อให้สมาชิกประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอ
2. แบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์

ผลการวิจัย
1. ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์
ในการออกแบบผลิ ต ภั ณฑ์กระเป๋า ผ้า ทอเกาะยอ ในครั้ง นี้กํา หนดแนวคิ ดและขอบเขตในการออกผลิ ต ภั ณฑ์ คื อ
ออกแบบกระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีเอกลักษณ์ โครงสร้างของกระเป๋าใช้ผ้าทอเกาะยอเป็นหลักและมี
วัสดุอื่นประกอบ เช่น หนัง เป็นต้น ตัดเย็บโดยใช้เทคนิคควิลท์ ซึ่งหลักการของควิลท์ คือ ต้องมี 3 ชิ้น ติดกันเสมอ ชิ้นแรก คือ
แผ่นตกแต่ง เป็นส่วนที่ออกแบบให้มีสีสันและลวดลายสวยงาม ชิ้นที่สอง คือ ชั้นให้ความอบอุ่นทําเป็นแผ่นเพื่อให้ความอบอุ่นอยู่
ส่วนกลาง ชิ้นที่สาม คือ แผ่นรองหลัง คือ ชิ้นที่ประกบปิดทับด้านหลัง และนําทั้ง 3 ส่วนนี้มาเย็บรวมกัน ตรึงด้วยด้ายเป็น
ลวดลายสวยงาม และเพื่อให้มีความคงทนของชิ้นงาน และเทคนิคควิลท์ที่นํามาใช้คือ แพทเวิร์ค (Patchwork) คือ การต่อผ้ารูป
เรขาคณิตให้เกิดเป็นลวดลายในแผ่นตกแต่ง ในการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอครั้งนี้ ผู้วิจัยนําผ้ารูปร่างสามเหลี่ยม
มาต่อกันให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีวัยทํางาน จํานวน 3 รูปแบบ
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ตาราง 1 รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอก่อนและหลังการดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์
รูปแบบดั้งเดิม

รูปแบบใหม่

ตาราง 2 ตารางเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอก่อนและหลังการดําเนินการออกแบบ
ประเด็นปัญหา
ก่อนการดําเนินการออกแบบ
หลังการดําเนินการออกแบบ
1. ปัญหา
ต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี เ อกลั ก ษณ์ และมี ปัญหาด้านความเป็นเอกลักษณ์
ความแตกต่างจากที่มีอยู่เดิม
2. การแก้ไขปัญหา
ใช้เทคนิคการตัดเย็บที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
อย่างงานควิลท์ มาใช้ในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอจะทําให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมทัง้ ในด้านรูปแบบ สีสัน
และลวดลาย
3. รูปแบบผลงาน
ยังไม่มีเอกลักษณ์ ไม่ได้แตกต่างจากที่มีอยู่ มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม
ทั่วไป
ทั้งในด้านรูปแบบ สีสันและลวดลาย
4. การประเมินผลงาน
มีความพึงพอใจมาก
โดยภาพรวม
5. การติดตามผล
กลุ่มทอผ้าร่มไทรยังคงทอผ้าทอเกาะยอและ กลุ่มทอผ้าร่มไทรได้นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบจัด
นํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นภูมิ แสดงไว้ที่กลุ่มและนําไปจัดแสดงในงานต่าง ๆ
ปั ญ ญาท้ องถิ่ น ที่ เ ป็น เอกลั ก ษณ์ ข องชุ ม ชน เช่ น งานสิ น ค้ า โอท็ อ ป เพื่ อ ดู แ นวโน้ ม ด้ า น
และเป็นอาชีพสร้างรายได้
การตลาดก่อนที่จะนําไปผลิตในอนาคต และ
ได้รับความสนใจมากจากผู้บริโภค ซึ่งตอนนี้
ทางกลุ่มก็เปิดรับออร์เดอร์จากลูกค้าที่สนใจ
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์จากกลุ่มผู้บริโภค จํานวน 100
คน พบว่า กลุ่มผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ รูปแบบที่ 3 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เป็นลําดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.47 กล่าวคือ ด้านรูปทรง มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงคุณค่าของผ้าทอ
เกาะยอ มีความคงทนแข็งแรง ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความสะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของ และด้านกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาด มีความเป็นไปได้ในการผลิตจริง และสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มไทร จํานวน 5 คน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ รูปแบบที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นลําดับที่ 1 โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.28
กล่าวคือ ด้านรูปทรง มีความเป็นเอกลักษณ์และยังคงคุณค่าของผ้าทอเกาะยอ มีความประณีตสวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย มี
ความสะดวกในการหยิ บ หรื อ ใส่ สิ่ ง ของ ป้ อ งกั น การเกิ ด ความเสี ย หายของสิ่ ง ของได้ ใส่ สิ่ ง ของได้ ป ริ ม าณมาก และด้ า น
กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด มีความเป็นไปได้ในการผลิตจริง และมีความเหมาะสมกับรสนิยมของกลุ่มสตรีวัยทํางาน

สรุปและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ ในครั้งนี้กําหนดแนวคิดและขอบเขตในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ คือ ออกแบบกระเป๋าผ้าทอเกาะยอที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีเอกลักษณ์ โครงสร้างของกระเป๋าใช้ผ้า
ทอเกาะยอเป็นหลักและมีวัสดุอื่นประกอบ ตัดเย็บโดยใช้เทคนิค ควิลท์ คือ แพทเวิร์ค เป็นการตัดต่อผ้ารูปเรขาคณิตให้เกิดเป็น
ลวดลาย ซึ่งผู้วิจัยนําผ้ารูปร่างสามเหลี่ยมมาต่อกันให้เกิดเป็นลวดลายของผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอ ได้ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
ผ้าทอเกาะยอที่เหมาะสมกับกลุ่มสตรีวัยทํางาน จํานวน 3 รูปแบบ
และจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์จากกลุ่มผู้บริโภค
พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ รูปแบบที่ 3 มากที่สุด โดยพึงพอใจ
ด้านประโยชน์ใช้สอย เรื่องความสะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีรูปแบบเป็นกระเป๋าสําหรับถือและ
คล้องสะพายไหล่ ใช้ซิปสําหรับเปิด-ปิด ทําให้สะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของ โครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใส่สิ่งของได้ปริมาณมาก
หูหิ้ว และก้นกระเป๋าใช้หนังสีน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชโรธรณ์ ทิพย์
อุปถัมภ์ และนิรัช สุดสังข์ (2555) ที่ศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของการทําผ้าควิลท์ เพื่อนําไปสู่กระบวนการพัฒนารูปแบบ
กระเป๋าผ้าควิลท์สําหรับสตรียุคใหม่ ที่สัมพันธ์กับสายการผลิตของกลุ่มหัตถกรรมผ้าด้นมือท่าทองควิลท์ จังหวัดพิษณุโลก พบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อทางด้านรูปทรงกระเป๋าผ้าควิลท์ ในรูปแบบที่ 2 มากที่สุด คือ มีโครงสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมทั้ง 4
เป็นมุมเหลี่ยม ไม่มีฝา ใช้ซิปสําหรับเปิด-ปิด มีหูหิ้ว 2 เส้น ไม่มีสายล็อค พร้อมมีสายคล้องสะพายไหล่ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
พึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย ใส่สิ่งของได้ปริมาณมากและหลากหลาย และสะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของเช่นเดียวกัน และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ และมาลา ฤทธิ์นิ่ม (2555) ที่ศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาองค์ความรู้จากภูมิปัญญา
เกี่ยวกับศิลปะงานตัดต่อผ้าและการปักตกแต่งลวดลายเพื่อนํามาออกแบบเสื้อสําเร็จรูปสตรี ผลการวิจัยพบว่า ความเหมาะสม
ของแบบเสื้อสําเร็จรูปสตรีด้วยงานตัดต่อผ้าและการปักตกแต่งลวดลาย รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมี
รูปแบบเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ขนาดมีความเหมาะสมกับการสวมใส่ และวัสดุที่เลือกใช้มีความเหมาะสม ด้านความ
สวยงาม มีลวดลายและรูปแบบแสดงลักษณะเฉพาะมีการใช้วัสดุและการประดับตกแต่งสีสัน ลวดลายมีความสวยงาม
กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ ถึงแม้ว่าจะมีส่วนประกอบอื่นมาเป็นส่วนประกอบบ้าง แต่ก็ไม่ได้ลดความ
เป็นเอกลักษณ์และยังคงคุณค่าของผ้าทอเกาะยออยู่ กลับเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าทอเกาะยอ เช่นเดียวกับผลการวิจัยของสุจินต์
เพิ่มพูล (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง อําเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ผลิต และผู้สนใจผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่พอใจลักษณะรูปทรงและรูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยให้ความสนใจผลิตภัณฑ์
กระถาง และยังเห็นว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านทุ่งหลวง ด้วยมีการผสมผสานเทคนิคการ
ตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่นโดยเฉพาะ ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิค
ควิลท์จากกลุ่มผ้าทอผ้าร่มไทร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ รูปแบบที่ 1 มาก
ที่สุด โดยพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย เรื่องความสะดวกในการหยิบหรือใส่สิ่งของ ป้องกันการเกิดความเสียงหายของสิ่งของ
ได้ และใส่สิ่งของได้ปริมาณมาก ซึ่งมีรูปแบบเป็นกระเป๋าสําหรับถือ มีหูหิ้ว 2 เส้น ใช้ซิปสําหรับเปิด-ปิด ทั้ง 2 ด้าน ทําให้สะดวก
ในการหยิบ หรือ ใส่สิ่ ง ของ โครงสร้ า งสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า หู หิ้ ว ตั ว ล็ อ ค เปิ ด -ปิ ด และมุ ม ล่ า งก้ น กระเป๋ า ใช้ ห นั ง สี น้ํ า ตาลเป็ น
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ส่วนประกอบเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ป้องกันการเกิดความเสียหายของสิ่งของได้ สีพื้นกระเป๋าใช้สีน้ําตาลเข้ม ซึ่งเหมาะสมกับ
อายุและตรงกับความต้องการของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิคควิลท์ จากกลุ่มผู้บริโภคและ
สมาชิ ก กลุ่ม ทอผ้า ร่ม ไทร จะเห็น ว่า เมื่ อจั ด ลํ า ดั บ ความพึ ง พอใจผลิ ต ภั ณฑ์ ก ระเป๋ า ผ้ า ทอเกาะยอ มี ค วามแตกต่ า งกัน อาจ
เนื่องมาจากอายุของผู้ตอบแบบสอบถามที่ต่างกัน ส่งผลให้มีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่ต่างกัน แต่ถึงอย่างไรความพึง
พอใจก็ยังอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน และผลการวิจัยก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับกลุ่มทอผ้าร่มไทรในการนําไปใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องมีความแปลกใหม่ เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการของผู้บริโภค เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ มีที่มา เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกําลังซื้อของผู้บริโภค
ในตลาดนั้น โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ไ ด้ข้อมูลก่อนทํา การออกแบบและผลิต ซึ่งนอกจากผลการวิจัยนี้เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอเกาะยอสําหรับกลุ่มทอผ้าร่มไทรในการนําไปประยุกต์ใช้พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ต่อไปแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้น ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจษฎา พัตรา
นนท์ (2553) ที่ได้ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นภายใต้บริบทชุมชน กลุ่มจักสานใบกะพ้อ
ตําบลทุ่งโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบว่า ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แกนนําในการ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาสามารถนําไปจําหน่ายตลอดจนถ่ายทอดความรู้
ให้กับเยาวชนในท้องถิ่น ผลการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานท้องถิ่นอย่างเป็น
รูปธรรม
การวิจัยในครั้งนี้ทําให้สมาชิกกลุ่มทอผ้าร่มไทร มีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคควิลท์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถนํามาใช้ในการ
ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะยอของกลุ่มได้ จากที่ไม่รู้จักและไม่คิดว่าจะนํามาใช้กับผ้าทอเกาะยอแล้วสร้างมูลค่าให้กับผ้าทอ
เพิ่มขึ้น และจากการที่ได้เห็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบก็สามารถที่จะมองเห็นแนวทางในการที่จะนําไปปรับใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มต่อไปในอนาคต และทางกลุ่มยังสามารถนําเศษผ้าทอที่เหลือจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่น ๆ มาใช้ในการออกแบบ
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์โดยใช้เทคนิคการตัดต่อผ้าได้ ซึ่งเป็นการใช้ผ้าทอให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่า นอกจากนี้ยังเกิด
ความภาคภูมิ ใจว่ าผ้า ทอที่ตนเองทอขึ้นมาสามารถที่จะนํามาเพิ่ม มูลค่าให้มีราคาสูงขึ้นมากกว่าการขายผ้าแบบผื น เพราะ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอเกาะยอโดยใช้เทคนิค ควิลท์ในการวิจัยนี้ ได้นําผ้าทอเกาะยอของกลุ่มทอผ้าร่มไทรในส่วนที่ขายได้น้อย
หรือขายไม่ได้ มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นําไปจําหน่าย ปัจจุบันกลุ่มทอผ้าร่มไทรได้นําผลิตภัณฑ์ต้นแบบจัดแสดงไว้ที่กลุ่มและ
นําไปจัดแสดงในงานต่าง ๆ เช่น งานสินค้าโอท็อป เพื่อดูแนวโน้มด้านการตลาดก่อนที่จะนําไปผลิตในอนาคต และได้รับความ
สนใจมากจากผู้บริโภค ซึ่งตอนนี้ทางกลุ่มก็เปิดรับออร์เดอร์จากลูกค้าที่สนใจ ส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สร้างคุณค่าหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้มีราคาสูงขึ้นมากกว่าการขายดิบ ๆ เพราะใช้ผ้าทอเกาะยอซึ่งถือ
ว่าเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย และมีคุณภาพดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากทางไกล ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิ
ปัญญาการทอผ้าที่มีมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เกิดการถ่ายทอดความรู้ในชุมชน ทําให้ภูมิปัญญาการทอผ้ายังคงอยู่สร้างอาชีพ สร้าง
รายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกลักษณ์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรม
ไหม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมุ่งศึกษาปัจจัยความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ์เชื่อมโยงกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มี
ต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรม
ไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ และสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 100 คน ในประเด็นของการรับรู้ประกอบด้วย สีที่ใช้มีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม (นวลน้อย บุญวงษ์. 2542) บรรจุภัณฑ์มีความ
น่าสนใจ บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม และประเด็น บรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 15 รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์
ภาพรวมกับแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ จํานวน 1 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสําอาง 15 รูปแบบ และบรรจุภัณฑ์ภาพรวม (ปริญ ลักษิตานนท์. 2544)
สรุปผลการวิจัยการรับรู้ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่รูปแบบบรรจุภัณฑ์ภาพรวมพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึง
พอใจประเด็นสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับแรก ̅ =4.39 S.D.=0.58) ประเด็นตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสมเป็น อัน ดับที่ 2 ( ̅ =4.35 S.D.=0.55) ประเด็นรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดั บที่ 3 ( ̅ =4.33
S.D.=0.56) ประเด็นลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับที่ 4 ( ̅ =4.33 S.D.=0.60) ประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความ
น่าสนใจเป็นอันดับที่ 5 ( ̅ =4.27 S.D.=0.60) ประเด็นบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหมเป็นอันดับที่ 6
( ̅ =4.21 S.D.=0.65) และประเด็นบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอันดับ
ที่ 7 ( ̅ =4.08 S.D.=0.60) ตามลําดับ

ABSTRACT
The main objectives of this study was to create identity and create graphic designs on cosmetic
package of Silk Innovation Centre (SIC), Mahasarakham University and to study the satisfaction of the target
group. This research aimed to study factors affecting the target sample’s satisfaction on fifteen packaging
models of cosmetic products of Silk Innovation Centre (SIC), Mahasarakham University, Mahasarakham
province, Thailand. The research used questionnaires as a research tool which was designed by using the
association between the principle of packaging design and the target group’s satisfaction on cosmetic
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products in order to promote the sale strategy of SIC. The main features of the questionnaires were focused
on the colors, font characters, forms, graphic, and attraction of packaging products. Including, the product
identity of cosmetics that were made from silk protein and the product identity to promote the SIC to be
well-known. 100 people were selected as target participants in this study.
The results of this research revealed that the most satisfaction of the target participants on the
packages were the colors with the first rank ( ̅ =4.39 S.D.=0.58), followed by the font characters ( ̅ =4.35
S.D.=0.55), the packaging forms ( ̅ =4.33 S.D.=0.56), the graphic of packaging products ( ̅ =4.33 S.D.=0.60), the
attraction of the packages ( ̅ =4.27 S.D.=0.60), the product identity of silk protein ( ̅ =4.21 S.D.=0.65) and the
product identity of SIC Mahasarakham University ( ̅ =4.08 S.D.=0.60), in respectively.

บทนํา
ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ศูนย์นวัตกรรมไหมมีการดําเนินงานด้านหม่อนและไหมที่หลากหลายตั้งแต่การปรับปรุงพันธุ์ไหม การวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่และเพื่อให้เกิดนวัตกรรมจากหม่อนและไหมรวมถึงเป็นแหล่งผลิตเครื่องสําอางที่เป็นผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมของ
หน่วยงาน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัยและได้รับการจดอนุสิทธิบัตรได้รับการทดสอบ
จากกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ แ ละองค์ ก ารอาหารและยา (อย.) และอาจนั บ ได้ ว่ า เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยอย่างหนึ่ง การส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรศูนย์นวัตกรรมไหมรวมไปถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถดึ งดูดความสนใจของกลุ่มผู้บ ริโภคนับเป็นส่วนหนึ่ง ที่มีค วามสํา คัญในการผลักดันผลิตภั ณ ฑ์ให้เป็นที่รู้จัก โดยการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าเป็นของใคร การสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร
(Corporate Identity) (Lee.T.L., 1992) ศูนย์นวัตกรรมไหมสามารถช่วยให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม ซึ่งประกอบ
ไปด้วย เสปรย์น้ําโปรตีนไหม สบู่ก้อนโปรตีนไหม สบู่เหลวโปรตีนไหม ครีมบํารุงผิวหน้าโปรตีนไหมผสมอะโวกาโด ขนาด 30 กรัม
ครีมบํารุงผิวหน้าโปรตีนไหมผสมอะโวกาโด ขนาด 15 กรัม เจลรอบดวงตา เจลล้างหน้า โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรลูกหม่อน
โลชั่ น บํ า รุ ง ผิว โปรตี น ไหม สู ต รทานาคา แชมพู โปรตี น ไหม ครี ม นวดผมโปรตี น ไหมของศู น ย์ น วั ต กรรมไหม มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามมีความชัดเจนและมีความเป็นเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้น งานออกแบบเรขศิลป์ นิเทศศิลป์ (Graphic Design) ถือได้ว่า
เป็นปัจจัยพื้นฐานหลักในการพัฒนาเอกลักษณ์ให้กับองค์กร การออกแบบบรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนกับสัญลักษณ์ภาพและ
ตัวอักษรที่ใช้แทนชื่อสินค้าหรือชื่อองค์กร ดังนั้นการออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงไม่ได้ทําหน้าที่เพียงแค่บอกข้อมูลเบื้องต้นว่าสินค้า
นั้นๆ มีลักษณะแบบไหน แต่บรรจุภัณฑ์ยงั ทําหน้าที่หลักในการสร้างความผูกพันและความทรงจํากับผู้บริโภคด้วยความโดดเด่นมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครของผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งเร้าอันดับแรกที่ทําให้ผู้บริโภคจดจําสินค้าได้เป็นอย่างดีและสร้าง
โอกาสให้แบรนด์ติดตลาด (ชัยรัตน์ อัศวางกูร.2548) รวมไปถึงการทําบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์สามารถจดจําได้ง่าย ก็นับว่าเป็น
สิ่งสําคัญ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางของการสร้างรายได้ให้กับองค์กร เพราะผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดมักคล้ายคลึงกันไปหมด หาก
ศูนย์นวัตกรรมไหมสามารถฉีกแนวและสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับผลิตภัณฑ์ได้ จะช่วยดึงความสนใจมาจากผู้บริโภคได้ทันที
และเพิ่มโอกาสในการขายได้อีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของการออกแบบเรขศิลป์ นิเทศศิลป์ (Graphic Design) (ประชิด ทิณบุตร.
2531) ให้กับศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่ทรงคุณค่าจาก
ธรรมชาติจากหม่อนและไหมให้ออกสู่ท้องตลาดที่กว้างขึ้น (Olga Ampuero and Natalia Vila. 2006) และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กรศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมไปถึงการส่งเสริมการขาย (ประดิษฐ์ จุมพลเสถียร.
2547) รวมไปถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้กับเกษตรกรเพื่อเป็นการกระจายรายได้ออกสู่ชุมชนและสิ่ง
สําคัญยิ่งเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้ยังคงอยู่ร่วมสมัยกับยุคปัจจุบัน
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วัตถุประสงค์
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อสร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สมมติฐาน
การออกแบบกราฟิกสามารถสร้างภาพลักษณ์และสร้างความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
ของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้องและกรอบการวิจัย
การศึกษางานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีพื้นฐานของการศึกษางานวิจัย 2 แนวคิด คือหนึ่งแนวคิดทฤษฎีของเกสตัลท์ (Gestalt
Theory) ในประเด็นของเรื่องการรับรู้ (Visual Perception) (Bloom et al., 1956) และการรับรู้องค์ประกอบของการออกแบบ
(Principle of Design) และสองแนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อนําไปสู่แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Teng L.S.,
1987) ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเด็นการรับรู้องค์ประกอบของการออกแบบ ศึกษาในขอบเขตของการออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบด้วย
1. ศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo Design)
2. ศึกษาแนวคิดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
3. ศึกษาแนวคิดด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior)
จากการศึกษาทฤษฎีการรับรู้ข้างต้นนําไปสู่การเชื่อมโยงกรอบและกระบวนการวิจัยดังนี้

กรอบการวิจัย
ปัจจัยการออกแบบ
(Principle of Design)
เรื่องสี (Color) ในประเด็นสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความ
เหมาะสม

1. ศึกษาแนวคิดด้านรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
โครงสร้าง ขนาด รูปร่าง วัสดุ การบอกข้อมูล ฯลฯ
การออกแบบตราสินค้า (Logo Design)
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
พฤติกรรมของผู้บริโภค (Customer Behavior)

เรื่องตัวอักษร (Font) ในประเด็นตัวอักษรที่ใช้บน
บรรจภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่องรูปทรงบรรจุภณ
ั ฑ์ (Form) ในประเด็นรูปทรง
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม

2. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการรับรู้
(Visual Perception)
ทฤษฎีเกสตัลท์ (Gestalt Theory)

เรื่ อ งลวดลายบรรจุ ภั ณ ฑ์ (Graphic) ในประเด็ น
ลวดลายบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์มีความ
น่าสนใจ บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจาก
โปรตีนไหม และบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์
ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ศึกษาการเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎีกบั กรอบการวิจัย

ภาพ 1 การเชื่อมโยงกรอบของการวิจัย
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กระบวนการวิจัย
1. ศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. ศึกษาการออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์
เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคามได้แก่
1. เสปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตรดั้งเดิม)
2. เสปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตร Free Color)
3. ครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 กรัม
4. ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 30 กรัม
5. ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15 กรัม
6. สบู่ก้อนโปรตีนไหม
7. สบู่เหลวโปรตีนไหม
8. เจลรอบดวงตา
9. เจลล้างหน้า
10. โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรลูกหม่อน
11. โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรทานาคา
12. แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 240 มิลลิลิตร
13. ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 240 มิลลิลิตร
14. แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 มิลลิลิตร
15. ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 120 มิลลิลิตร

3. ศึกษาปัจจัยการรับรู้ (Visual
Perception) ที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์

เรื่องสี (Color) ในประเด็นสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มี
ความเหมาะสม
เรื่องตัวอักษร (Font) ในประเด็นตัวอักษรที่ใช้บน
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่องรูปทรงบรรจุภัณฑ์ (Form) ในประเด็นรูปทรง
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่ อ งลวดลายบรรจุ ภัณฑ์ (Graphic) ในประเด็ น
ลวดลายบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์มี
ความน่ า สนใจ บรรจุ ภั ณ ฑ์ สื่ อ ถึ ง เอกลั ก ษณ์
เครื่ อ งสํ า อางจากโปรตี น ไหม และบรรจุ ภั ณ ฑ์
สามารถส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศู น ย์ น วั ต กรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4. ประเมินปัจจัยการรับรู้ด้านความพึงพอใจที่มีต่อ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์
โดยใช้แบบสอบถาม

5. สรุปและเสนอแนะผลการวิจัย
(Conclusions and suggestions)

ภาพ 2 แผนผังกระบวนการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
โดยผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยทําการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 2540)
โดยสอบถามบุคคลทั่วไปที่มีความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15
ผลิตภัณฑ์ จํานวน 100 คน

นิยามศัพท์
1. ทฤษฎีเกสตัลส์ (Gestalt Theory) เป็นทฤษฎีที่เน้นการศึกษากระบวนการรับรู้ เน้นความสําคัญที่ความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ทั้งหมดในการรับรู้
2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม คือผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งเป็นผลมาจากงานวิจัยและได้รับการจดอนุสิทธิบัตรได้รับการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์และองค์การอาหารและ
ยา (อย.) และอาจนับได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างหนึ่ง

ผลทีค่ าดว่าจะได้รับ
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาเพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าเป็นของใคร การสร้างเอกลักษณ์ให้กับองค์กร (Corporate Identity) (พงษ์ศักดิ์
ไชยทิพย์. 2549) ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
ผลงานวิจัยยังมีส่วนช่วยในการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
โปรตีนไหมเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายเพื่อเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งส่งผลไปถึงกระบวนการส่งเสริมการขายทางการตลาด (Marketing) หรือเรียกได้ว่าสามารถใช้เป็น
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กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางโปรตี น ไหมของศู น ย์ น วั ต กรรมไหม มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม

วิธีการดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาตามขั้นตอนการดําเนินงานวิจัยดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็นมาของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคามและลงพื้นที่ศูนย์นวัตกรรม
ไหมเพื่อหาข้อมูลในการทําการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นขอบเขตของการวิจัย ได้แก่
1. สเปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตรดั้งเดิม)
9. เจลล้างหน้า
2. สเปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตร Free Color)
10. โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรลูกหม่อน
3. ครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 กรัม
11. โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรทานาคา
4. ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 30 กรัม
12. แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 240 มิลลิลิตร
5. ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15 กรัม
13. ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 240 มิลลิลิตร
6. สบู่ก้อนโปรตีนไหม
14. แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 มิลลิลิตร
7. สบู่เหลวโปรตีนไหม
15. ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 120 มิลลิลิตร
8. เจลรอบดวงตา
โดยศึกษาการออกแบบกราฟิกให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่ง
ประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ตาม element of packaging design ดังนี้
เรื่องสี (Color) ในประเด็นสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่องตัวอักษร (Font) ในประเด็นตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่องรูปทรงบรรจุภัณฑ์ (Form) ในประเด็นรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่องลวดลายบรรจุภัณฑ์ (Graphic) ในประเด็นลวดลายบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ บรรจุ
ภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม และบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัย
มหาสารคามเพื่อนําไปสร้างเครื่องมือในการวิจัย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์
โดยได้นํารูปแบบบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบที่ได้ออกแบบตามหลัก element of packaging design ไปทํา focus
group กับกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ สรุปได้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ 1 แบบ
เพื่อนําไปศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคด้วยรูปภาพประกอบกับแบบสอบถาม และนําผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความ
พึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อนําผลสรุปไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วยแบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วย
- แบบสอบถามความความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์
ลักษณะแบบสอบถามความความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์ ในประเด็น
เรื่องสี (Color) ในประเด็นสีที่ใช้มีความเหมาะสม
เรื่องตัวอักษร (Font) ในประเด็นตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสม
เรื่องรูปทรงบรรจุภัณฑ์ (Form) ในประเด็นรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เรื่องลวดลายบรรจุภัณฑ์ (Graphic) ในประเด็นลวดลายบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจบรรจุ
ภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม และบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (ดังตารางที่ 1)
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ตาราง 1 แสดงสเกลระดับความพึงพอใจที่ใช้ประกอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15 ผลิตภัณฑ์
สเปรย์น้ําโปรตีนไหม
(สูตรดั้งเดิม)

ประเด็นคุณสมบัติ

ระดับคะแนน
5
มาก
ที่สุด

4
มาก

3
ปาน
กลาง

2
น้อย

1
น้อย
ที่สุด

สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิจัยนี้ใช้ก ลุ่มตัวอย่า ง คือกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีความคิดเห็น ต่อผลิตภัณ ฑ์เครื่องสําอางของศู นย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 100 คน
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําแบบสอบถามกับภาพประกอบรูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของ
ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไปสอบถามการรับรู้ความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ทั้ง 15 รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์โดยถามการรับรู้เรื่องกราฟิกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประเด็น สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ตัวอักษรที่ใช้
บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม บรรจุภัณฑ์มีความ
น่าสนใจ บรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม และบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปตัวแปรและความสัมพันธ์ของตัวแปรในการวิจัย
จากกรอบการวิ จั ย และการเชื่ อ มโยงตั ว แปรในการวิ จั ย มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ทางด้ า นความพึ ง พอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ในการวิจัยมีตัวแปร 2 ประเภทคือ
1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) คือรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ข้อมูล
รวมรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทางสถิติ (Mean) ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนสรุปการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการวิจัย
สรุปความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ 15 รูปแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโปรตีนไหมภาพรวม
พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจประเด็นสีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับแรก ( ̅ =4.39 S.D.=0.58) ประเด็น
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับที่ 2 ( ̅ =4.35 S.D.=0.55) ประเด็นรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
เป็นอันดับที่ 3 ( ̅ =4.33 S.D.=0.56) ประเด็นลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับที่ 4 ( ̅ =4.33 S.D.=0.60)
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ประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจเป็นอันดับที่ 5 ( ̅ =4.27 S.D.=0.60) ประเด็นบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจาก
โปรตี น ไหมเป็ น อั น ดั บ ที่ 6 ( ̅ =4.21 S.D.=0.65) และประเด็ น บรรจุ ภั ณ ฑ์ ส ามารถส่ ง เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศู น ย์ น วั ต กรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอันดับที่ 7 ( ̅ =4.08 S.D.=0.60) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 2
ตาราง 2 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์
รูปแบบบรรจุภัณฑ์

ประเด็นคุณสมบัติ

ระดับคะแนน
5
มาก
ที่สุด

1. สเปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตรดัง้ เดิม)

สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีน
ไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
2. สเปรย์น้ําโปรตีนไหม
(สูตร Free Color)
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีน
ไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. ครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
กรัม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีน
ไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16

4
3
2
1
มาก ปาน น้อย น้อย
กลาง
ทีส่ ุด
( ̅ =4.28 S.D. 0.62)
( ̅ =4.26S.D. 0.61)
( ̅ =4.22S.D. 0.64)
( ̅ =4.13S.D. 0.70)
( ̅ =4.10S.D. 0.67)
( ̅ =4.03S.D. 0.67)
( ̅ =3.98 S.D. 0.69)
(
(
(
(
(
(

̅ =4.28 S.D. 0.60)
̅ =4.24S.D. 0.60)
̅ =4.15S.D. 0.62)
̅ =4.12S.D. 0.67)
̅ =4.12S.D. 0.71)
̅ =4.10S.D. 0.64)

( ̅ =4.00S.D. 0.66)
(
(
(
(
(
(

̅ =4.31S.D. 0.61)
̅ =4.28S.D. 0.58)
̅ =4.27S.D. 0.58)
̅ =4.20S.D. 0.61)
̅ =4.19S.D. 0.63)
̅ =4.11S.D. 0.64)

( ̅ =4.03S.D. 0.68)
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_____________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์

ประเด็นคุณสมบัติ

4. ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 30
กรัม

สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15 สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
กรัม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6. สบู่ก้อนโปรตีนไหม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
7. สบู่เหลวโปรตีนไหม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
ที่สุด
กลาง
( ̅ =4.29 S.D. 0.60)
( ̅ =4.29 S.D. 0.64)
( ̅ =4.24 S.D. 0.62)
( ̅ =4.21 S.D. 0.59)
( ̅ =4.19 S.D. 0.63)
( ̅ =4.10 S.D. 0.64)
( ̅ =4.06 S.D. 0.67)
(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.25 S.D. 0.60)
̅ =4.25 S.D. 0.64)
̅ =4.21 S.D. 0.60)
̅ =4.19 S.D. 0.58)
̅ =4.19 S.D. 0.61)
̅ =4.17 S.D. 0.60)
̅ =4.11 S.D. 0.64)

(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.28 S.D. 0.62)
̅ =4.25 S.D. 0.64)
̅ =4.23 S.D. 0.61)
̅ =4.22 S.D. 0.61)
̅ =4.19 S.D. 0.64)
̅ =4.18 S.D. 0.64)
̅ =4.06 S.D. 0.66)

(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.32 S.D. 0.61)
̅ =4.24 S.D. 0.60)
̅ =4.21 S.D. 0.59)
̅ =4.20 S.D. 0.56)
̅ =4.18 S.D. 0.62)
̅ =4.12 S.D. 0.65)
̅ =4.06 S.D. 0.66)
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_____________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์

8. เจลรอบดวงตา

9. เจลล้างหน้า

10. โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรลูก
หม่อน

11. โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตร
ทานาคา

ประเด็นคุณสมบัติ

สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

ระดับคะแนน
5
4
3
2
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ทีส่ ุด
ที่สุด
กลาง
( ̅ =4.33 S.D. 0.62)
̅ (=4.23 S.D. 0.63)
( ̅ =4.21 S.D. 0.59)
( ̅ =4.17 S.D. 0.65)
( ̅ =4.16 S.D. 0.59)
( ̅ =4.13 S.D. 0.61)
( ̅ =4.03 S.D. 0.67)
(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.29 S.D. 0.64)
̅ =4.26 S.D. 0.59)
̅ =4.25 S.D. 0.62)
̅ =4.23 S.D. 0.60)
̅ =4.23 S.D. 0.63)
̅ =4.18 S.D. 0.64)
̅ =4.06 S.D. 0.69)

(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.24 S.D. 0.62)
̅ =4.17 S.D. 0.60)
̅ =4.15 S.D. 0.68)
̅ =4.10 S.D. 0.65)
̅ =4.09 S.D. 0.68)
̅ =4.08 S.D. 0.66)
̅ =4.03 S.D. 0.68)

(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.26 S.D. 0.61)
̅ =4.18 S.D. 0.60)
̅ =4.17 S.D. 0.68)
̅ =4.10 S.D. 0.67)
̅ =4.06 S.D. 0.66)
̅ =4.06 S.D. 0.67)
̅ =4.05 S.D. 0.65)

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
_____________________________________________________________________________________________
ตาราง 2 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ (ต่อ)
รูปแบบบรรจุภัณฑ์

ประเด็นคุณสมบัติ

12. แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 240 ml สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
13. ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
240 ml
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
14. แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 ml สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
15. ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด
120 ml
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรม
ไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับคะแนน
4
3
5
2
1
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
( ̅ =4.26 S.D. 0.57)
( ̅ =4.18 S.D. 0.57)
( ̅ =4.17 S.D. 0.63)
( ̅ =4.16 S.D. 0.58)
( ̅ =4.16 S.D. 0.59)
( ̅ =4.08 S.D. 0.64)
( ̅ =4.05 S.D. 0.68)
(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.26 S.D. 0.57)
̅ =4.17 S.D. 0.55)
̅ =4.16 S.D. 0.66)
̅ =4.14 S.D. 0.63)
̅ =4.13 S.D. 0.63)
̅ =4.12 S.D. 0.62)
̅ =4.06 S.D. 0.67)

(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.25 S.D. 0.60)
̅ =4.21 S.D. 0.59)
̅ =4.17 S.D. 0.63)
̅ =4.12 S.D. 0.60)
̅ =4.12 S.D. 0.65)
̅ =4.10 S.D. 0.65)
̅ =4.03 S.D. 0.65)

(
(
(
(
(
(
(

̅ =4.29 S.D. 0.57)
̅ =4.21 S.D. 0.57)
̅ =4.19 S.D. 0.67)
̅ =4.17 S.D. 0.63)
̅ =4.16 S.D. 0.61)
̅ =4.16 S.D. 0.64)
̅ =4.08 S.D. 0.67)

สรุปความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์ภาพรวมของผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโปรตีนไหม
สรุปผลการวิจัยโดยเรียงลําดับความพึงพอใจจากมากไปหาน้อยพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจประเด็นสีที่ใช้บน
บรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับแรก ( ̅ =4.39 S.D.=0.58) ประเด็นตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็น
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อันดับที่ 2 ( ̅ =4.35 S.D.=0.55) ประเด็นรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับที่ 3 ( ̅ =4.33 S.D.=0.56) ประเด็น
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมเป็นอันดับที่ 4 ( ̅ =4.33 S.D.=0.60) ประเด็นบรรจุภัณฑ์มีความน่าสนใจเป็นอันดับที่ 5
( ̅ =4.27 S.D.=0.60) ประเด็นบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหมเป็นอันดับที่ 6 ( ̅ =4.21 S.D.=0.65) และ
ประเด็นบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นอันดับที่ 7 ( ̅ =4.08 S.D.=0.60)
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตาราง 3 การรับรู้ด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
รูปแบบบรรจุภัณฑ์

ประเด็นคุณสมบัติ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรม สีที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ตัวอักษรที่ใช้บนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
ลวดลายบนบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสม
บรรจุภณ
ั ฑ์มีความน่าสนใจ
บรรจุภณ
ั ฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจาก
โปรตีนไหม
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์
นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระดับคะแนน
5
2
1
4
3
มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สุด
( ̅ =4.39S.D. 0.58)
( ̅ =4.35S.D. 0.55)
( ̅ =4.33S.D. 0.56)
( ̅ =4.33S.D. 0.60)
( ̅ =4.27S.D. 0.60)
( ̅ =4.21S.D. 0.65)
( ̅ =4.20S.D. 0.60)

อภิปรายผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างเอกลักษณ์ เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรม
ไหม และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยมุ่งศึกษาปัจจัยความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ ในส่วนนี้ผู้วิจัยจะอภิปรายผลในประเด็นความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์
ภาพรวมโดยสามารถอภิปรายผลตามการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้
อภิปรายผลการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 15 รูปแบบผลิตภัณฑ์ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ภาพรวม
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความพึงพอใจเรื่องบรรจุภัณฑ์สามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัย
มหาสารคามในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 30 กรัม
ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15 กรัม สบู่ก้อนโปรตีนไหม สบู่เหลวโปรตีนไหมเจลรอบดวงตา เจลล้างหน้า โลชั่นบํารุงผิว
โปรตีนไหม สูตรลูกหม่อน โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรทานาคา แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 240 มิลลิลิตร ครีมนวดผมโปรตีน
ไหมขนาด 240 มิลลิลิตร แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 มิลลิลิตร ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 120 มิลลิลิตร และรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ภาพรวมเป็นอันดับแรก โดยสามารถอภิปรายผลได้การรับรู้ความพึงพอใจได้ดังนี้ เนื่องจากการออกแบบใช้ตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้ผู้บริโภครับ รู้ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของใคร จะผลิตจากที่ไหน อีกทั้งการบ่งบอกชื่อของ
ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทใช้แถบสีเทา-เหลืองซึ่งเป็นสีประจําของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสามารถส่งเสริมเอกลักษณ์ศูนย์
นวัตกรรมไหมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความพึงพอใจเรื่องรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สเปรย์
น้ําโปรตีนไหม (สูตรดั้งเดิม) และสเปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตร Free Color) เป็นอันดับแรก โดยสามารถอภิปรายผลได้การรับรู้
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ความพึงพอใจได้ดังนี้ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เฉพาะหน่วยหรือบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ชั้นแรกใช้ขวดแก้วเพื่อลดการ
ทําปฏิกิริยาระหว่างตัวผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สําหรับบรรจุภัณฑ์ชั้นที่ 2 Secondary Package คือชั้นถัดมาใช้รูปทรง
สี่เหลี่ยมทรงสูงเพื่อสอดคล้องกับตัวขวดของผลิตภัณฑ์ มีขนาดที่เหมาะสม
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความพึงพอใจเรื่องรูปทรงบรรจุภัณฑ์มีความเหมาะสมในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ครีม
บํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 30 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15 กรัม สบู่
ก้อนโปรตีนไหมและสบู่เหลวโปรตีนไหมเป็นอันดับที่ 2 โดยสามารถอภิปรายผลได้การรับรู้ความพึงพอใจได้ดังนี้ การออกแบบ
บรรจุภัณฑ์เครื่องสําอางโปรตีนไหมใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมเพื่อสะดวกต่อการจัดวางและจัดจําหน่าย และออกแบบให้มีการวาง
ต่อเนื่องได้เพื่อความสวยงามและสามารถส่งเสริมการขายได้
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความพึงพอใจเรื่องบรรจุภัณฑ์สื่อถึงเอกลักษณ์เครื่องสําอางจากโปรตีนไหมในรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เจลรอบดวงตา โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรลูกหม่อน โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรทานาคา แชมพูโปรตีนไหม
ขนาด 240 มิลลิลิตร ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 240 มิลลิลิตร แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 มิลลิลิตร และครีมนวดผม
โปรตีนไหมขนาด 120 มิลลิลิตร เป็นอันดับที่ 2 โดยสามารถอภิปรายผลได้การรับรู้ความพึงพอใจได้ดังนี้ การออกแบบใช้
ภาพประกอบคือรังไหมและ ใบหม่อนซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในการผลิตเพื่อสื่อถึงเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากโปรตีน
ไหม
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ความพึงพอใจเรื่องตัวอักษรที่ใช้มีความเหมาะสมในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ํา
โปรตีนไหม (สูตรดั้งเดิม) สเปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตร Free Color) ครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้า
ผสมอะโวกาโด 30 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15 กรัม สบู่ก้อนโปรตีนไหม สบู่เหลวโปรตีนไหม เจลรอบดวงตา เจ
ลล้างหน้า โลชั่นบํา รุงผิวโปรตีนไหม สูตรลูกหม่อน โลชั่ นบํา รุงผิวโปรตีนไหม สู ตรทานาคา แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 240
มิลลิลิตร ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 240 มิลลิลิตร แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 มิลลิลิตร และครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด
120 มิลลิลิตร เป็นอันดับสุดท้าย (ลําดับที่ 7) โดยสามารถอภิปรายผลได้การรับรู้ความพึงพอใจได้ดังนี้ เนื่องจากรายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องสําอางมีข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติ ส่วนผสม วิธีการใช้ สถานที่ผลิต จึงทําให้มีข้อมูลบน
บรรจุภัณฑ์มาก ตัวอักษรที่ใช้จึงค่อนข้างมาก และดูเล็ก
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจเรื่องสีที่ใช้มีความเหมาะสมในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ําโปรตีนไหม (สูตร
ดั้งเดิม) ครีมบํารุงผิวหน้าสําหรับกลางวัน 15 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 30 กรัม ครีมบํารุงผิวหน้าผสมอะโวกาโด 15
กรัม สบู่เหลวโปรตีนไหมเจลรอบดวงตา เจลล้างหน้า โลชั่นบํารุงผิวโปรตีนไหม สูตรทานาคา แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 240
มิลลิลิตร แชมพูโปรตีนไหม ขนาด 120 มิลลิลิตร ครีมนวดผมโปรตีนไหมขนาด 120 มิลลิลิตร เป็นอันดับที่ 6 โดยสามารถ
อภิปรายผลได้การรับรู้ความพึงพอใจได้ดังนี้ การออกแบบใช้สีพื้นเป็นสีขาว และมีสีเหลืองของภาพผลิตภัณฑ์รังไหมและสีเขียว
ของใบหม่อน กลุ่มเป้าหมายเห็นว่าสีที่ใช้ยังไม่โดดเด่นสะดุดตา (โกสุม สายใจ.2540)

ข้อเสนอแนะในการออกแบบ
ผู้ วิ จั ย สรุ ป ข้ อ เสนอแนะการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางโปรตี น ไหมของศู น ย์ น วั ต กรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคามดังนี้
ข้ อ เสนอแนะแนวทางในการออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางโปรตี น ไหม ของศู น ย์ น วั ต กรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคามสิ่งสําคัญคือต้อง
เข้าใจถึงตัวผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโปรตีนไหมของศูนย์นวัตกรรมไหมได้เป็นอย่างดีและจะนํามาซึ่งการออกแบบสินค้าที่มีความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และต้องสํารวจท้องตลาดเพื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์คู่แข่งเพื่อหาจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอาง
โปรตีนไหมและในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางที่มีผลโดยตรงกับผิวจําเป็นต้องบอกสรรพคุณ วิธีการใช้ รายละเอียดต่างๆ
ให้ครอบคลุมและควรเลือกใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย สําหรับสีที่ใช้ไม่ฉูดฉาดมากนักเลือกใช้พื้นสีขาวเนื่องจากต้องการให้ภาพรังไหม
และใบหม่อนโดดเด่น สะดุดตาสามารถทําให้กลุ่มเป้าหมายจดจําได้
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ภาพ 3 ตัวอย่างการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางของศูนย์นวัตกรรมไหม

ข้อเสนอแนะในการวิจัย
งานวิจัยนี้นอกจากจะเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) ให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางโปรตีนไหมของศูนย์
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์และเพื่อเพิ่มยอดขาย
ผลงานวิจั ยยั ง มีส่ วนช่ว ยในการสํ า รวจความพึ ง พอใจของกลุ่ม เป้ า หมายที่มี ต่อ รู ป แบบบรรจุ ภัณ ฑ์ ข องผลิต ภัณ ฑ์
เครื่องสําอางโปรตีนไหมเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ศูนย์นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ที่สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายเพื่อ
เชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค ซึ่งส่งผลไปถึงกระบวนการส่งเสริมการขายทางการตลาด (Marketing) หรือเรียกได้ว่า
สามารถใช้ เ ป็ น กลยุ ท ธ์ ท างการตลาด เพื่ อ เพิ่ ม ยอดขายให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งสํ า อางโปรตี น ไหมของศู น ย์ น วั ต กรรมไหม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีวัตถุประสงค์ 1)
เพื่อ วิเคราะห์รูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2) เพื่อออกแบบกราฟิก
ที่เหมาะ สมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไ ฟฟ้าและ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บ ริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการและกระบวนการออกแบบกราฟิกที่ดําเนินการศึกษา
ด้านความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิกและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงความพึงพอใจของกลุ่ม
ผู้บริโภค หรือบุคคลที่ใช้ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม แบบประเมินด้านความ
คิดเห็นและแบบประเมินด้านความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า โดยดําเนินการ 3 ระยะ คือ 1) สอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิกและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 2) สอบถามข้อมูล
ทั่วไปรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิน ใจซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของกลุ่มผู้บริโภค 3) ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า ผลการวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
รูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า สรุปการแสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าด้านความสวยงามและความน่าสนใจของ
ลวดลาย ลวดลายมีความร่วมสมัย ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ความพึง
พอใจในการนําไปใช้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 100 คน สรุปผลรวมจากทุกด้านของลาย
กระบองเพชร ลายนกกระเรียน ลายอุปกรณ์ในครัว มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในทุกด้าน พบว่า ลายนกกระเรียน เท่ากับ 3.73 อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมา คือ ลายกระบองเพชรและลายอุปกรณ์ในครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ 3.58 อยู่ในระดับมาก
คําสําคัญ : การออกแบบกราฟิก หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ความพึงพอใจ ลวดลายร่วมสมัย

ABSTRACT
The objectives of this research on Graphic Design for Electrical Appliances : A Case Study of Electric
Rice Cooker are to 1) analyze the suitable graphic design for electrical appliances : a case study of electric
rice cooker, 2) design suitable graphic for electrical appliances and 3) assess the satisfaction of consumers
towards graphic design on electrical appliances. The researcher studied the concepts, theories, principles,
and process of graphic design. The study was conducted according to opinions of graphic and product
design experts and the satisfaction of the consumers. The participants are 100 people. The questionnaires
and the assessments of opinions and satisfactions towards the graphic design on electrical appliances : a
case study of electric rice cooker were used to collect the data. The research methods can be divided into
3 phases, which are 1) surveying opinions of graphic and product design experts on the suitable graphic
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design for electrical appliances, 2) questioning the general information about the factors that affect
consumer buying decision process and 3) assessing the satisfactions of consumers towards graphic design on
electrical appliances : a case study of electric rice cooker.The summary of the satisfaction of 100 consumers
towards the final graphic design on electrical appliances : a case study of electric rice cooker was divided
into different pattern categories as follow; beautiful and interesting, contemporary style, suitable for electric
rice cooker, suitable for usage, and satisfied for consumers. The result showed that the flamingo pattern had
the highest satisfaction scores with an average of 3.75 followed by cactus pattern and kitchen utensils
pattern with the same average of 3.58, which was in excellent ranking.
Keywords : Graphic design, Electric rice cooker, Satisfaction, Contemporary pattern

บทนํา
เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์ นักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน ต่างยอมรับกันว่า กระแสโลกาภิ
วัตน์มีอิทธิพลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่เชื่อมโยงและ
พึ่งพิงกับต่างประเทศสูง มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีผลทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่มากมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วสาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในค่านิยมและพฤติกรรมของประชากรทําให้ตลาดเปลี่ยนแปลงเร็ว จําเป็นที่ผู้ผลิตจะต้อง
มีความพร้อมรับกับการปรับเปลี่ยน โดยต้องพร้อมในการที่จะคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ (Innovation) และใช้ความรู้ที่เกิดจากการ
สั่งสมของประสบการณ์และภูมิปัญญามารองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว (อาคม สุวรรณกันธา, 2551 :
ออนไลน์)
แม้ภาพรวมธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2558 จะเติบโตเพียง 2-3% ด้วยหลากหลายปัจจัยลบ จากทั้งสภาวะเศรษฐกิจ
ซบเซา กําลังซื้อหดหาย รวมไปถึงการเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านของตลาดทีวี ที่ทําให้ผู้บริโภคยังไม่มั่นใจในการเลือกซื้อเท่าไหร่นัก แต่
ดูเหมือนว่าแนวโน้มตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2559 จะดูสดใสขึ้น จากปัจจัยบวกต่างๆ ที่รัฐบาลพยายามอัดเม็ดเงินเข้าสู่
ระบบผ่ า นโครงการเมกะโปรเจ็ ก ต์ ต่ า งๆ เพื่ อ กระจายรายได้ แ ละฟื้ น เศรษฐกิ จ ของประเทศ อั น จะเกิ ด ผลดี ต่ อ กลุ่ ม สิ น ค้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้า เนื่อง จากเป็นกลุ่มที่มีความต้องการ เพื่อนํามาใช้ในชีวิตประจําวันสูง โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ขนาดเล็กไม่ว่าจะเป็น หม้อหุงข้าว กระติกน้ําร้อน ไมโครเวฟ เป็นต้น
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องใช้ประจําบ้านของทุกคน ที่จะอํานวยความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต ในปัจจุบันจึง
มีความจําเป็นต้องให้ความสําคัญในการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาตรฐาน คุณภาพและความงามของผลิตภัณฑ์เพราะ
ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสําคัญ ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น หม้อหุงข้าวไฟฟ้าถือว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สําคัญและ
จํ า เป็ น มากในชี วิ ต ประจํ า วั น เนื่ อ งจากหม้ อ หุ ง ข้ า วไฟฟ้ า มี ร ะบบการทํ า งานอย่ า งอั ต โนมั ติ จึ ง อํ า นวยความสะดวกและ
ประหยัดเวลาในการหุงต้ม ถึง แม้ว่าปัจจุบันนี้ จะมีบริษัทหม้อหุงข้าวเป็นจํานวนมากให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้ แต่หลักการทํางาน
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าของทุกบริษัทก็ยังคง มีหลักการทํางานที่คล้ายกันเช่นเดิม บริษัทผู้ผลิตหม้อหุงข้าวหลายรายต่างค่อนข้างจริงจัง
และทุ่มเทในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ เพื่อให้ได้มาซึ่งหม้อหุงข้าวที่หุงข้าวออกมาได้ดีที่สุดทั้งในเรื่องรสชาติและ
รูปลักษณ์ของข้าวที่ผ่านการหุงจนสุก ความงามของหม้อหุงข้าวรวมถึงลวดลายกราฟิกนับเป็นหัวใจสําคัญของการออกแบบหม้อ
หุงข้าวอย่างยิ่ง
งานออกแบบกราฟิกเป็นที่นิยมและรู้จักกันของคนทั่วๆ ไปและมีอยู่มากมายในชีวิตประจําวันของมนุษย์โดยงานกราฟิกที่
ผู้วิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาเป็นงานกราฟิกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า กราฟิกบนผลิตภัณฑ์ (Graphic on Product) ซึ่งงานกราฟิก
ประเภทนี้มีหน้าที่สื่อความหมาย สร้างเอกลักษณ์ เรื่องราวและความพิเศษที่ต้องการจะบอกไปยังผู้บริโภค การออกแบบกราฟิก
หรือการออกแบบเลขนศิลป์ (Graphic Design) เป็นการสร้างสรรค์รูปแบบการนําเสนอข้อมูลที่ต้องการสื่อไปยังผู้ชมที่เป็น
กลุ่มเป้าหมาย ให้รับรู้โดยผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ทางการมองเห็น เป็นการออกแบบสื่อเพื่อให้รับรู้ทางสายตา (Visual
Communication) ซึ่งจะใช้ตัวอักษร หรือภาพมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ ซึ่งเป็นยุคที่มีการบริโภคข้อมูลข่าวสารได้ไม่
จํากัดและไร้พรมแดน มีการนํา ไปใช้อย่างกว้างขวางในวงการต่างๆ เช่น วงการธุรกิจ ข่าวสาร การท่องเที่ยว การศึกษาและการ
ค้นคว้าวิจัยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การคมนาคม คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ทําให้
ข้อมูลที่ต้องการจะนําเสนอต้องมีรูปแบบที่ทําให้คนหลายๆ ชาติ ต่างเพศ ต่างวัยกัน สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น (อินทิรา นาควัชระ,
2553 หน้า 32)
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จากข้อมูลข้างต้นทําให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า :
กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญในการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบลวดลายกราฟิกสําหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าเพื่อนําความรู้ที่ได้จากการทํางานวิจัยชิ้นนี้ ไปใช้ในการสอนแนะนําให้ความรู้แก่นิสิตและผู้ที่สนใจในอนาคต ในรายวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการออกแบบกราฟิกที่ผู้วิจัยได้ทําการสอนนั้น เน้นการสอนในเรื่องของการออกแบบรูปร่าง รูปทรง สีสัน
ลวดลายกราฟิกรวมถึงระบบกลไกและระบบไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า ควรที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการ
ออกแบบ สีสันและลวดลายกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในเชิงลึกเพิ่มเติมจากรูปร่าง รูปทรง ที่สวยงามแล้ว สามารถ
นํ า ไปสอนให้ ค วามรู้ ว่ า ในระบบอุ ต สาหกรรมจริ ง ๆ นั้ น เขามี วิ ธี ก ารขึ้ น รู ป หรื อ ผลิ ต ลวดลายกราฟิ ก สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าออกมาด้วยวิธีอย่างไรและมีข้อยกเว้นสําหรับการออกแบบอย่างไรที่ทําได้จริง หรือทําไม่ได้ เนื่องจากในปัจจุบัน
ลวดลายกราฟิกบนผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการต่อ
ยอดองค์ความรู้ไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
2. เพื่อออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ผู้วิจัยจะศึกษาเฉพาะ
การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้าเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า โดยผู้วิจยั ได้นําเสนอขอบเขตการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการทําการวิจัย ดังนี้
1. ด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ทั้งจากเอกสารที่เป็นบันทึก ตํารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ เพื่อให้ทราบถึงวิธีการเทคนิคในการที่จะศึกษา เพื่อนําเสนอเป็นแนวทาง
ในการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค
2. วิธีการวิจัย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ อาจารย์ด้าน
การออกแบบกราฟิกและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสอบถามนั้น มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
กราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึง
ทําการพัฒนาการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า หลังจากนั้นจึงนํามาประเมินความพึงพอใจโดยกลุ่ม
ผู้บริโภค โดยใช้เกณฑ์ในการประเมินด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า :
กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
3. พื้นที่ในการวิจัย จังหวัดพิษณุโลก
4. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริโภค หรือบุคคลที่มีความสนใจในรูปแบบกราฟิกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภค หรือบุคคลที่มีความสนใจในรูปแบบกราฟิกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทั้งชายและหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 12-60 ปี จํานวน 100 คน

วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีการดําเนินงานวิจัย
โดยการรวบรวมข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลและนําผลของการวิจัยมาหาข้อสรุปที่เชื่อถือได้ โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
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ครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean : x ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) ซึ่งผู้วิจัยได้แยกระเบียบวิธีวิจัย
ออกเป็นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเป็น ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์โครงสร้างของเอกสารและ
งานวิ จั ย ที่เ กี่ ยวข้ องกั บ ประเด็ น หลั ก การออกแบบกราฟิก รวมถึ ง กระบวนการออกแบบกราฟิ ก หลัง จากที่ ผู้วิ จั ยได้ ทํา การ
สังเคราะห์จะพบว่า มีหลายประเด็นที่เกิดความซ้ํากัน หรือนิยมนํามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการออกแบบกราฟิกมากที่สุด นํามา
เป็นข้อมูลประกอบในการสร้างงานออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและสร้าง
แบบสอบถามเพื่อใช้ในการประเมินความเหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญต่อไป
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้านการออกแบบกราฟิกทําการสรุปข้อมูลที่ได้ มาทําการออกแบบกราฟิกที่เหมาะสม
สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทําการประเมินความคิดเห็นด้านความเหมาะสม โดยแยกออกเป็นประเด็น
ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี เป็นประโยชน์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 7 ท่าน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยทําการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Rating scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินความคิดเห็นด้านความเหมาะสม ของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบกราฟิกสําหรับ
ผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อ
นําไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และนําข้อมูลมาคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean : x )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การหาค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม Rating Scale การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าเลขคณิต (Mean : x ) เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548
หน้า 248-249)
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้บริโภค หรือบุคคลที่มีความสนใจในรูปแบบกราฟิกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภค หรือบุคคลที่มีความสนใจในรูปแบบกราฟิกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้าทั้งชายและหญิงที่มีอายุ
ระหว่าง 12-60 ปี จํานวน 100 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยทําการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Rating scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ ไฟฟ้า ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนต่อไป
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และนําข้อมูลมาคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean : x )
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การหาค่าเฉลี่ยแบบสอบถาม Rating Scale การวิเคราะห์ข้อมูล
ได้ค่าเฉลี่ยเป็นค่าเลขคณิต (Mean : x ) เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2548
หน้า 248-249)
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ผลการวิจัย








10. ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549)

9. โสภาพรรณ นามวงศ์ เกือ้ กูล คุปรัตน์ (2532)

8. คูวายามะ (2516)

7. วิรุณ ตั้งเจริญ (2545)



4
2
3
1
1
2

4
9
5
18
19
10

2

11

5
3
1
5
5
1
1
3
2
2
2
3

1
6
20
2
3
21
22
7
12
13
14
8

1

23



2
2

15
16



2

17



1

24















6. พุทธิ เทพประทุม (2548)

5. ปานพจน์ หนุนภักดี (2553)

4. สุรศักดิ์ ปาเฮ (2537)

3. พรเทพ เลิศเทวศิริ (2545)



ลําดับ

เอกภาพ
สัดส่วน
ความสมดุล
ความขัดแย้ง หรือการตัดกัน
จังหวะ ลีลาและการซ้ํา
ความกลมกลืน
การลดหลั่น หรือระดับ
7
ความเปลี่ยนแปลง
8 ความงาม
9 ความน่าสนใจและรูปแบบ
10 ท้องถิ่นและชนชาติ
11 ร่วมสมัย
12 ความง่าย
13 ความหลากหลาย
14 เอกลักษณ์
15 ความหมายดี
16 เป็นสากล
17 ยั่งยืน
18 เหมาะสม
19 เป็นประโยชน์
การเน้นและการสร้าง
20
ลําดับความสําคัญ
21 การใช้สี
22 เนื้อหา
กรรมวิธีและวัสดุง่ายต่อ
23
การผลิตและราคาประหยัด
24 ทิศทางและการเคลื่อนไหว
ที่มา : วราภรณ์ มามี (2559)

รวม

1
2
3
4
5
6

2. ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548)

หลักการออกแบบกราฟิก

1. ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์ (2554)

ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ได้กําหนดแนวทาง
ของการสรุปเนื้อหางานวิจัย โดยให้มีความสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยดําเนินการ 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 ผลการวิจัยในการวิเคราะห์รูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า
ตาราง 1 ตารางแสดงผลการสังเคราะห์โครงสร้างของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักการออกแบบกราฟิก
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ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์โครงสร้างของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักการออกแบบกราฟิก โดยศึกษา
เรื่อง หลักการออกแบบกราฟิก จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบกราฟิก จํานวน 10 ท่าน ประกอบไปด้วย 1. ศักดิ์ชัย
เกียรตินาคินทร์ (2554) 2. ชัยรัตน์ อัศวางกูร (2548) 3. พรเทพ เลิศเทวศิริ (2545) 4. สุรศักดิ์ ปาเฮ (2537) 5. ปานพจน์ หนุน
ภักดี (2553) 6. พุทธิ เทพประทุม (2548) 7. วิรุณ ตั้งเจริญ (2545) 8. คูวายามะ (2516) 9. โสภาพรรณ นามวงศ์และเกื้อกูล
คุปรัตน์ (2532) 10. ศิริพรณ์ ปีเตอร์ (2549)
โดยแต่ละท่านได้ให้แนวคิด (หลักเกณฑ์) เกี่ยวกับหลักการออกแบบกราฟิกไว้ ดังนี้
1. เอกภาพ 2. สัดส่วน 3. ความสมดุล 4. ความขัดแย้ง หรือการตัดกัน 5. จังหวะ ลีลาและการซ้ํา 6. ความกลมกลืน 7.
การลดหลั่นหรือระดับความเปลี่ยนแปลง 8. ความงาม 9. ความน่าสนใจและรูปแบบ 10. ท้องถิ่นและชนชาติ 11. ร่วมสมัย 12.
ความง่าย 13. ความหลากหลาย 14. เอกลักษณ์ 15. ความหมายดี 16. เป็นสากล 17. ยั่งยืน 18. เหมาะสม (ในการนําไปใช้) 19.
เป็นประโยชน์ (ในการใช้งานและมอบให้แก่กัน) 20. การเน้นและการสร้างลําดับความสําคัญ 21. การใช้สี 22. เนื้อหา 23.
กรรมวิธีและวัสดุง่ายต่อการผลิตและราคาประหยัด 24. ทิศทางและการเคลื่อนไหว
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์จะพบว่า มีหลายประเด็นที่เกิดความซ้ํากัน หรือนิยมนํามาใช้เป็นหลัก เกณฑ์ในการ
ออกแบบกราฟิกมากที่สุด 8 ลําดับ ซึ่งผู้วิจัยจะนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า :
กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ดังนี้
1. ความงาม 2. ร่วมสมัย 3. ความง่าย 4. เอกภาพ 5. ความสมดุล 6. ความน่าสนใจ 7. ความหมายดี 8. เป็นประโยชน์
นํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญต่อไป
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบเบื้องต้นโดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกระบวนการในการออกแบบ ดังนี้

ภาพ 1 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการในการออกแบบ
ที่มา : วราภรณ์ มามี (2559)
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ภาพ 2 ภาพแสดงผลการวิเคราะห์กระบวนการในการออกแบบ
ที่มา : วราภรณ์ มามี. 2559.
ระยะที่ 2 ผลการวิจัยในการออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ผลการวิจัยในการออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้วิจัยนํา รูปแบบลายกราฟิกหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า 3 ลาย ลายละ 9 รูปแบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 ท่าน ทําการประเมินความคิดเห็นด้านความเหมาะสม โดยแยก
ออกเป็นประเด็น ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี เป็นประโยชน์
(ในการใช้งานและมอบให้แก่กัน) โดยผู้วิจัยได้ทําการสรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ลาย ลายละ 3 รูปแบบ
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ภาพ 3 ภาพแสดงรูปแบบกราฟิกที่ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินจากซ้ายบนสู่ล่าง
1. Cactus กระบองเพชร 2. Flamingo นกกระเรียน และ 3. Kitchen equipment อุปกรณ์ในครัว
ที่มา : วราภรณ์ มามี (2559)
ตาราง 2 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อลายหม้อหุงข้าว
หม้อหุงข้าวรูปแบบ
กระบองเพชร รูปแบบ 1
กระบองเพชร รูปแบบ 2
กระบองเพชร รูปแบบ 3
นกกระเรียน รูปแบบ 1
นกกระเรียน รูปแบบ 2
นกกระเรียน รูปแบบ 3
อุปกรณ์ในครัว รูปแบบ 1
อุปกรณ์ในครัว รูปแบบ 2
อุปกรณ์ในครัว รูปแบบ 3

รวม

x
3.97
3.88
3.81
4.31
3.72
3.49
4.01
4.13
3.40

SD
0.96
0.63
0.80
0.73
0.96
0.91
0.81
0.81
0.72

ลําดับที่
1
2
3
1
2
3
2
1
3

ที่มา : วราภรณ์ มามี.2559.
จากตาราง 2 แสดงลําดับรวมค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความเหมาะสม โดยแยกออกเป็นประเด็น ด้านความงาม
ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี เป็นประโยชน์ ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ มี
ผลดังนี้
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ลายกระบองเพชร รูปแบบที่ 1 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.97) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 1
ลายกระบองเพชร รูปแบบที่ 2 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.88) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 2
ลายกระบองเพชร รูปแบบที่ 3 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.81) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 3
ลายนกกระเรียน รูปแบบที่ 1 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 4.31) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 1
ลายนกกระเรียน รูปแบบที่ 2 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.72) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 2
ลายนกกระเรียน รูปแบบที่ 3 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี
เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.49) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 3
ลายอุปกรณ์ในครัว รูปแบบที่ 1 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมาย
ดี เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 4.01) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 2
ลายอุปกรณ์ในครัว รูปแบบที่ 2 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมาย
ดี เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 4.13) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก อยู่ใน อันดับที่ 1
ลายอุปกรณ์ในครัว รูปแบบที่ 3 ด้านความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมาย
ดี เป็นประโยชน์ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.40) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง อยู่ใน อันดับที่ 3
ระยะที่ 3 ผลการวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าและส่วนที่ 2 ผลการวิจัยในการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ตาราง 3 ตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้า (n = 100)
1. คุณนิยมเลือกใช้หม้อ
หุงข้าวไฟฟ้าแบบใด
2. ลักษณะการเลือกซื้อ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าของ
คุณเป็นอย่างไร
3. ลวดลายบนหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า ที่ท่านสนใจ
เลือกใช้ มีลักษณะใด
4. ลายกราฟิก ที่ท่าน
อยากให้มี บนหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า มีลักษณะใด

ผู้ตอบแบบสอบถาม
หม้อหุงข้าวธรรมดา
หม้อหุงข้าวอุ่นทิพย์
หม้อหุงข้าวดิจิตอล
เลือกซื้อจากรูปแบบ ดีไซน์
เลือกซื้อจากราคา คุณภาพ
เลือกซื้อจากโอกาสที่นําไปใช้
เลือกซื้อจากยี่ห้อ แบรนด์
เลือกซื้อจากประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่า
ไม่มีลาย
ลายเหมือนจริง
ลายกราฟิก
ลายธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้
ลายสิ่งมีชีวิต คน สัตว์
ลายมั่งมีศรีสุข ที่เป็นมงคล
ลายจากวัฒนธรรม ประเพณีไทย
ลายทิวทัศน์ ท้องฟ้า ทะเล ภูเขา
ลายเรขาคณิต สี่เหลี่ยม วงกลม ฯลฯ
ลายนามธรรม อิสระ เคลื่อนไหว ไม่มีความหมายแท้จริง
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ความถี่
43
27
30
18
50
5
21
6
31
13
56
28
28
12
11
7
9
5

ร้อยละ
43
27
30
18
50
5
21
6
31
13
56
28
28
12
11
7
9
5
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
5. โทนสีของหม้อหุงข้าว แบบเรียบๆ สีขาว เทา ดํา
ที่ท่านสนใจเลือกใช้ มี โทนสีเย็น (สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ําเงิน สีน้ําเงิน สี
ม่วงน้ําเงินและสีม่วง)
ลักษณะใด
โทนสีร้อน (สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง)
โทนสีแนวพาสเทล (สีที่นุ่ม อ่อนหวาน ดูสบายตา เย็นกาย เย็นใจ)
โทนสีแนวเอิร์ธโทน (สีดิน สี ใบไม้ สีแบบรีไซเคิล สไตล์ธรรมชาติ)
6. โทนสีของลายหม้อหุง แบบเรียบๆ สีขาว เทา ดํา
ข้าว ที่ท่านสนใจ เป็นสี โทนสีเย็น (สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ําเงิน สีน้ําเงิน สี
ลักษณะใด
ม่วงน้ําเงินและสีม่วง)
โทนสีร้อน (สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดงและสีม่วง)
โทนสีแนวพาสเทล (สีที่นุ่ม อ่อนหวาน ดูสบายตา เย็นกาย เย็นใจ)
โทนสีแนวเอิร์ธโทน (สีดิน สี ใบไม้ สีแบบรีไซเคิล สไตล์ธรรมชาติ)

56
7

56
7

3
29
5
33
5

3
29
5
33
5

9
38
15

9
38
15

จากตาราง 3 แสดงให้เห็นข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของกลุ่มผู้บริโภค 100 คน พบว่า
1. ผู้บริโภคนิยมเลือกใช้หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ระดับสูงสุด คือ หม้อหุงข้าวธรรมดา (ร้อยละ 43)
2. ลักษณะการเลือกซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของผู้บริโภค ระดับสูงสุด คือ เลือกซื้อจากราคา คุณภาพ (ร้อยละ 50)
3. ลวดลายบนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ผู้บริโภคสนใจเลือกใช้ ระดับสูงสุด คือ ลายกราฟิก (ร้อยละ 56)
4. ลายกราฟิกที่ผู้บริโภคอยากให้มีบนหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ระดับสูงสุด มีค่าเท่ากัน คือ ลายธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้ และ
ลายสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ (ร้อยละ 28)
5. โทนสีของหม้อหุงข้าวที่ผู้บริโภคเลือกใช้ ระดับสูงสุด คือ แบบเรียบๆ สีขาว เทา ดํา (ร้อยละ 56)
6. โทนสีของลายหม้อหุงข้าวที่ผู้บริโภคสนใจ ระดับสูงสุด คือ โทนสีแนวพาสเทล (สีที่นุ่ม อ่อนหวาน ดูสบายตา เย็น
กาย เย็นใจ) (ร้อยละ 38)
ผลการวิ จั ย ในการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ รู ป แบบกราฟิ ก สํ า หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า :
กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจรูปแบบลายกราฟิก
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 3 ลาย 3 รูปแบบ คือ ลายกระบองเพชร ลายนกกระเรียนและลายอุปกรณ์ในครัว จากกลุ่มเป้าหมาย จํานวน
100 คน ดังนี้
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ภาพ 4 ภาพแสดงรูปแบบกราฟิกที่ให้กลุ่มประชากรประเมินจากซ้ายบนสู่ล่าง
1. Cactus กระบองเพชร 2. Flamingo นกกระเรียน และ 3. Kitchen equipment อุปกรณ์ในครัว
ที่มา : วราภรณ์ มามี. 2559.
ตาราง 4 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อลายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีต่อลายกระบองเพชร โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 100 คน
รายละเอียดการประเมิน
1. ความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย
2. ลวดลายมีความร่วมสมัย
3. ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว
4. ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้
5. ความพึงพอใจในการนําไปใช้
รวม

x
3.70
3.56
3.49
3.56
3.62
3.58

SD
0.99
0.98
1.07
1.14
1.07
1.05

ความหมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ลวดลายมีความร่วม
สมัย ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ความพึงพอใจในการนําไปใช้ ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อลายกระบองเพชร มีผลดังนี้
1. ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.70) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
2. ด้านลวดลายมีความร่วมสมัย ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.56) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
3. ด้านลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.49) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง
4. ด้านลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.56) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
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5. ด้านความพึงพอใจในการนําไปใช้ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.62) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
ตาราง 5 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อลายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีต่อลายนกกระเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 100 คน
รายละเอียดการประเมิน
1. ความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย
2. ลวดลายมีความร่วมสมัย
3. ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว
4. ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้
5. ความพึงพอใจในการนําไปใช้
รวม

x
3.85
3.64
3.72
3.75
3.71
3.73

SD
0.97
1.07
1.09
1.00
1.13
1.05

ความหมาย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 5 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ลวดลายมีความร่วม
สมัย ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ความพึงพอใจในการนําไปใช้ ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อลายนกกระเรียน มีผลดังนี้
1. ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.85) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
2. ด้านลวดลายมีความร่วมสมัย ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.64) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
3. ด้านลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.72) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
4. ด้านลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.75) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
5. ด้านความพึงพอใจในการนําไปใช้ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.71) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
ตาราง 6 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อลายหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่มีต่อลายอุปกรณ์ในครัว โดยใช้ค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 100 คน
รายละเอียดการประเมิน
1. ความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย
2. ลวดลายมีความร่วมสมัย
3. ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว
4. ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้
5. ความพึงพอใจในการนําไปใช้
รวม

x
3.66
3.61
3.46
3.62
3.55
3.58

SD
0.86
0.93
1.15
1.27
1.39
1.12

ความหมาย
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 6 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ลวดลายมีความร่วม
สมัย ลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ความพึงพอใจในการนําไปใช้ ตามความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อลายอุปกรณ์เครื่องครัว มีผลดังนี้
1. ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.66) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
2. ด้านลวดลายมีความร่วมสมัย ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.61) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
3. ด้านลวดลายมีความเหมาะสมกับหม้อหุงข้าว ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.46) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง
4. ด้านลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.62) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
5. ด้านความพึงพอใจในการนําไปใช้ ค่าเฉลี่ยรวม ( x = 3.55) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมาก
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สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ได้กําหนดแนวทาง
ของการสรุปเนื้อหางานวิจัย โดยให้มีสอดคล้องและตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยดําเนินการ 3 ระยะ คือ
1. ผลการวิจัยในการวิเคราะห์รูปแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์โครงสร้างของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นหลักการออกแบบกราฟิกรวมถึงกระบวนการออกแบบ
กราฟิก หลัง จากที่ผู้วิจัยได้ทําการสังเคราะห์จะพบว่า มีหลายประเด็นที่เกิดความซ้ํากัน หรือนิยมนํามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการ
ออกแบบกราฟิกมากที่สุด 8 ลําดับ ซึ่งผู้วิจัยจะนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า :
กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า ดังนี้ 1) ความงาม 2) ร่วมสมัย 3) ความง่าย 4) เอกภาพ 5) ความสมดุล 6) ความน่าสนใจ 7)
ความหมายดี 8) เป็นประโยชน์ ในการใช้งานและมอบให้แก่กัน
2. ผลการวิจัยในการออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้วิจัยนํารูปแบบลายกราฟิกหม้อหุงข้าว
ไฟฟ้า 3 ลาย 9 รูปแบบ ให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 7 ท่าน ทําการประเมินความคิดเห็นในความเหมาะสม โดยแยกเป็นประเด็น ด้าน
ความงาม ความร่วมสมัย ความง่าย เอกภาพ ความสมดุล ความน่าสนใจ ความหมายดี เป็นประโยชน์ โดยผู้วิจัยได้ทําการสรุป
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกและการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ลาย ลายละ 3 รูปแบบ
พบว่า ลายกระบองเพชร รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ( x = 3.97) อยู่ในอันดับที่ 1 ลายนกกระเรียน รูปแบบที่ 1 มี
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ( x = 4.31) อยู่ในอันดับที่ 1 ลายอุปกรณ์ในครัว รูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน ( x =4.13) อยู่ใน
อันดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบของลายที่อยู่ในลําดับที่ 1 ของทั้ง 3 ลาย ไปพิจารณา ปรับปรุงให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมาก
ขึ้น
3. ผลการวิจัยในการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สรุปการ
แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกของหม้อหุงข้าวไฟฟ้า
โดยแยกเป็นประเด็น ด้านความสวยงามและความน่าสนใจของลวดลาย ลวดลายมีความร่วมสมัย ลวดลายมีความเหมาะสมกับ
หม้อหุงข้าว ลวดลายมีความเหมาะสมกับการนําไปใช้ ความพึงพอใจในการนําไปใช้ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทั้งหมดจํานวน 100 คน สรุปผลรวมจากทุกด้าน ของลายกระบองเพชร ลายนกกระเรียน ลายอุปกรณ์ในครัว มีค่าเฉลี่ยโดยรวม
ในทุกด้าน พบว่า ลายนกกระเรียน เท่ากับ 3.73 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ลายกระบองเพชรและลายอุปกรณ์ในครัว มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ที่ 3.58 อยู่ในระดับมาก เป็นข้อมูลสรุปอธิบายผลการวิจัยให้มีความชัดเจนสอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัยมากยิ่งขึ้น

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่อง การออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า มีประเด็น
การอภิปรายผลดังนี้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของกลุ่มผู้บริโภค 100 คน พบว่า ผู้บริโภคนิยมเลือกใช้หม้อหุงข้าว
ธรรมดามากที่สุดเนื่องจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่โสดอาศัยอยู่คนเดียว หรือกับเพื่อน ซึ่งมีความต้องการหม้อหุงข้าวขนาด
เล็ก รับประทานข้าวน้อยตามจํานวนผู้ใช้ ไม่เปลืองไฟ ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ลักษณะการเลือกซื้อหม้อหุงข้าวไฟฟ้าของ
ผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเลือกซื้อจากราคา คุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับการเลือกใช้หม้อหุงแบบข้าวธรรมดา ซึ่งมีราคาไม่สูง
มากนัก แต่มีคุณภาพที่ดี ทางด้านลวดลายบนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ผู้บริโภคสนใจเลือกใช้ คือ ลวดลายกราฟิก เป็นลายประเภท
ลายธรรมชาติ ต้นไม้ ดอกไม้และลายสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ ตัดทอนให้ดูเรียบง่ายแบบแนวกราฟิก เพราะดูไม่เชย โทนสีของหม้อหุง
ข้าวที่ผู้บริโภคเลือกใช้แบบเรียบๆ สีขาว เทา ดํา เพราะดูสะอาดตา ทําความสะอาดง่าย เป็นโทนสีกลาง ที่สามารถเข้ากับที่พัก
อาศัยได้หลากหลายสไตล์ โทนสีของลายหม้อหุงข้าวที่ผู้บริโภคสนใจ คือ โทนสีแนวพาสเทล เป็นสีที่นุ่ม อ่อนหวาน ดูสบายตา
เย็นกาย เย็นใจ เนื่องมากจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าผู้ชาย ชอบในความสวยงาม มีความอ่อนโยน จึง
ชอบสีแนวพาสเทล ลวดลายกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์หม้อหุงข้าวไฟฟ้าที่ผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุด คือ ลายนกกระเรียน อัน
เนื่องมาจากเป็นลายที่สวยงามและมีสีสันที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มีความหมายดีที่เป็นมงคลต่อชีวิตเหมาะแก่การใช้
งาน หรือให้เป็นของขวัญแก่กัน
ในด้านของวัตถุประสงค์สามารถตอบและทบทวนกรอบการศึกษาได้ครบถ้วนในเรื่องของการวิเคราะห์รูปแบบกราฟิกที่
เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า การออกแบบกราฟิกที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ์
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เครื่องใช้ไฟฟ้าและการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อพัฒนา
ลวดลายกราฟิกให้มีความสวยงามน่าสนใจและตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เนื่องจากในปัจจุบันลวดลาย
กราฟิกบนผลิตภัณฑ์มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ไม่น้อยไปกว่าประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ เป็นการต่อยอดองค์
ความรู้ไปสู่ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ และมีแนวโน้มว่า ตลาดในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเติบโตไปพร้อมกับอัตราการ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ด้านการออกแบบกราฟิกสําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า : กรณีศึกษาหม้อหุงข้าวไฟฟ้า หรือ
เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ควรศึกษาถึงแนวโน้มของการออกแบบ พฤติกรรมและความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงศึกษาลงลึกไปจนถึงกระบวนการผลิตจริงในระบบอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีการพัฒนาด้านโปรแกรม
ซอฟแวร์ทางด้านการออกแบบกราฟิก การคํานวณพื้นที่ ระยะของการพิมพ์ การจัดทําไฟล์งาน (Art Work) ส่งโรงพิมพ์ รวมถึง
ขั้นตอนการจัดจําหน่ายที่สําเร็จเสร็จออกมาเป็นชิ้นงานผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายที่สวยงาม เพื่อให้สามารตอบสนองต่อความต้องการ
ของกลุ่มผู้บริโภคให้มากที่สุด
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ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น ของกลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์
ธวัช พะยิ้ม1*

Development of product and packaging label for Kao -Taen (rice cracker)
of the agro-group of agricultural Mae Wong Nakhon Sawan province.
Tawat Payim1*

1

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Faculty of Agricultural and Technology, Nakhonsawan Rajabhat University
1*
Corresponding author . E-mail address : tawatpayim@hotmail.com
1

_____________________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น ของกลุ่มข้าวบ้านไร่ไทรทอง หมู่ 5 ตําบลแม่
วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ วิธีการวิจัยโดยลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลกลุ่มบ้านไร่ไทรทอง เนื่องจากกลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ฝึกปฏิบัติการทดลองทํา ข้าวแต๋นร่วมกัน กําหนดรูปแบบตราสัญลักษณ์เพื่อ
นําไปสู่การออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นร่วมกัน และคัดเลือกรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบ
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากรูปแบบของการออกแบบ
ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นตรงกับความต้องการของกลุ่มชุมชน ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด สะดวกในการจัดทําของสมาชิกภายใน
กลุ่ม
คําสําคัญ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ,ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น

ABSTRACT
The research, Development of product and packaging label for Kao -Taen (rice cracker) of
agricultural Mae Wong Nakhon Sawan. The objective is to transform rice from the fields of the farm Thong
Moo 5 Tambon Mae Wong Mae Wong, Nakhon Sawan. Rice Cracker Products findings showed. Rice Cracker
Products logo design pattern 1 with an average of 4.83 is the most appropriate. Since this form of packaging
label design meets the needs of the community. Use minimal investment Ease of preparation
Key words : Development of rice product, Development of rice packaging label.

บทนํา
กลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้สร้างผลิตภัณฑ์ข้าวชีวธรรมชาติ ข้าวสินเหล็กซึ่งมีคุณสมบัติต้าน
โรคเบาหวาน ข้าวไรซ์เบอรี่ มีคุณสมบัติลดความดันโลหิตสูง ข้าวหอมนิล มีคุณสมบัติทฎเป็
่ นสารต้านอนุมูลอิสระ กลุ่มฯ มี
แผนการพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ตามความต้ อ งการ โดยจะแปรรูป ผลิตภัณ ฑ์ข้า วในลัก ษณะผลิตภั ณ ฑ์อ าหาร เพื่ อขยายช่องทาง
การตลาดให้กว้างขึ้น ดังกล่าวสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 11
พ.ศ. 2555-2559 ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตที่มีความมั่นคงและมีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตรอาหารและพลังงานที่มี
มูลค่าเพิ่ม คุณภาพมาตรฐานปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดในระดับราคาที่
เหมาะสมและเป็นธรรมโดยให้ความสําคัญกับความมั่นคงด้านอาหารเป็นลําดับแรก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความ
มั่นคงในอาชีพและรายได้ของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยระบบเกษตรยั่งยืน เพื่อส่งเสริม
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________________________________________________________________________________
ชุมชนและเกษตรให้มีส่วนร่วมและสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานรวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับกรอบการวิจัย โดยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าข้าวตามกรอบการวิจัยการขยายตลาด
เฉพาะข้าวที่มีคุณสมบัติ ตลอดจนศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับข้าวคุณภาพสูงเพื่อนําไปใช้เป็น ต้นแบบในการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษ เน้นข้าวหอมและข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนเภสัช และข้าวคุณภาพสูงที่มี
คุณลักษณะเฉพาะเพื่อผลผลิต และวิธีการจัดการเพื่อนําไปสู่การผลิตข้าวที่มีคุณสมบัติเฉพาะหรือข้าวคุณภาพพิเศษ
การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดของ พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550,หน้า10-11) กล่าวว่าการวิจัยการพัฒนาและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เมื่อกล่าวโดยรวมมีจุดมุ่งหมายคือ เพื่อค้นหาและขยายขอบเขตขององค์ความรู้ พัฒนาสินค้าตัวใหม่ พัฒนา
กระบวนการผลิต ปรับปรุงผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตที่มีอยู่เดิม หาแนวทางทําประโยชน์เสริมจากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ หาข้อมูล
ทางเทคนิคให้หน่วยงานหลักในองค์กร เพื่อวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2549,หน้า37)
กล่าวว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นั้นมีปัจจัยสําคัญคือ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง การทําให้ผลิตภัณฑ์ได้รับ
ความนิยมที่ดีขึ้น และมีหลักการสําคัญคือ ประการที่ 1 ถ้าต้องการเน้นความสําเร็จในเกณฑ์หรือลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ใหม่จะต้องเน้นในเรื่องของการกําหนดทิศทางของตลาด ประการที่ 2 ถ้าสามารถทําให้ผลิตภัณฑ์ใหม่ประสบความสําเร็จเพียง
การทําให้มีความแตกต่างเล็กน้อย อาจดีกว่าที่จะทําลายตัวผลิตภัณฑ์เองในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นอกจากที่กล่าวข้างต้นยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นิรัช สุดสังข์ (2548,หน้า45) ได้แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาขั้นมูลฐาน ซึ่งหน้าที่ในขั้นนี้
เป็นหน้าที่ของแผนวิจัยและพัฒนา ขั้นที่ 2 การทดสอบหน้าที่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อจะได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ปลอดภัย อาหารจะ
อร่อยสะอาดปลอดภัยผลิตภัณ ฑ์จ ะต้อ งผ่า นการทดสอบจากห้อ งปฏิบัติก ารก่อนที่ จะผ่า นการยอมรับ จากคณะกรรมการ
สาธารณสุข ขั้นที่ 3 การทดสอบผู้บริโภคอาจทําได้เช่นการนําผู้บริโภคไปทดสอบในห้องปฏิบัติการใช้ตัวอย่างสินค้าหรือการแจก
ผลิตภัณฑ์ให้ทดลองใช้ ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ประสบความสําเร็จในการจําหน่ายโดยมีปัจจัยด้าน
รูปแบบ ฉลากบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค การลงทุนรูปทรงสีสันความสวยงามสามารถดึงดูด
สายตา ใช้งานง่ายมีความปลอดภัยเมื่อใช้งาน ง่ายต่อการจัดเก็บบํารุงรักษา ที่สําคัญการผลิตต้องลงทุนไม่สูง สอดคล้องกับ
พฤติกรรมมนุษย์ที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่นการหยิบฉวบ จับ สัมผัสผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความสําคัญอย่างมาก
ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว ดังที่กล่าวมาข้างต้นในประเด็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ และแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนากลุ่มเกษตร จากการศึกษาพบว่า ปัญหาของกลุ่มสามารถแบ่งประเด็นปัญหาสําคัญที่เป็นปัจจัยต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ซึ่งปัจจุบันลักษณะเฉพาะตัวกลุ่มเกษตรยังคงขาดลักษณะเฉพาะตัว หรือเอกลักษณ์ของสินค้า การพยายาม
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์มีข้อจํากัดด้านความเข้าใจในหลักเกณฑ์สําหรับประเมินคุณภาพ และมาตรฐานในเชิงพาณิชย์ การ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด หรือผู้บริโภคกลุ่มต่างๆ ทําให้ไม่ประสบผลสําเร็จในด้านการ
จําหน่ายอย่างแท้จริง ยังไม่มีศักยภาพทางด้านการตลาดที่จะนําไปสู่เชิงพาณิชย์ การผลิตที่ยังไม่มีการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานอุตสาหกรรม และยังคงไม่มีการเพิ่มศักยภาพการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักเกณฑ์การคัดสรรค์หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยประเภทอาหารกึ่ง
สําเร็จรูป ประเภทขนมม คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ )2555,หน้า 33 (โดยออกแบบควบคู่กัน
ดังนี้
แปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าว
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์
ภาพ 1 แสดงขั้นตอนของกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย
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ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
พร้อมบรรจุภัณฑ์
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________________________________________________________________________________
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งขอบเขตของการ
วิจัย ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
ประชากร
ประชากรที่ใช่ในการการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว ได้แก่กลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
โดยคัดเลือกแบบเจาะจงกลุ่มบ้านไร่ไทรทอง หมู่ 5 ตําบลแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากกลุ่มได้เกียรติบัติ
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ชุมชนดีเด่น ประจําปี 2558 มีสมาชิกภายในกลุ่ม ดังนี้
1. นางบุญทรง ช่วยค้ําชู
2. นางสําเภา ไล่ผา
3. นางแป้งล่ํา ทองเจริญ
4. นางจันทร์เพ็ญ ศรีสุพอ
5. นางบัว ศรีประเทือง
6. นางปราณี สุขจิต
7. นางจันทนา พุทธวงษ์วาลย์
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญคือ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฉลากบนบรรจุภัณฑ์ข้าวโดยผู้เชี่ยวชาญ ด้านละ 1 คน คือ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
2. ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปรรูปอาหาร
ขอบเขตด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว
การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวในการวิจัยครั้งนี้ กําหนดขอบเขตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโดยใช้วัตถุดิบในชุมชน
และความต้องการของกลุ่ม โดยกําหนดขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจยั
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หมายถึง การใช้วัตถุดิบข้าวที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
2. บรรจุภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบสัญลักษณ์แผ่นติดลงบนกล่องบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น
3. กลุ่มเกษตร หมายถึง กลุ่มเกษตรกรที่พึ่งตนเองมีศูนย์การเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดวิธีการต่อประชาชนทั่วไป ได้แก่
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน บ้านไร่ไทรทอง เภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่งมือที่ใช้ในการวิจัยการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
คือ เครื่องมือแบบสอบถามเพื่อประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์และฉลากบนบรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญ
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นประเด็นสรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น และ สรุปผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยการลงพื้นที่ศึกษา
ข้อมูลกลุ่มบ้านไร่ไทรทอง เนื่องจากกลุ่มเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นโดยวิธีการฝึกปฏิบัติทดลอง
ทําข้าวแต๋นร่วมกัน ผลการวิจยั พบว่าขนาดที่เหมาะสมแบ่งเป็น แบบพิมพ์ที่ 1. ขนาดเส้นเส้นรัศมี 1.3 เซนติเมตร ความหนา 1.5
เซนติเมตร แบบพิมพ์ที่ 2. ขนาดเส้นรัศมี 2 เซนติเมตร ความหนา 1.5 เซนติเมตรแบบพิมพ์ที่ 3. ขนาดเส้นรัศมี 2.5 เซนติเมตร
ความหนา 1.5 เซนติเมตร ดังที่กล่าวมาทั้ง 3 ขนาด มีความเหมาะสมในการทําพิมพ์เนื่องจากผู้บริโภคสามารถรับประทานได้
สะดวก ดังภาพตัวอย่างขาดพิมพ์ข้าวแต๋น
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ภาพ 2 ขนาดพิมพ์ข้าวแต๋น
ครั้งนี้ผู้วิจัยและกลุ่มชุมชนมีความต้องการนําข้าวที่มีมาแปรรูปเป็น ”ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น“เพื่อการเพิ่มช่องทางการจํา
หนายสินค้าในชุมชน เป็นของฝากที่ระลึกสําหรับผู้เข้ามาศึกษาดูงานภายในกลุ่ม ตลอดจนการจําหน่ายในร้านค้าชุมชนหมู่บ้าน
ซึ่งกลุ่มบ้านไร่ไทรทอง หมู่ 5 ตําบลแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ไม่มีประสบการณ์การทําข้าวแต๋น จึงทําให้ผู้วจิ ัย
ดําเนินการอบรมปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในขั้นตอนการทํา ดังภาพ
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ภาพ 3 กลุ่มบ้านไร่ไทรทอง ฝึกทําข้าวแต๋น
ผลที่ได้จากการฝึกปฏิบัติการทําข้าวแต๋นโดยผู้วิจัยกระตุ้นผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มต้นจากการ
เรียนรู้ตามกระบวนการจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการก่อน หลังจากนั้นกระตุ้นให้กลุ่มชุมชนเกิดความต้องการจะทําผลิตภัณฑ์
ข้าวแต๋นโดยมีวิธีการของตนเอง โดยคํานึงถึงการนําทรัพยากรข้าวที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอด การที่พัฒนาวิธีการทําโดยกลุ่มของ
ตนเอง การขึ้นรูปทรงข้าวแต๋นโดยใช้พิมพ์เพื่อกําหนดขนาดที่เหมาะสมในการรับประทานมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุ
ภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งนี้ใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของข้าวแต๋น คือ เนื่องจาก ”ลุงขุน“
เป็นชื่อที่สมาชิกในหมู่บ้าน และผู้อื่นคุ้นเคย คือการทํานาแบบปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกรที่พึ่งตนเอง มีศูนย์การเรียนรู้เพื่อ
ถ่ายทอดวิธีการต่อประชาชนทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสาน บ้านไร่ไทรทอง เภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ ดังนั้นจึงใช้ชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นลุงขุน ควบคู่ไปกับการพัฒนาขั้นตอนของการทําข้าวแต๋น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นในการวิจัยครั้งนี้ใช้กล่องพลาสติกชนิด )MC001ซึ่ง (มีจําหน่ายทั่วไปราคาไม่สูงเหมาะกับสภาพการลงทุน โดย
เฉลี่ยล่องละ 2 บาท ฉลากบนบรรจุภัณฑ์ 2 บาท เฉลี่ยการลงทุนรวม 4 บาท ก่อกล่องซึ่งการออกแบบดังกล่าวมีความเหมาะสม
กับกลุ่มเริ่มต้นทําผลิตภัณฑ์ มีขนาดดังภาพตัวอย่าง

ภาพ 4 ขนาดกล่องข้าวแต๋น
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ภาพ 5 บรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นกล่องพลาสติกชนิด )MC001(
สรุปผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์และฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ข้าวแต๋น ของกลุ่มเกษตรกรอําเภอแม่วงก์ จังหวัด
นครสวรรค์ ประเมินตราสัญลักษณ์โดยผู้เชี่ยวชาญ จาก 3 รูปแบบ โดยมีแนวที่สื่อถึงเกษตรกรทํานา ดังนี้

ภาพ 6 รูปแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มเกษตรกรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แบบที่ 1
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ภาพ 7 รูปแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มเกษตรกรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แบบที่ 2

ภาพ 8 รูปแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มเกษตรกรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ แบบที่ 3
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ตาราง 1 ผลการประเมินการออกแบบตราสัญลักษณ์ )N=3(
ܺത

รูปแบบตราสัญลักษณ์
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3

4.83
3.75
3.67

S.D.
0.30
0.62
0.89

ความเหมาะสม
มากที่สุด
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มบ้านไร่ไทรทอง หมู่ 5 ตําบลแม่วงก์
อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าตราสัญลักษณ์รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 มีความเหมาะสมมากที่สุด

ภาพ 9 ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มบ้านไร่ไทรทอง หมู่ 5 ตําบลแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
สรุปผลออกแบบผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น กลุ่มบ้านไร่ไทรทอง หมู่ 5 ตําบลแม่วงก์ อําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่มี
ความสะดวก ลักษณะของการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบ การออกแบบฉลากบนบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของ
เจ้าของสินค้า ต้องใช้ระยะเวลาไม่มากในการลองผิดลองถูก ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด เพิ่มช่องทางในการหารายได้ การออกแบบใน
ครั้งนี้เลือกให้ความสําคัญด้านประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการหาวัตถุดิบและการลงทุนที่ต่ํา
อภิปรายผล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรกรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ การออกแบบตรา
สัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ตราสัญลักษณ์มีรูปคนทํานาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการออกแบบ สอดคล้องกับแนวคิดของ
Hudson)2011( ได้กล่าวว่ากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม มีการเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ เพื่อร่างภาพ
แนวคิด และผลิตงานที่สมบูรณ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้รูปแบบข้าวแต๋นจํานวน 3 ขนาด โดยแบ่งเป็นแบบพิมพ์ที่ 1. ขนาดเส้นเส้นรัศมี 1.3 เซนติเมตร
ความหนา 1.5 เซนติเมตร แบบพิมพ์ที่ 2. ขนาดเส้นเส้นรัศมี 2 เซนติเมตร ความหนา 1.5 เซนติเมตรแบบพิมพ์ที่ 3. ขนาดเส้น
เส้นรัศมี 2.5 เซนติเมตร ความหนา 1.5 เซนติเมตร ดังที่กล่าวมาขนาดมีความเหมาะสมในการทําพิมพ์ข้าวแต๋นเนื่องจากผู้บริโภค
สามารถรับประทานได้สะดวก ได้จํานวนรสชาติข้าวแต๋นดังนี้ รสชาติข้าวแต๋นทอด รสชาติข้าวแต๋นโรยน้ําตาล รสชาติข้าวแต๋นห
น้าหมูหยอง รสชาติข้าวแต๋นหน้าน้ําพริกเผา รสชาติข้าวแต๋นผสมธัญพืช และบรรจุภัณฑ์ข้าว กลุ่มเกษตรกร อําเภอแม่วงก์
จังหวัดนครสวรรค์ มีความต้องการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ข้าวเป็น ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น เนื่องจากทางกลุ่มมีความพร้อมในเรื่อง
วัตถุดิบ อุปกรณ์ระยะเวลาในการทําข้าวแต๋น โดยกลุ่มมีปัจจัยหรือเงื่อนไขในการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถแบ่งได้ตาม
ปัจจัย ดังนี้ ต้องเสร็จสิ้นจากการทําอาชีพหลักก่อน ต้องใช้ระยะเวลาไม่มากในการลองผิดลองถูก ใช้เงินลงทุนน้อยที่สุด เพิ่มช่อง
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ทางการหารายได้ สมาชิกในกลุ่มต้องเห็นด้วย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋นจําเป็นต้องมีความเป็นไปได้สูงที่จะ
ทําให้ตัวผลิตภัณฑ์และ บรรจุภัณฑ์ประสบความสําเร็จโดยมีปัจจัยด้านรสชาติของเข้าแต๋น รูปแบบ ฉลากบนกล่องบรรจุภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค พร้อมทั้งการลงทุนต่ําตามกําลังของชุมชน สอดคล้องกับแนวคิด ด้านการออกแบบของ
ชลธิศ ดาราวงษ์ )2558 หน้า 40 (ได้กล่าวว่าคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องมี รูปทรง สีสันความสวยงามที่ดึงดูดสายตา
รู้สึกปลอดภัยเมื่อได้สัมผัสและใช้งาน เข้าใจการใช้งานได้ง่าย ง่ายต่อการติดตั้ง จัดการจัดเก็บบํารุงรักษาง่าย ประหยัดต่อการ
ผลิตและนําไปผลิตได้จริง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พรสนอง วงศ์สิงทอง )2550 หน้า 109พฤติกรรมมนุษย์ที่มี ได้กล่าวว่า (
การออกแ สัมผัสผลิตภัณฑ์ จับ เช่นการหยิบฉวบ ต่อการใช้ผลิตภัณฑ์บบจะต้องให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ บรรจุภัณฑ์ข้าว ของกลุ่มเกษตรกรอําเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ การออกแบบตราสัญลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น พบว่ากลุ่มมุ่งเน้นการออกแบบต้องมีความสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นเร ขอจิตต์เมตต์)2550 หน้า
59 (ได้กล่าวว่าลักษณะของการเลือกใช้วัสดุ รูปแบบการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของเจ้าของสินค้า
ต้องใช้ระยะเวลาไม่มากในการลองผิดลองถูก ใช้เงินลงทุนน้อย เพิ่มช่องทางในการหารายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ David, A.
and Pentak )2012 p.12( ได้กล่าวว่าการออกแบบในบางกรณีอาจต้องเลือกให้ความสําคัญด้านประโยชน์ใช้สอย แต่บางกรณีให้
ความสําคัญด้านความงาม ในการออกแบบครั้งนี้ให้ความสําคัญในเรื่องความสะดวกในการหาวัตถุดิบและการลงทุนต่ํา
ข้อเสนอแนะ
1. การพัฒนาชุมชนควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นวิธีการที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เนื่องจากเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเกิดจากชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนที่มีอาชีพ และ สิ่งที่ต้องการ
เรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน
2. ผลของการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นโดยใช้วัตถุดิบภายในชุมชนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มชุมชนอื่นที่มีรูปแบบใกล้เคียงกัน
3. การออกฉลากบนบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับสภาพของชุมชนภายใต้เงื่อนใขกลุ่มที่เริ่มต้น แปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ควร
ใช้วิธีการออกแบบฉลากที่ใช้งบประมาณต่ําเพื่อช่วยลดการเสี่ยงต่อภาวะการขาดทุน
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งต่อไปควรจะพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงขึ้น เช่น ยกระดับคุณภาพดาว หรือ มาตรฐาน
คุณภาพอาหารควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
2. ผลของการวิจยั ควรนําไปพัฒนาต่อยอดโดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการตลาดสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เกิดผลในวงกว้าง
ขึ้น
3. การวิจัยครั้งต่อไปควรนําองค์ความรู้ที่ได้ไปสร้างเป็นธุรกิจชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
4. การวิจัยครั้งต่อไปนอกเหนือจากเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่เน้นเป็นตัวชิ้นงานสิ่งทีส่ ําคัญเป็นอย่างยิ่ง
คือเครือข่ายของชุมชนและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีต่อชุมชน
เอกสารอ้างอิง
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ. (2555).แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรค์สุดยอดหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2555. กรุงเทพ ฯ : บีทีเอสเพรส จํากัด.
ชลธิศ ดาราวงษ์. (2558). การจัดการผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่. กรุงเทพ ฯ : ธนาเพรส จํากัด.
นเร ขอจิตต์เมตต์. (2550). Packaging & Design เสกสรรปั้นแต่งบรรจุภัณฑ์. กรุงเทพ ฯ : ฐานบุ๊คส์.
นิรัช สุดสังข์. (2548). ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์.
พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง. (2550). วิทยาการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑ์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพ ฯ :
สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุดมศักดิ์ สาริบุตร. (2549). เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์.
David, A. and Pentak, S. (2012). Design basics. America : Wadsworth, Cengage Learning.
Jennifer Hudson. (2010). 1000 New Design 2 and where to find them. China : Laurence king.

46

การพัฒนาบล็อกปูพื้นลวดลายศิลปกรรมอีสาน
อาคม เสงี่ยมวิบูล1*

The Development of Isarn Artistic-Designed Flooring Blocks1*
Arkom Sangiamvibool1*

1

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
Faculty of Fine and Applied Arts , Mahasarakham University, Mahasarakham
*Corresponding author. E-mail address: arkomsang@gmail.com
1

_____________________________________________________________________________________________

บทคัดย่อ
บล็อกปูพื้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับคนอีสาน แต่บล็อกปูพื้นที่ผลิตขึ้นเน้นคุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญ
ยังขาดการให้คุณค่าด้านสุนทรียะ งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาเพื่อพัฒนาลวดลายบล็อกปูพ้ืนจากศิลปกรรมในอีสาน มีวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย คือ เพื่อพัฒนาและออกแบบบล็อกปูพื้นต้นแบบจากลวดลายศิลปกรรมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เพื่อเพิ่ม
คุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค งานวิจัยจึงได้ออกแบบขั้นตอน
กระบวนศึกษาวิจัย มีขั้นตอนในการดําเนินการศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เอกสารข้อมูลจําเพาะของบล็อกปูพื้นเพื่อประกอบการ
การออกแบบ ข้ อมูล ภาคสนามแหล่ ง ศิ ล ปกรรมที่เป็ น แรงบัน ดาลใจในการออกแบบ ศึ กษาความต้อ งการของผู้ บ ริโ ภคต่ อ
ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น การพัฒนาลวดลายบล็อกปูพื้นจากศิลปกรรมท้องถิ่นในอีสาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิต และการ
ประเมินต้นแบบด้านคุณภาพและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน พบว่า
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่ผู้บริโภคต้องการ คือ ความสวยงาม รูปร่างแปลกใหม่ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ใน
การทําทางเดินและตกแต่งสวน ผลการพัฒนาลวดลายจากศิลปกรรมท้องถิ่นในอีสาน การออกแบบลวดลายและรูปทรงโดยยึด
ตามลวดลายดั้งเดิม (Original Pattern) เป็นต้นแบบสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
ลวดลายจากงานศิลปกรรมหมวดงานประติมากรรมและหมวดงานถัก ทอ ย้อม เหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็นลวดลายบนบล็อกปู
พื้นสามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นอีสาน การผลิตบล็อกปูพื้นลวดลายจากศิลปกรรมในอีสานด้วยการพัฒนา
แม่พิมพ์บล็อกปูพื้น (Moulds) วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการทําแม่พิมพ์ คือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin) เหมาะสําหรับผู้
เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการผลิตใช้งาน สามารถพัฒนาต่อยอดวิธีการได้ง่ายและสามารถนําไปผลิตได้จริง การประเมินต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้เชี่ยวชาญ ต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลายผ้าลายก้ามปู มีความ
เหมาะสมและมีคุณภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50 และผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อต้นแบบผลิตภัณฑ์
บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานมีความสอดคล้องกับผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นของผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
ให้ค่าในระดับที่มากที่สุดเช่นกัน ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานสามารถต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
เศรษฐกิจตนเอง ครอบครัว และชุมชน และเป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต
คําสําคัญ: ลวดลายศิลปกรรมอีสาน บล็อกปูพื้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
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ABSTRACT
Flooring blocks which are essential products for Isan people put emphasis on functionality only
and, hence, lack of aesthetics. This research aimed to develop, design and manufacture a flooring block
model from the aesthetic and artistic uniqueness of the local Isan’s wisdom to add values to the flooring
block products in order to satisfy the customers’ needs. This research procedure followed this steps
respectively. It started from documentary study on flooring block design specifications, was then followed
by a field trip for data collection at the source of artistic inspiration for the design, and finally conducted a
needs analysis of the potential consumer satisfaction towards the products. The results of the study
revealed these findings. The consumers were satisfied with products of artistically and aesthetically refined
designs, new shapes, local wisdom manifestation, and corridors and garden decorations. The designs and
shapes of the products were developed from the original pattern of the prototype. This could demonstrate
the unique characteristics of local art outstandingly. The art patterns of sculpture and knitting-weavingdyeing handicraft were appropriate for developing the flooring blocks design as they could demonstrate the
uniqueness of the local art. The material that was most suitable for mold making was polyester resin and it
was most suitable for beginners as well as for those who actually produce for usage. The results of the
prototype evaluated by the experts revealed that the Kampuu (in Thai, a crab’s claws in English, the name
may be derived from this) pattern in the local fabric was the most suitable and qualified for the prototype
development with the total average score of 4.50 and this was consistent with the results of potential
consumers’ satisfaction survey of product prototypes that the highest score went to the pattern. The
implication of this artistic development and research indicated that the flooring blocks developed from Isan
local arts could financially raise income of the local people and communities and could be economically
developed for a commercial purpose in the future.
Keywords: Isan art patterns, Flooring blocks, Product development

บทนํา
บล็อกปูพื้นเป็นวัสดุก่อสร้างพื้นฐานในการตกแต่งบ้าน ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ตลอดจนมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน
มีประสิทธิภาพในการรับน้ําหนักได้ดี ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและสามารถใช้งานได้ทันที ง่ายต่อการดูแลรักษา
สามารถทําการซ่อมแซมได้ง่าย และยังสามารถนํากลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้ง จึงทําให้เหมาะกับทุกพื้นที่ภายนอกอาคารและ
ภายในอาคาร ตกแต่งได้ทุกที่ตามความต้องการ โดยเฉพาะกับชาวบ้านที่มีรายได้น้อย มีงบประมาณจํากัด เนื่องจากบล็อกปูพื้น
มีกระบวนการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ชาวบ้านสามารถผลิตไว้ใช้ได้เองภายในครัวเรือน แต่การต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิง
พาณิชย์เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเศรษฐกิจตนเอง ครอบครัว และชุมชนยังมีข้อจํากัดเนื่องจากบล็อกปูพื้นที่ผลิตขึ้นในปัจจุบันมีเน้น
คุณค่าด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญ ยังขาดการให้คุณค่าความสําคัญในเรื่องสุนทรียศาสตร์ ความสวยงามและลักษณะเด่น
เฉพาะของผลิตภัณฑ์นับว่ามีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประโยชน์ด้านหน้าที่ใช้สอย ทําให้ผู้บริโภคเลือกซื้อเพราะเกิดความ
ประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ การศึกษาหาแนวทางเพื่อพัฒนาและออกแบบเพื่อเพิ่มคุณค่าด้านศิลปะและความงาม
ให้กับผลิตภัณฑ์บล็อกปูพ้นื จึงเป็นเรื่องจําเป็น และแรงบันดาลใจสําคัญในการเพิ่มคุณค่าด้านศิลปะและความงามในผลิตภัณฑ์บล็อก
ปูพื้น คือ ศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นหลากหลายแขนงอันเป็นภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของท้องถิ่นอีสานที่สืบทอดอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน คุณค่าที่สําคัญอีกประการคือ เอกลักษณ์และลักษณะเฉพาะถิ่น ซึ่งแสดงให้เห็นวิถีชีวิต ขนบประเพณี และ
ความเชื่อของคนในท้องถิ่นที่สะท้อนให้เห็นค่านิยม และการแสดงออกทางสุนทรียภาพของท้องถิ่น (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2546 :
25) การบูรณาการเอกลักษณ์ของศิลปกรรมท้องถิ่นลงในผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นมีคุณค่าหลายด้าน นอกจากจะเพิ่มคุณค่าด้าน
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ศิลปะและความงามให้กับผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นแล้ว ยังช่วยให้มีเอกลักษณ์ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
การต่อยอดการพัฒนาลวดลายจากงานศิลปกรรมในแนวทางการผนวกองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมกับหลักการออกแบบเพื่อให้
ได้ผลงานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัย เป็นวิถีทางหนึ่งในการเผยแพร่ลวดลายในงานศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าของชาติให้เป็น
ที่รู้จักมากขึ้น (วัลภา กาศวิเศษ, 2553 : 33) คุณค่าดังกล่าวเป็นผลงานเชิงอนุรักษ์ หรือปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับปัจจุบันแต่
ยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรม ทําให้ชุมชนมีเอกลักษณ์ของตน ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน เป็นการต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2546 : 229-230) ด้วยเหตุนี้ การศึกษาเพื่อพัฒนาและออกแบบเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นให้สอดคล้องต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ได้กําหนดแนวทางในการออกแบบที่เน้นความเรียบ
ง่าย สอดคล้องกับกระบวนการผลิตของชุมชนที่สามารถผลิตได้ไม่ซับซ้อน ผู้ที่เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการผลิตใช้งานสามารถผลิตได้
โดยไม่ยุ่งยาก ไม่เกินความสามารถของชุมชน และมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะนําไปใช้หรือปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์
โดยตรงต่อท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกําหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัยไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาและออกแบบบล็อกปูพื้นต้นแบบจากลวดลายศิลปกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นให้สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของผู้บริโภค

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์งานวิจัยข้างต้น งานวิจัยนี้ได้ออกแบบขั้นตอนของกระบวนศึกษาวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. วิธีดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้
1.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล
1) ศึกษาทฤษฎี หนังสือเอกสาร งานวิจัย บทความ สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น ข้อมูล
จําเพาะของบล็อกปูพื้นเพื่อประกอบการการออกแบบ และศิลปกรรมในอีสาน ในแหล่งข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ
2) สํารวจข้อมูลภาคสนาม โดยการลงพื้นที่สํารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นใช้เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
บล็อกปูพื้นที่ผู้บริโภคต้องการ พร้อมทั้งบันทึกภาพแหล่งศิลปกรรมที่เป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ
3) วิเคราะห์ข้อมูลกําหนดแนวทางพัฒนาลวดลายและออกแบบบล็อกปูพื้นจากศิลปกรรมในอีสาน
1.2 การพัฒนาลวดลายบล็อกปูพื้นจากศิลปกรรมท้องถิ่นในอีสาน
1) จากต้นแบบศิลปกรรมในอีสานได้นํามาทดลองออกแบบรูปแบบลวดลาย จํานวน 135 ลาย แล้วนําเข้าสู่
การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน เพื่อศึกษาความเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็นลวดลายบนบล็อกปูพื้น
และลวดลายที่สามารถแสดงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นอีสาน
2) ลวดลายที่ผ่านการประเมินได้ถูกนําเข้าสู่กระบวนการออกแบบแบบร่างต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลาย
ศิลปกรรมในอีสานจํานวน 26 แบบ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ด้าน คือ ด้าน
ลวดลาย ด้านรูปทรง ด้านรูปแบบ และด้านความสอดคล้องกับการผลิต เพื่อวิเคราะห์และคัดเลือกแบบร่างบล็อกปูพื้นเข้าสู่การ
ออกแบบแบบร่างที่สมบูรณ์ (Final Design)
3) ออกแบบร่างบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมอีสานที่ผ่านการประเมินด้านความเหมาะสม เข้า สู่
ขั้นตอนการประเมินแบบร่างบล็อกปูพื้นที่เหมาะสมต่อการทําเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
4) การผลิตต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน การศึกษากระบวนการผลิตและแม่พิมพ์
บล็อกปูพื้น (Moulds) ที่เหมาะสมต่อการผลิตบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน ที่สอดคล้องกับกระบวนการผลิตใน
ชุมชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถพัฒนาต่อยอดวิธีการได้ง่ายและสามารถนําไปผลิตได้จริง
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1.3 การประเมินต้นแบบบล็อกปูพื้นจากศิลปกรรมท้องถิ่นในอีสาน
1) ประเมิ น คุ ณ ภาพต้ น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ ล็ อ กปู พื้ น จากศิ ล ปกรรมในอี ส าน โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ 5 ท่ า น
รายละเอียดในการประเมิน 4 ประเด็น คือ ด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความงาม ด้านความปลอดภัย การบํารุงรักษา และด้าน
วัสดุและการผลิต
2) ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากศิลปกรรมในอีสาน
2. เครื่องมือในการเก็บข้อมูล งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์เฉพาะ ดังนี้
2.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
บล็อกปูพื้นในตลาด เพื่อหาแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
มากที่สุด เนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ก. ข้อมูลทั่วไป ข. ข้อมูลสํารวจคุณลักษณะผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่ผู้บริโภคต้องการ
และ ค. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.2 แบบประเมิ น ความเหมาะสมของการออกแบบลวดลาย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ทราบความคิ ด เห็ น ของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อความเหมาะสมของการออกแบบลวดลายจากศิลปกรรมท้องถิ่นอีสาน ด้านการสื่อความหมายและความเหมาะสม
เพื่อใช้ทําบล็อกปูพื้น เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ก. ความเหมาะสมของการออกแบบลวดลายแยกตามหมดงานศิลปกรรม
จํานวนทั้งสิ้น 135 ลาย และ ข. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
2.3 แบบประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่าง
ผลิตภัณฑ์ใน 4 ด้าน คือ ก. ด้านประโยชน์ใช้สอย ข. ด้านความงาม ค. ด้านความปลอดภัยและการบํารุงรักษา และ ง. ด้าน
วัสดุและการผลิต
2.4 แบบประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผู้บริโภค ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในด้านต่าง ๆ อาทิ ความสวยงามน่าสนใจ ความแปลกใหม่ลวดลาย สีสัน เอกลักษณ์ ความทันสมัย
และความเหมาะสมในการประดับตกแต่งบ้าน
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
นําข้อมูลจากแบบประเมินมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ค่าเบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ยร้อยละและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แล้วนําผลมาวิเคราะห์ร่วมกับปัจจัยที่มีความสําคัญต่อแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ์ แล้ว
สรุปผลงานวิจัย

ผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถประมวลผลการศึกษาโดยแบ่งเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทั้งในแง่ประโยชน์ใช้สอยผลิตภัณฑ์และในแง่ชีวิต
ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และรสนิยม ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้สํารวจความต้องการและความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น เพื่อนําข้อมูลมาใช้ประกอบการออกแบบ โดยใช้แบบสอบถาม 5 ระดับ เป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 50 คน (คิดเป็นร้อยละ 61.54) มีอายุมากกว่า 45 ปี และประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว พบว่า 1) ปัจจัยที่ผู้บริโภคพิจารณาในการซื้อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น อันดับแรก คือ ความสวยงาม (คิดเป็นร้อย
ละ 53.85) รองลงมาคือ ราคา และน้อยที่สุดคือ ความปลอดภัย 2) ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นควรมีลักษณะที่สําคัญอย่างไร
อันดับแรก คือ ลักษณะที่แปลกใหม่ (คิดเป็นร้อยละ 30.77) รองลงมาคือ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และน้อยที่สุดคือ ใช้วัสดุ
จากธรรมชาติ 3) การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นเพื่อใช้งาน อันดับแรก คือ ทําทางเดิน (คิดเป็นร้อยละ 49.82) รองลงมาคือ
ตกแต่งสวน และน้อยที่สุดคือ ทําที่จอดรถ 4) ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นควรมีการปรับปรุงในเรื่องใด อันดับแรก คือ รูปร่าง (คิด
เป็นร้อยละ 39.31) รองลงมาคือ สี และน้อยที่สุดคือ ขนาด 5) ผู้บริโภคไม่พอใจต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่มี
จําหน่าย (คิดเป็นร้อยละ 64.62) 6) ผู้บริโภคคิดว่าราคาของผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่มีจําหน่ายทั่วไปมีความเหมาะสม (คิดเป็น
ร้อยละ 67.34) 7) ผู้บริโภคยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่สวยงามมากขึ้น (คิดเป็นร้อยละ 54.27) 8)
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ผู้บริโภคเห็นว่าระดับราคาที่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นต่อหน่วย คือ ราคา 4 - 7 บาท (คิดเป็นร้อยละ 50.49) สามารถ
สรุปได้ว่า ผู้บริโภคมีความเห็นว่า คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นที่ต้องการ คือ มีความสวยงาม รูปร่างแปลกใหม่ เน้น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้ในการทําทางเดินและตกแต่งสวน
2. ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นเพื่อการออกแบบ
ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นเพื่อการออกแบบ พบข้อมูลจําเพาะของบล็อกปูพื้นเพื่อการออกแบบ ประกอบด้วย
รูปทรงของบล็อกปูพื้น ความหนาของบล็อกปูพื้น ขอบของบล็อกปูพื้น รูปร่างของบล็อกปูพื้น สีของบล็อกปูพื้น และพื้นผิว
ของบล็อกปูพื้น ซึ่งจําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นสําหรับงานหนัก (มอก.2035-2543) มีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องการออกแบบดังนี้ 1)
รูปทรงของบล็อกปูพื้น ความกว้างและความยาว ต้องไม่เกิน 29.8 เซนติเมตร 2) ความหนาของบล็อกปูพื้น ความหนา 5
เซนติเมตร สําหรับ ที่อยู่อาศัยและลาน ความหนา 6-6.5 เซนติเมตร สําหรับใช้เป็น ทางเท้า และ เส้นทางจราจร ความหนา
6-12 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับการใช้งานตาม ความหนาอยู่ที่ 8 10 12 14 เซนติเมตร (ยกเว้นปูพื้นลักษณะพิเศษ) 3) ขอบ
ของบล็อกปูพื้น ลักษณะที่เรียบไม่มีขอบ เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการรอยต่อของบล็อก และลักษณะมีขอบหรือการลบมุม
(ตาม มอก.2035-2543 ระบุไว้ในมิติและเกณฑ์ความคาดเคลื่อน ต้องไม่เกิน 7 มิลลิเมตร) 4) รูปร่างของบล็อกปูพื้นพบมาก
ที่สุดทั้ง 4 รูปร่าง ดังนี้ สี่เหลี่ยม วงกลม สี่เหลี่ยมผืนผ้า หกเหลี่ยม และพบมีรูปร่างต่างๆมากมาย 5) สีของบล็อกปูพื้น
ลักษณะของสีเดียวตลอดทั้งก้อนและสีเฉพาะผิวหน้าด้านบน (ตาม มอก.2035-2543 ระบุชั้นผิวหน้าเพื่อการออกแบบและผลิต
ควรไม่ต่ํากว่า 5 มิลลิเมตร) 6) พื้นผิวของบล็อกปูพื้น ประกอบด้วย พื้นผิวเรียบ พื้นผิวหยาบ พื้นผิวหน้าธรรมชาติ พื้นผิวมี
ลวดลาย
3 การพัฒนาลวดลายจากศิลปกรรมท้องถิ่นในอีสาน
3.1 ผลการออกแบบแบบลวดลายบล็อกปูพื้นจากต้นแบบศิลปกรรมในอีสาน
ศิลปกรรมในท้องถิ่นอีสานเกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชนที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมร่วมกันเป็นไปความความ
นิยม ขนบประเพณีของชุมชนและท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2546 : 19-20) ศิลปกรรมในท้องถิ่น
อีสานส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์และลักษณะร่วมเหมือนกัน สามารถวิเคราะห์แยกเป็นหมวดจากการศึกษาเอกสาร เป็นแนวทางการ
ออกแบบและพัฒนาใช้ลวดลายในงานวิจัยเรื่องนี้ แบ่งเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้ 1) หมวดงานจิตรกรรม (ฮูปแต้ม) 2) หมวดงาน
ประติมากรรม 3) หมวดงานสถาปัตยกรรม 4) หมวดงานเครื่องปั้นดินเผา 5) หมวดงานถัก ทอ ย้อม และ 6) หมวดเครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องจักสาน เครื่องประดับ เครื่องดนตรี (กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงศึกษาธิการ และกรมศิลปากร, 2542)
(ดูภาพ 1)
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แนวทางการออกแบบลวดลายศิลปกรรมในอีสาน
(หมวดงานศิลปกรรมในอีสาน)
1. หมวดงานจิตรกรรม
2. หมวดงานประติมากรรม

3. หมวดงานสถาปัตยกรรม

4. หมวดงานเครื่องปั้นดินเผา

5. หมวดงานถัก ทอ ย้อม

6. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องจักสาน
เครื่องประดับ
เครื่องดนตรี
ภาพ 1 แสดงแนวทางการออกแบบลวดลายจากศิลปกรรมในอีสาน
จากต้นแบบศิลปกรรมในอีสานได้นํามาออกแบบรูปแบบลวดลาย แบ่งลักษณะการออกแบบลวดลาย ได้ดังนี้ 1)
ลวดลายต้นแบบ (Original Pattern) คือ ลักษณะลวดลายที่ยึดถือตามแบบอย่างต้นฉบับเดิมโดยไม่มีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
รูปแบบลวดลายเดิม และ 2) ลวดลายประยุกต์ (Applied Pattern) คือ ลักษณะลวดลายที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากต้น
แบบเดิม (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์, 2537 : 236-283) ทั้งหมดจํานวน 135 ลาย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลวดลาย
ประยุกต์ (จํานวน 77 ลาย) และกลุ่มลวดลายต้นแบบ (จํานวน 58 ลาย) จากผลการประเมินกลุ่มลวดลายประยุกต์ของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 5 ท่าน พบว่า ลวดลายจากงานศิลปกรรมหมวดงานประติมากรรมมีความเหมาะสม
ต่อการนําไปใช้เป็นลวดลายบนบล็อกปูพื้น และลวดลายที่สามารถแสดงลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นอีสานสูงสุด (คิดเป็นร้อยละ
66.66) และรองลงมา คือ หมวดงานถัก ทอ ย้อม (คิดเป็นร้อยละ 40.00) ส่วนผลการประเมินกลุ่มลวดลายต้นแบบ พบว่า มี
ลวดลายที่ผ่านการประเมินว่ามีความเหมาะสมมีจํานวน 34 ลวดลาย (จากจํานวน 58 ลวดลาย) ลวดลายที่มีความเหมาะสมต่อ
การนําไปใช้เป็นลวดลายบนบล็อกปูพื้นและง่ายต่อการออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นอีสานจากมากไปหาน้อย คือ
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หมวดงานถัก ทอ ย้อม (คิดเป็นร้อยละ 91.66) หมวดงานประติมากรรม (คิดเป็นร้อยละ 66.66) หมวดงานจิตรกรรม (คิดเป็น
ร้อยละ 55.00) และหมวดเครื่องมือเครื่องใช้ (คิดเป็นร้อยละ 50.00) ตามลําดับ (ดูภาพ 2)
ลวดลายที่ผ่านการประเมินด้านการสื่อความหมายที่นํามาใช้เป็นลวดลายบล็อกปูพื้น
1. หมวดงานจิตรกรรม

2. หมวดงานประติมากรรม

3. หมวดงานสถาปัตยกรรม
4. หมวดงานเครื่องปั้นดินเผา
5. หมวดงานถัก ทอ ย้อม

6. หมวดเครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องจักสาน
เครื่องประดับ
เครื่องดนตรี

ภาพ 2 ลวดลายที่ผ่านการประเมินด้านการสื่อความหมายที่นํามาใช้เป็นลวดลายบล็อกปูพื้น
ผลจากการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น พบว่า ลวดลายจากงานศิลปกรรม
หมวดงานถัก ทอ ย้อม และหมวดงานประติมากรรมเหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็นลวดลายบนบล็อกปูพื้นให้มีลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่นอีสาน ต้นแบบที่สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจจากลวดลายผ้าผสานกับการใช้แนวคิด (Idea) ในการออกแบบ
ลวดลายและรูปทรงโดยยึดตามลวดลายดั้งเดิม (Original Pattern) แต่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นลายเส้นที่ดูง่าย และ
ชัดเจนขึ้น การใช้ลวดลายดั้งเดิมเป็นต้นแบบนี้สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4.3.2 ผลการประเมินการออกแบบแบบร่างต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน
ลวดลายที่ผ่ า นการประเมิ น ได้ ถู ก นํ า เข้ า สู่ ก ระบวนการออกแบบแบบร่ า งต้น แบบบล็ อกปู พื้ น จากลวดลาย
ศิลปกรรมในอีสานจํานวน 26 แบบ แบ่งออกเป็นหมวดได้ดังนี้ แบบร่างบล็อกปูพื้นจากงานจิตรกรรม 5 แบบ แบบร่างบล็อก
ปู พื้ น จากงานประติ ม ากรรม 4แบบแบบร่ า งบล็ อ กปู พื้ น จากงานสถาปั ต ยกรรม 3 แบบ แบบร่ า งบล็ อ กปู พื้ น จากงาน
เครื่องปั้นดินเผา 3 แบบ แบบร่างบล็อกปูพื้นจากงานถักทอย้อม 6 แบบ แบบร่างบล็อกปูพื้นจากเครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องประดับ และเครื่องดนตรี 5 แบบ จากนั้นจึงได้นําแบบร่างเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ครอบคลุม
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เนื้อหาใน 4 ด้าน คือ ด้านลวดลาย ด้านรูปทรง ด้านรูปแบบ และด้านความสอดคล้องกับการผลิต โดยแบ่งค่าเฉลี่ยในการแบ่ง
เกณฑ์การประเมิน มีลายละเอียดการประเมินความเหมาะสมของแบบร่างมีจํานวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 1) การออกแบบ
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย 2) การออกแบบลวดลายสัมพันธ์กับรูปทรงบล็อกปูพื้น 3) การออกแบบ
ลวดลายสัมพันธ์กับพื้นผิวของวัสดุ 4) การออกแบบลวดลายและรูปทรงมีความน่าสนใจ 5) ออกแบบมีรูปแบบที่เหมาะสมต่อ
หน้าที่ใช้สอย 6) การออกแบบมีรูปแบบความทันสมัยไม่ล้าสมัย 7) การออกแบบมีความโดดเด่นเมื่อนําไปติดตั้ง 8) รูปแบบ
ของการออกแบบมีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 9) การออกแบบโดยรวมมีความเหมาะสมต่อการผลิต 10) การ
ออกแบบโดยรวมมีความสวยงามเป็นที่น่าสนใจ 11) การออกแบบสามารถนําไปผลิตในระดับชุมชนได้ 12) การออกแบบสามารถ
นําไปผลิตในเชิงธุรกิจได้
ผลการประเมินแบบร่างบล็อกปูพื้นที่เหมาะสมจากจํานวนแบบร่างทั้งหมด 26 แบบ ผู้วิจัยได้เลือกแบบร่างที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดของแต่ละกลุ่มมาใช้เป็นแนวทางนําไปใช้ในการพัฒนาต้นแบบบล็อกปูพื้น โดยแบบร่างนี้ได้แนวคิดจากลักษณะ
ของศิลปกรรมท้องถิ่นอีสานและผ่านกระบวนการประเมินลวดลายจนถึงการประเมินแบบร่างบล็อกปูพื้น คัดเลือกแบบร่างบล็อก
ปูพื้นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดของทั้ง 6 กลุ่ม นํามาสร้างสรรค์เป็นแบบบล็อกปูพื้นในขั้นตอนสุดท้าย (Final Design) แบบที่มีความ
เหมาะสมต่อการสู่ขั้นตอนการพัฒนาการผลิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งขนาดและรูปทรง มีจํานวนทั้งสิ้น 4 แบบ ประกอบด้วย
แบบ B1 (ต้นแบบที่ 1) จากลวดลายบนฐานพระไม้อีสาน ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 แบบ D3 (ต้นแบบที่ 2) จากรูปร่างของ
เครื่องปั้นดินเผา ค่าเฉลี่ยรวม 4.68 แบบ E1(ต้นแบบที่ 3) จากลวดลายผ้าลายก้ามปู ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 และแบบ F1
(ต้นแบบที่ 4) จากลวดลายเครื่องจักสานลายเฉลวหรือตาเหลว ค่าเฉลี่ยรวม 4.72 (ดูภาพ 3)

แบบร่างที่สมบูรณ์แบบ B1 (ต้นแบบที่ 1)

แบบร่างที่สมบูรณ์ แบบ D3 (ต้นแบบที่ 2)

ภาพ 3 แบบร่าง (Final Design) ต้นแบบบล็อกปูพื้น
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แบบร่างที่สมบูรณ์ แบบ E1(ต้นแบบที่ 3)

แบบร่างที่สมบูรณ์ แบบ F1(ต้นแบบที่ 4)

ภาพ 3 แบบร่าง (Final Design) ต้นแบบบล็อกปูพื้น (ต่อ)
4.4 การผลิตบล็อกปูพื้นลวดลายจากศิลปกรรมในอีสาน
จากการศึกษากระบวนการผลิตบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน มีปัจจัยที่ควรคํานึงถึง คือ ความ
สอดคล้องกับกระบวนการผลิตในชุมชน เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถพัฒนาต่อยอดวิธีการได้ง่ายและสามารถนําไปผลิตได้จริง
ดังนั้น การออกแบบแม่พิมพ์ (Moulds) ที่สอดคล้องกับลักษณะของลวดลายและลักษณะของรูปทรงบล็อกปูพื้นและสามารถทํา
การผลิตได้ง่าย เหมาะสําหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่ต้องการผลิตใช้งานในบ้าน พบว่า วัสดุที่เหมาะสมเพื่อใช้ทําเป็นแม่พิมพ์บล็อกปู
พื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน คือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่นหรือเรซิ่น (Polyester Resin) เป็นวัสดุที่สามารถปรับเปลี่ยนและ
ประยุกต์ลักษณะของแม่พิมพ์ให้สามารถใช้ได้กับรูปแบบของลวดลายได้หลากหลายรูปแบบ และง่ายต่อการทําแม่พิมพ์เพิ่มเมื่อ
ต้องการผลิตบล็อกปูพื้นในจํานวนที่มากขึ้น (ดูภาพ 4)
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แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 1 บล็อกปูพื้นจากงานประติมากรรม (แบบ B1)

แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 2 บล็ู อ้ กปูพื้นจากงานเครื่องปั้นดินเผา (แบบ D3)

แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 3 บล็อกปูพื้นจากงาน ถัก ทอ ย้อม (แบบ E1)

แม่พิมพ์ต้นแบบที่ 4 บล็อกปูพื้นจากเครื่องจักสาน (แบบ F1)

ภาพ 4 ภาพแม่พิมพ์สําหรับผลิตต้นแบบบล็อกปูพื้น (Moulds Design) ทั้ง 4 แบบ
4.5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน (Prototype)
จากการออกแบบร่างขั้นสุดท้าย (Final Design) และจากผลการวิเคราะห์แบบร่าง 3 มิติ (Sketch Model)
ได้ต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลายอีสานทั้งหมด 4 ต้นแบบ (ดูภาพ 5) ดังนี้
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ต้นแบบที่ 1
ต้นแบบที่ได้แรงบัลดาลใจจากลวดลายบนฐาน
พระพุทธรูป (พระไม้อีสาน) นํามาออกแบบรูปทรงใหม่ให้เกิด
ความสวยงามและให้เหมาะสมกับการใช้งานบล็อกปูพื้น แยกก้อน
บล็อกเป็น 2 ลักษณะ คือก้อนที่มีลวดลายและก้อนที่ไม่มี
ลวดลาย รูปทรงของก้อนบล็อกทั้ง 2 ผสานกัน สามารถช่วยใน
การผสานยึดแนวของบล็อกในแต่ละก้อนช่วยเพิ่มความแข็งแรงใน
การใช้งาน

ต้นแบบที่ 2
ต้น แบบที่ไ ด้แรงบัลดาลใจจากรูปร่างของ
เครื่องปั้นดินเผา เป็นการพัฒนาแบบโดยการลดละเอีย ดให้เป็น
รูปแบบของลายเส้น แต่ยังคงลักษณะและสามารถเข้าใจที่มาของ
แรงบั ล ดาลใจได้ บ ล็ อ กต้ น แบบนี้เ ป็ น บล็ อ กก้ อ นเดี ย ว มี รู ป ทรง
สี่เหลี่ยมที่เหมาะกับประดับการตกแต่งพื้นที่ที่ไม่ต้องการรับแรงกด
มาก

ภาพ 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)
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ต้นแบบที่ 3 ต้นแบบที่ได้แรงบัลดาลใจจากลวดลายผ้า (ลาย
ก้ า มปู ) การออกแบบลวดลายในลั ก ษณะประยุ ก ต์ ล วดลายให้
เหมาะสมกับ ลัก ษณะของรูป ทรงของบล็อก รูป ทรงก้อนบล็อก
ต้นแบบนี้ออกแบบให้เป็นรูปทรงหลักและรูปทรงก้อนสี่เหลี่ยมเล็ก
ผสานเชื่อมเข้าด้วยกัน ช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งาน

ต้นแบบที่ 4 ต้นแบบที่ได้แรงบัลดาลใจจากลวดลายเครื่องจักสาน
(เฉลวหรือตาเหลว) นํามาจัดวางใหม่รูปแบบจึงมีการลดทอนและ
ปรับเปลี่ยนต้นแบบลวดลายในลักษณะพัฒนาแบบลายให้เกิดการ
ผสานลงตัวกับรูปทรงสามเหลี่ยมของก้อนบล็อก บล็อกและลวดลาย
เป็นแบบที่เรียบง่ายเหมาะกับการประดับตกแต่งพื้นที่ที่ไม่ต้องการรับ
แรงกดมาก

ภาพ 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) (ต่อ)
4.5.1 ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้ง 4 ประเด็น มีรายละเอียดในการประเมิน 1) ด้านประโยชน์ใช้สอย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์มีลวดลายและ
โครงสร้างที่ มีความเหมาะสมและสะดวกต่ อการใช้ งานผลิ ตภั ณฑ์ มีรู ปแบบ/โครงสร้างที่ ไม่ ก่อให้เกิดอันตรายในการใช้ งาน
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและขนาดที่เหมาะสมต่อการใช้งานและสะดวกในการติดตั้ง ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่เหมาะสมต่อกับการ
ประดับตกแต่งที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 2) ด้านความงาม ประกอบด้วย รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความสวยงามน่าใช้ รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์มีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยไม่ล้าสมัย ผลิตภัณฑ์โดยรวมมีรูปทรง
ลวดลาย และสีสันที่สวยงามเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นและสวยงามเมื่อทําการติดตั้ง 3) ด้านความ
ปลอดภัยและการบํารุงรักษา ประกอบด้วย รูปแบบของผลิตภัณฑ์ง่ายและสะดวกต่อการทําความสะอาด รูปแบบของผลิตภัณฑ์
ง่ายต่อการซ่อมแซม รูปแบบไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้งานและการขนย้าย 4) ด้านวัสดุและการผลิต ประกอบด้วย
ผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุที่มีความทนทานต่อการใช้งาน รูปแบบและโครงสร้างผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการผลิต รูปแบบของผลิตภัณฑ์
สามารถผลิตเชิงธุรกิจในระดับชุมชนได้
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ผลการประเมิ น ในแต่ ล ะต้ น แบบสามารถสรุ ป ผลได้ ดั ง ตาราง 1
ผลการประเมิน ต้ น แบบผลิ ตภั ณ ฑ์
(Prototype) โดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ต้นแบบที่ 3 จากลวดลายผ้าลายก้ามปู มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนต้นแบบอื่นมีความเหมาะสมและมีคุณภาพในระดับมากเรียงตามลําดับ ดังนี้ ต้นแบบที่ 2 จากรูปร่าง
ของเครื่องปั้นดินเผา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ต้นแบบที่ 4 จากลวดลายเครื่องจักสานลายเฉลวหรือตาเหลว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.26 และต้นแบบที่ 1 จากลวดลายบนฐานพระไม้อีสาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นสามารถเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจของชุมชนที่ได้ง่ายโดยไม่ต้องมีเงินทุนมาก อีกทั้งกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยากและไม่ต้องใช้
แรงงานที่มีฝีมือ และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ต่อไป
ตาราง 1 แสดงผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน โดยผู้เชี่ยวชาญ/ค่าเฉลีย่ (SD)
ประเด็นการประเมิน
1. ด้านประโยชน์ใช้สอย
2. ด้านความงาม
3. ด้านความปลอดภัย
และการบํารุงรักษา
4. ด้านวัสดุและการผลิต
รวม
ระดับความคิดเห็น

ต้นแบบที่ 1

ต้นแบบที่ 2

ต้นแบบที่ 3

ต้นแบบที่ 4

3.73 (0.97)
3.83 (1.13)
3.10 (1.07)

4.51 (0.48)
3.83 (0.43)
4.45 (0.57)

4.53 (0.51)
4.57 (0.48)
4.23 (0.31)

4.47 (0.77)
3.71 (0.65)
4.35 (0.52)

3.72 (0.97)
3.72 (1.10)
มาก

4.56 (0.52)
4.37 (0.59)
มาก

4.48 (0.54)
4.50 (0.53)
มากที่สุด

4.40 (0.62)
4.26 (0.76)
มาก

4.5.2 ผลการประเมินผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้บริโภค
ผลการสํารวจความคิดเห็นผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานทั้ง
4 ต้นแบบ โดยใช้แบบสอบถาม 5 ระดับความคิดเห็น ประกอบด้วย มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยในการแบ่งเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป จํานวน 30 คน เป็นผู้มี
บ้านและมีรายได้ของตนเอง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าระดับปริญญาตรี จากการสํารวจความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบบล็อกปูพื้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นทุกต้นแบบอยู่ใน
ระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 ในทุกประเด็นคําถาม การประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ต้นแบบ พบว่า ผลิตภัณฑ์
บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานต้นแบบที่ 3 จากลายผ้าก้ามปูเป็นแนวคิด (Idea) ในการออกแบบลวดลายและรูปทรง
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.89 จากจํานวนต้นแบบทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้อง
กับผลการประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้ค่าในระดับที่มากที่สุดเช่นกัน ดังตาราง 2
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ตาราง 2 แสดงผลการประเมินผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้บริโภค
ผลการประเมินผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้บริโภค/ค่าเฉลี่ย (SD)

รายละเอียดความพึงพอใจ

1) ความสวยงามน่าสนใจ
2) รูปร่างแปลกใหม่
3) ลวดลายที่น่า สนใจ
4) สีสันที่น่าสนใจ
5) ราคาที่เหมาะสม
6) เอกลักษณ์เฉพาะตัว
7) ความทันสมัย
8) การประดับตกแต่งบ้าน
โดยรวม

ต้นแบบที่ 1
บล็อกปูพื้นลวดลาย
จากส่วนประกอบ
พระไม้อีสาน

ต้นแบบที่ 2
บล็อกปูพื้น
ลวดลาย
จากรูปร่าง
ภาชนะดินเผา

ต้นแบบที่ 3
บล็อกปูพื้น
ลวดลาย
จากลายผ้าก้ามปู

ต้นแบบที่ 4
บล็อกปูพื้น
ลวดลาย
เครื่องจักสาน
(เฉลว)

4.64 (0.57)
4.84 (0.37)
4.60 (0.58)
4.76 (0.44)
4.88 (0.33)
4.84 (0.37)
4.64 (0.64)
4.92 (0.28)

4.84 (0.37)
4.76 (0.44)
4.92 (0.28)
4.76 (0.52)
4.92 (0.28)
4.84 (0.37)
4.76 (0.44)
4.84 (0.37)

4.88 (0.37)
4.92 (0.28)
4.84 (0.37)
4.76 (0.44)
4.92 (0.28)
5.00 (0.00)
4.92 (0.28)
4.92 (0.28)

4.84 (0.37)
4.88 (0.33)
4.76 (0.44)
4.56 (0.71)
4.80 (0.41)
4.76 (0.44)
4.88 (0.33)
4.92 (0.28)

4.77 (0.47)

4.85 (0.38)

4.89 (0.31)

4.8 (0.38)

สรุปผลการวิจัย
ผลงานวิจัยนี้สามารถลงสรุปเป็นด้านต่างๆได้ดังนี้
1. ผลการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์บล็อก
ปูพื้นที่ต้องการความสวยงาม รูปร่างแปลกใหม่ เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ทําทางเดินและตกแต่งสวน และผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้น
สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยในการเริ่มต้นธุรกิจของชุมชนที่ได้ง่าย
2. ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นเพื่อการออกแบบ ใช้ข้อมูลจําเพาะของบล็อกปูพื้นเพื่อการออกแบบ
ประกอบด้วย รูปทรงของบล็อกปูพื้น ความหนาของบล็อกปูพื้น ขอบของบล็อกปูพื้น รูปร่างของบล็อกปูพื้น สีของบล็อกปูพื้น
และพื้ น ผิ ว ของบล็ อ กปู พื้ น ตามข้ อ กํ า หนดของสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตบล็อกปูพื้นสําหรับงานหนัก (มอก.2035-2543)
3. ผลการพัฒนาลวดลายจากศิลปกรรมท้องถิ่นในอีสาน ลวดลายจากงานศิลปกรรมหมวดงานประติมากรรมและ
หมวดงานถัก ทอ ย้อม เหมาะสมต่อการนําไปใช้เป็นลวดลายบนบล็อกปูพื้นให้มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นอีสาน ต้นแบบที่
สร้างสรรค์ได้รับแรงบันดาลใจ ในการออกแบบลวดลายและรูปทรงโดยยึดตามลวดลายดั้งเดิม (Original Pattern) เป็นต้นแบบ
สามารถแสดงให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของศิลปกรรมท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี
4. ผลการประเมินการออกแบบแบบร่างต้นแบบบล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน แบบที่มีความ
เหมาะสมต่อการสู่ขั้นตอนการพัฒนาการผลิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งขนาดและรูปทรง มีจํานวนทั้งสิ้น 4 แบบ ประกอบด้วย
ต้นแบบที่ 1 จากลวดลายบนฐานพระไม้อีสาน ค่าเฉลี่ยรวม 4.67 ต้นแบบที่ 2 จากรูปร่างของเครื่องปั้นดินเผา ค่าเฉลี่ยรวม 4.68
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ต้นแบบที่ 3 จากลวดลายผ้าลายก้ามปู ค่าเฉลี่ยรวม 4.73 และต้นแบบที่ 4 จากลวดลายเครื่องจักสานลายเฉลวหรือตาเหลว
ค่าเฉลี่ยรวม 4.72
5.
กระบวนการผลิตบล็อกปูพื้นลวดลายจากศิลปกรรมในอีสาน วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการทําแม่พิมพ์
(Moulds) คือ โพลีเอสเตอร์เรซิ่น (Polyester Resin) เป็นวัสดุที่สามารถพัฒนาต่อยอดใช้กับลวดลายบล็อกปูพื้นได้หลากหลาย
รูปแบบ และง่ายต่อการทําแม่พิมพ์เพิ่มเมื่อต้องการผลิตในจํานวนที่มากขึ้น
6. ต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน (Prototype) ทั้งหมด 4 ต้นแบบ ผลการ
ประเมินต้นแบบผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสานโดยผู้เชี่ยวชาญ ต้นแบบที่ 3 จากลวดลายผ้าลายก้ามปู มี
ความเหมาะสมและมีคุณภาพมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนต้นแบบอื่นมีความเหมาะสมและมีคุณภาพในระดับมากเรียง
ตามลําดับ ดังนี้ ต้นแบบที่ 2 จากรูปร่างของเครื่องปั้นดินเผา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ต้นแบบที่ 4 จากลวดลายเครื่องจักสาน
ลายเฉลวหรือตาเหลว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และต้นแบบที่ 1 จากลวดลายบนฐานพระไม้อีสาน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 และผล
การประเมิน ผลิตภัณ ฑ์บล็อกปูพื้น จากลวดลายศิล ปกรรมในอีสานโดยผู้บ ริโภค กลุ่มตัวอย่า งผู้ บ ริโ ภคมีความพึงพอใจต่ อ
ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นทุกต้นแบบอยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.50 ในทุกประเด็นคําถาม การประเมินต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นจากลวดลายศิลปกรรมในอีสาน ต้นแบบที่ 3 จากลวดลายผ้าลายก้ามปู มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.89 จาก
จํานวนต้นแบบทั้งหมด ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์มีความสอดคล้องกับผลการประเมินต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นของผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งให้ค่าในระดับที่มากที่สุดเช่นกัน และจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภค เห็นว่ารูปทรงก้อนบล็อกต้นแบบที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมสูงสุด มีลักษณะของรูปทรงของบล็อกปูพื้นที่ผสาน
ยึดแนวของบล็อกในแต่ละก้อนสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงในการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ
1. การออกแบบและพัฒนาให้เหมะสมกับยุคสมัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรม ความคํานึงถึงการเลือกใช้ให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับเวลา โอกาส และสถานที่ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อและกระทบคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ความเชื่อ ความศรัทธา ควรศึกษาข้อมูล ปัจจัยแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และเพียงพอในการออกแบบ
2. ควรทดลองนําแนวคิดทางการออกแบบอื่น ๆ
มาใช้ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความประทับใจ เอกลักษณ์ และความสนใจให้แก่ผู้พบเห็น และคํานึงถึง
ประโยชน์ในการนําไปใช้ควบคู่กัน การออกแบบจําเป็นต้องพิจารณาธรรมชาติเฉพาะของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และความต้องการ
ของผู้บริโภค
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บทคัดย่อ
ภูมิปัญญา “ไม้ไผ่ขด” พัฒนามาจากการทําเครื่องเขินของช่างหัตถกรรมทางภาคเหนือของประเทศไทย ในปัจจุบัน
มักจะถูกนํามาทําเป็นเครื่องใช้หรือภาชนะต่างๆซึ่งมีราคาที่ถูกเช่น จาน ถาดรองผลไม้ แจกันเป็นต้น จากคุณสมบัติเบื้องต้นของ
ไม้ไผ่ขดที่มีความสามารถในการดูดซับเสียงและขึ้นรูปได้หลากหลายรูปทรง จึงเกิดแนวคิดในการนํามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่
จากภูมิปัญญาไม้ไผ่ขดสําหรับผลิตเป็นอูคูเลเล่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและกระบวนการทําไม้ไผ่ขดที่
เหมาะสมในการทําอูคูเลเล่ 2. การทดลองขึ้นรูปและโครงอูคูเลเล่โดยกระบวนการไม้ไผ่ขด 3.เพื่อประเมินผลคุณภาพทางด้าน
รูปทรงและคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่ที่ผลิตจากไม้ไผ่ขด ขั้นตอนในการพัฒนาไม้ไผ่ขดเป็นการพัฒนาที่อาศัยวิธีการออกแบบและ
ผลิตร่วมกับช่างทําเครื่องดนตรีและผู้เชี่ยวชาญด้านการทําไม้ไผ่ขด พัฒนาให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์และเป็นการสร้างนวัตกรรมเข้าไปใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขด โดยการนําองค์ความรู้จากกลุ่มไม้ไผ่ขดเองร่วมกับกลุ่ม
ผู้ผลิตเครื่องดนตรีได้แก่ช่างผู้ผลิตกีตาร์มาผลิตตัวอูคูเลเล่ โดยเริ่มจากส่วนด้านหลังของลําตัวที่ทําจากไม้ไผ่ขด สู่การประกอบ
ชิ้นส่วนรวมทั้งตัวจากนั้นนําไปทดสอบประสิทธิภาพของไม้ไผ่ขดทั้งด้านคุณภาพเสียงและด้านของความสวยงาม ผลการวิจัย
พบว่า สมบัติทางกายภาพและกระบวนการทําไม้ไผ่ขดมีความเหมาะสมในการสร้างอูคูเลเล่ ซึ่งคุณสมบัติทางกายภาพของไม้ไผ่
ขดมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงดังเช่นไม้ไผ่ธรรมชาติ เพราะเมื่อการนํามาขดต่อกันจนมีขนาดความหนาพอสมควรแล้วความ
หนาแน่นจะทําให้ไม้ไผ่ขดเป็นตัวกลางในการลดอัตราความถี่ของเสียงและสามารถขึ้นรูปโครงได้สวยงามอย่างที่ต้องการ ไม้ไผ่ขด
สามารถสร้างส่วนประกอบของเครื่องดนตรีอย่างอูคูเลเล่ให้มีการใช้งานได้ในระดับเดียวกับมาตรฐานของอูคูเลเล่ที่ขายใน
ท้องตลาดทั่วไป ผลการศึกษากระบวนการสร้างส่วนประกอบของอูคูเลเล่นี้สามารถการดึงเอาคุณสมบัติของไม้ไผ่ขดได้แก่การ
สร้างรูปทรง และการดัดรูปทรงที่สามารถทําได้อย่างหลากหลาย ความแข็งแรงที่เกิดจากการขดไม้ไผ่ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์รูปแบบ
ใหม่ในท้องตลาดมากขึ้นและพบว่าจากกระบวนการผลิตอูคูเลเล่นี้ สามารถทําได้ ภายในระยะเวลาเพียง1-2วัน เนื่องจาก
กระบวนการขดไม้ไผ่นั้นสามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยวัสดุอื่นหรือปัจจัยอื่นช่วย สามารถขดให้มีรูปแบบที่หลากหลายและจาก
การสืบค้นพบว่ายังไม่เคยมีการทดลองในการใช้ไม้ไผ่ขดมาทําเป็นเครื่องดนตรีหรืออูคูเลเล่มาก่อน จึงเป็นผลงานในการใช้ไม้ไผ่ขด
ในการผลิตอูคูเลเล่เป็นชิ้นแรกและได้นําไปจดอนุสิทธิบัตรในเรื่องกระบวนการผลิตอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด ผลจากการทดลอง
ต้นแบบพบว่าอุคูเลเล่ที่ได้จากกระบวนการนี้ มีคุณภาพเสียงในระดับปานกลางและรูปทรงความสวยงามที่อยู่ในระดับดี จึงมี
คุณภาพที่สามารถเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์นําไปสู่การต่อยอด
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ในอนาคต
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หัตถกรรม เครื่องดนตรีเครื่องสาย อูคูเลเล่ เครื่องเขิน
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ABSTRACT
The concept of “coiled bamboo” derived from handicraftsmen’s lacquering in northern region of
Thailand. Currently, coiled bamboo is used for creating cheap wares such as plate, fruit tray, vase, etc. As
the coiled bamboo can absorb sound and form different shapes, ukulele from the coiled bamboo has been
created. The objectives of the study were (1) to learn about physical property and proper method of coiling
bamboo in order to make ukulele; (2) to do the forming of ukulele with coiled bamboo; and (3) to assess
the shape and quality of the ukulele made. Coiled bamboo development required the design and
production by makers of music instrument and coiled bamboo experts. Creating a new product is the way
to add more value and innovation to the coiled bamboo product. Knowledge of coiled bamboo community
and guitar maker was used to make the ukulele. It started with the back of ukulele made from coiled
bamboo, following by putting the instrument parts together to check performance test for both sound and
feature. The results showed that physical property and procedure of coiling bamboo were appropriate for
making ukulele. Coiled bamboo can be used to form beautifully as required. The material can be used to
make a music instrument as ukulele in an effective way. Coiled bamboo ukulele met the standard of
ukulele in the market. The process of making ukulele uses coiled bamboo characteristic such as shaping,
bending in different ways, strength of coiling, and sound absorption of bamboo to create a new music
instrument in the market. The production of coiled bamboo ukulele can be done within 1-2 days because
coiling bamboos can be done, without other materials or factors, in different ways. From the studies, it was
found that coiled bamboo has never been used to make any music instruments or ukulele before.
Therefore, our ukulele is the first coiled bamboo music instrument that obtained innovation patent for the
process of coiled bamboo ukulele production. For the model, it can be seen that the ukulele has moderate
quality of sound, and a good quality of shape and feature. Moreover, this can increase alternative product
for consumers. Product value can be increased more from local-product price to creative-product price.
More importantly, it can be cumulative learning for different products in the future.
Keyword : Bamboo product ,Product design and development ,Handicraft ,String instrument ,Ukulele.

ความเป็นมาและความสําคัญ
ภูมิปัญญาการทําเครื่องจักสานไม้ไผ่ขด เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษโดยนําวัสดุพื้นถิ่นทางล้านนาที่
เรียกว่า “ไม้ไผ่เฮี๊ยะ” มาขดให้เป็นภาชนะ รูปทรงต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์ที่อาศัยฝีมือ ความชํานาญและความปราณีตของช่างผู้
ชํ า นาญเพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ นวกเข้ า กั บ วิ ถี ชี วิ ต และความเชื่ อ ในท้ อ งถิ่ น ไม้ ไ ผ่ ข ดเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ แ ต่ เ ดิ ม เป็ น หนึ่ ง ใน
กระบวนการทําเครื่องเขิน ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดมีฐานการผลิตในประเทศไทยอยู่ที่ทางภาคเหนือซึ่งช่างส่วนใหญ่ได้รับการ
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ในอดีตเครื่องเขินเป็นภาชนะที่สามารถแสดงถึงฐานะของผู้เป็นเจ้าของ มีความสวยงามในการใช้งานใน
ชีวิตประจําวันมีรูปแบบหลากหลายแต่ในปัจจุบันกลายเป็นภาชนะเครื่องใช้ที่ถูกนําไปใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ หรือใช้ในทางศาสนา
ยกตัวอย่า งเช่ นการใช้ เ ครื่ องเขิน โตกหรือ พานในการจัดดอกไม้ธูป เที ยน โตกหรือ พานนี้จ ะมีก ารตกแต่ง อย่ า งสมบู รณ์ด้ว ย
กระบวนการทําเครื่องเขิน ทําให้ภาชนะเหล่านี้มีข้อจํากัดในการใช้งานมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันเครื่องเขินได้เป็นของใช้ที่กลายเป็น
ของตกแต่งหรือของที่ใช้ในพิธีงานสําคัญ ๆ ทั้งพิธีทางศาสนา พิธีกรรมต่าง ๆ ทั้งเป็นทางการและไม่ได้เป็นทางการที่อยู่ในท้องถิ่น
ในขณะเดียวกันนี้การเปลี่ยนแปลงของการใช้งานเครื่องเขินมีแนวโน้มลดลง ประกอบกับผู้คนเริ่มมีตัวเลือกในการใช้ภาชนะใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น จากวัสดุที่หลากหลาย และราคาที่ต่ํากว่า ในระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม ที่ทําให้สามารถผลิตได้อย่าง
รวดเร็วในปริมาณมาก หากเทียบราคาการขายของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขด อย่างจานชาม กับผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันจากระบบ
อุตสาหกรรมอื่นๆแล้วนั้น ในด้านการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ภาชนะจากระบบอุตสาหกรรมอื่น ๆจะได้รับความนิยมมากกว่าจากราคา
ที่ต่ํา การดูแลรักษาที่ง่ายกว่า รวมถึงแหล่งในการซื้อขายไม้ไผ่ขดก็มีอย่างจํากัด และความนิยมในการใช้เครื่องเขินที่ลดลงไปทําให้
ช่างผู้ผลิตส่วนใหญ่ หันไปทําอาชีพอย่างอื่น ช่างผู้ผลิตบางส่วนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
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ในด้าน รูปแบบ รูปทรงและสีสัน โดยยังคงรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาชนะ ทําให้งานหัตถกรรมจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นอย่างไม้ไผ่ขด
ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมใหม่อย่างเห็นได้ชัด ความต้องการของผู้บริโภคและ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นมีการขยายสู่ผู้บริโภคที่กว้างขวางในพื้นที่ต่าง ๆ และด้วยไม้ไผ่ขดราคาสูงกว่า
ภาชนะทั่วไปทําให้ผู้คนในปัจจุบันเริ่มหันมามองในด้านการนํามาใช้เป็นของตกแต่งมากขึ้น รูปแบบของไม้ไผ่ขดจึงไม่ควรถูกจํากัด
อยู่ที่การทําเป็นภาชนะด้วยคุณสมบัติที่สามารถดัดแปลงรูปแบบให้มีความหลากหลาย แปลกใหม่ ความแข็งแรงคงทน ยังเป็น
วัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับเสียงเพราะเนื้อไม้ มีส่วนช่วยในการเป็นตัวกลางลดคลื่นความถี่ของเสียงอีกด้วยเห็นได้จากการ
นํามู่ลี่ไม้ไผ่ มาใช้กั้นระหว่างห้องและเส้นใยไผ่สามารถนําไปเป็นวัสดุที่ใช้ในการดูดซับเสียงได้ดี เมื่อนําไปผลิตเป็นแผ่นคอมพอสิต
สามารถช่วยดูดซับเสียงและยังสามารถกับความร้อนได้ในระดับดี มีประสิทธิภาพที่ดีในการนําไปต่อยอดในเชิงพานิชย์ในอนาคต
(สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2557) พร้อมทั้งลวดลาย
ความสวยงามที่เป็นธรรมชาติของกระบวนการผลิตที่เกิดจากการขดไม้ไผ่
การผลิตเครื่องเขินที่น้อยลงส่งผลให้ความยั่งยืนในกลุ่มช่างหรือผู้ผลิตมีน้อยลงด้วย ซึ่งเห็นได้จากการลดจํานวนลงของ
แหล่งผลิต จากเดิมในจังหวัดเชียงใหม่มีกลุ่มผลิตไม้ไผ่ขดอยู่ทั่วไปในจังหวัดหรือในตัวเมืองแต่ในปัจจุบันกลุ่มผลิตไม้ไผ่ขด เหลือ
เพียงไม่กี่กลุ่มกระจายตัวอยู่รอบๆในต่างอําเภอส่วนตัวเมืองก็เห็นได้ว่าเหลือเพียงร้านจําหน่ายที่มีการปรับรูปแบบให้เป็นเพียง
ของที่ระลึกเท่านั้น นอกจากปัญหาความนิยมที่น้อยลงแล้วนั้น ส่งผลกระทบไปถึง การสืบทอดทางด้านภูมิปัญญาให้กับรุ่น
ลูกหลานต่อไป ซึ่งอาจจะทําให้ความรู้เหล่านี้เลือนหายไปเนื่องจากความคิดที่เกิดขึ้นว่าทําแล้วไม่คุ้มทุน หรือไม่สามารถนํามาใช้
ประกอบเป็นอาชีพหลักได้นั้นเอง กลุ่มหัตถกรรมที่ยังคงทําไม้ไผ่ขดอยู่นั้น เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่กระจายอยู่รอบๆตัวจังหวัดเชียงใหม่
บางกลุ่มมีจํานวนสมาชิกไม่ถึง 5 คน บางกลุ่มทําเพียงคนเดียว เนื่องจากกลุ่มผู้สูงอายุเหล่านี้ เป็นกลุ่มที่ส่วนมากคือผู้สูงอายุที่
ไม่ได้ทํางานแล้ว หรือสมาชิกอื่น ๆ ที่มักจะใช้เวลาว่างจากการประกอบอาชีพหลักในการทําไม้ไผ่ขด ทําให้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดของ
กลุ่มไม่ได้มีความแปลกใหม่ และยังคงรูปแบบการทําภาชนะแบบเดิมๆไม่ได้มีรูปแบบใหม่ ๆ ในการผลิตหรือแนวคิดใหม่ๆในการ
ผลิตไม้ไผ่ขดเช่นกัน ดังนั้นรูปแบบของไม้ไผ่ขดจึงยังคงเป็นภาชนะ ที่ได้รับการปรับมาจากการทําเครื่องเขินและมีมูลค่าในการ
ขายไม่คุ้มค่ากับตัวผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดมีวิธีการผลิต เริ่มจากการจักตอกเป็นเส้นๆสําหรับใช้ในการขึ้นรูปภาชนะ ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็มีกรรมวิธีที่
ต่างกันออกไป ทั้งรูปแบบการสาน การขดหรือการผสมผสานกันทั้งสองรูปแบบ การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดนั้นนอกจากจะ
พัฒนาในด้านของรูปแบบของผลิตภัณฑ์แล้วยังสามารถพัฒนาในด้านต่างๆให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นได้อีกด้วย โดยสามารถคงรูปแบบ
กระบวนการผลิตแบบเดิมแต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างไปหรือการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขด โดย
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดสู่เครื่องดนตรีประเภท
เครื่องสายโดยเฉพาะอูคูเลเล่จะเป็นการดึงเอาคุณสมบัติของทั้งตัววัสดุที่ใช้สร้างไม้ไผ่ขดคือ ไม้ไผ่เฮียะ ในเรื่องการดูดซับเสียง
เพราะเนื้อไม้เป็นตัวกลางที่ช่วยลดอัตราความเร็วของคลื่นเสียงและคุณสมบัติจากการขดไม้ไผ่อย่างเรื่องรูปแบบรูปทรง การ
ดัดแปลงได้ง่าย ซึ่งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแปลกใหม่มากขึ้นหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้จากกลุ่มลูกค้า
ใหม่ๆ โดยการผลิตเครื่องดนตรจากไม้ไผ่ขดหรือการใช้ไม้ไผ่ขดเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ ที่มีปัจจัยในการทดลองสร้าง
อย่าง กล่องเสียงที่จะทําให้เกิดเสียงสะท้อนและวัสดุที่จะทําให้เสียงแตกต่างนอกจากนี้รูปทรงของอูคูเลเล่ มีขนาดเล็กแต่มีความ
โค้งเว้าที่เหมาะกับการใช้ไม้ไผ่ขดในการดัดรูปทรงอีกด้วย จากการศึกษาค้นคว้าเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของ
ทางเกาะฮาวาย เป็นที่นิยมไปทั่วโลกจากรูปแบบที่คล้ายกับกีตาร์แต่มีขนาดเล็กกว่ามีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ อูคูเลเล่ได้รับความ
นิยมจากทั้งในและนอกประเทศไทย เนื่องจากการนํามาเผยแพร่โดยศิลปินดังๆ มีการนําเสียงของอูคูเลเล่มาใช้ในการสร้างและ
เป็นจังหวะของเพลงเป็นต้น นอกจากนี้อูคูเลเล่เป็นที่นิยมจากรูปแบบและรูปทรงที่มีความสวยงามและความรู้สึกที่น่าใช้งาน ใน
ปัจจุบันมีการสร้างอูคูเลเล่หลากหลายรูปแบบ การตกแต่งอูคูเลเล่ให้มีความน่าสนใจและตรงกับความนิยมของแต่ละบุคคลมาก
ขึ้น การสร้างอูคูเลเล่จากกระบวนการไม้ไผ่ขดนอกจากจะสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดแล้วนั้น คุณสมบัติทาง
กายภาพของไม้ไผ่ขด ยังสามารถถูกพัฒนาให้สูงขึ้นด้วย ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางด้านราคาจากการผลิตผลิตภัณฑ์อีกด้วยสูงขึ้นอีก
ด้วยซึ่งผลิตภัณฑ์จะได้รับความสนใจจากผู้คนสมัยใหม่และได้ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไป ซึ่งโครงการวิจัยใน
ครั้งนี้ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี 2560
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและกระบวนการทําไม้ไผ่ขดที่เหมาะสมในการทําเครื่องดนตรีอูคูเลเล่
2. การทดลองขึ้นรูปและโครงอูคูเลเล่โดยกระบวนการไม้ไผ่ขด
3. เพื่อประเมินผลคุณภาพทางด้านรูปทรงและคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่ที่ผลิตจากไม้ไผ่ขด

นิยามศัพท์ทเี่ กี่ยวข้อง
1. ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขด หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีกระบวนการทํา โดยการขดไม้ไผ่ โดยเริ่มต้นกระบวนการจากการจักตอก
ไม้ไผ่แล้วนํามาขดให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ เริ่มจากการขดด้านนอกเข้าไปด้านในจนเต็ม จากนั้นดัดรูปทรงตามที่ต้องการ ก่อนจะ
นําไปอัดใส่กาวลาเท็กผสมน้ําเพื่อผลิตภัณฑ์อยู่ตัวและนําไปสู่ขั้นตอนสุดท้ายคือการนําขี้เลื่อยผสมสีฝุ่นมาอัดในช่องว่างของไม้ไผ่
ขดก่อนจะขัดด้วยกระดาษทรายและทาเคลือบผิวด้วยยูริเทน ไม้ไผ่ขดมีความแข็งแรง คงทน และมีความสวยงามจากลวดลายที่
เป็นธรรมชาติจากการขดตอกไม้ไผ่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ของทางภาคเหนือ ประเทศไทย
2. ผลิตภัณฑ์ใหม่ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวคิดใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์เดิมที่นําเสนอในตลาดใหม่

ขอบเขตการวิจัย
พื้นที่ในการวิจัย
1. พื้นที่บ้านดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพราะเป็นพื้นที่ที่มี กลุ่มผู้ผลิตและเชี่ยวชาญด้านการทําไม้ไผ่ขดซึ่งเป็นกลุ่ม
ที่มีผู้นํากลุ่มที่ชัดเจน สถานที่รองรับในการจัดทําผลิตภัณฑ์และเป็นกลุ่มที่ยังคงมีการดําเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องภายใต้การ
ควบคุมของหัวหน้ากลุ่มเอง ทั้งยังมีศักยภาพในการจัดทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบและมีความพร้อมในการทํางานใน
ปริมาณที่เยอะ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ให้ทั้งข้อมูลในการนําไปวิจัยและเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ผลิตต้นแบบจากไม้ไผ่ขด
2. กลุ่ม ช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรีกีตาร์ อูคูเลเล่ และ พิณ จ.ขอนแก่น เป็นผู้ผลิตที่มีการทํางานอย่างต่อเนื่องโดยมีสถานที่
ทํางานที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับในหมู่นักดนตรีซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อีกด้วย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรคือ กลุ่มผู้ผลิตไม้ไผ่ขดในจังหวัดเชียงใหม่และช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรีสากลเป็นกลุ่มผู้ที่ให้ข้อมูลในการวิจัย ทั้ง
ด้านของความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ กระบวนการทําผลิตภัณฑ์ และผลิตต้นแบบงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มอรทัยไม้ไผ่ขด ผู้ผลิตไม้ไผ่ขดที่มีชื่อเสียงและมีศักยภาพในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ กลุ่มช่างผู้ผลิต
เครื่องดนตรีสากลในจังหวัดขอนแก่น
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กระบวนการทํางาน

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล.2559.
กระบวนการในการนําแนวคิดในการพัฒนาไม้ไผ่ขดสู่การสร้างอูคูเลเล่นั้น เป็นการส่งเสริมในด้านต่างๆ คือ ด้านสังคม
และวัฒนธรรม การพัฒนาภูมิปัญญาของกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตไม้ไผ่ขด เป็นกลุ่มที่ยังคงผลิตผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดส่งขายในท้องตลาด
โดยตัวผลิตภัณฑ์ยังคงมีลักษณะเป็นภาชนะอยู่ แนวคิดนี้ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดและสร้างแนวทางในการผลิต
เครื่องดนตรีอูคูเลเล่ใหม่ๆรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแปลกใหม่กับท้องตลาดทั่วไป โดยในการจัดทําต้นแบบจะเป็นการพัฒนาโดย
ใช้ความรวมมือ ระหว่างกลุ่มช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรี ผู้ผลิตไม้ไผ่ขดและผู้วิจัยเป็นผู้ทดลองสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมา ก่อนจะมีการ
นํามาทดลองใช้งานร่วมกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งมีการนํามาปรับแก้พัฒนาให้ดีขึ้นจนกระทั้งต้นแบบเสร็จสมบูรณ์
วิธีการดําเนินวิจัย

ภาพ 2 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล.2559
1. การรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านเอกสารและการลงพื้นที่เพื่อใช้ในการพัฒนา ไม้ไผ่ขดสู่การผลิตอูคูเลเล่
ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลในทุกๆส่วนของไม้ไผ่ขดทั้งด้านรูปแบบและคุณสมบัติที่เกิดการกระบวนการผลิตและคุณสมบัติของวัสดุ
เอง
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1.1 การศึกษาและวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้ไผ่ขด โดยการดึงเอาคุณสมบัติที่ดีของผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขด จาก
กระบวนการทํางานหรือการสร้างไม้ไผ่ขดที่สามารถนําไปใช้ในการพัฒนาและการผลิตส่วนประกอบของเครื่องดนตรีอย่างอูคูเลเล่
ดังนี้
1.1.1 รูปทรงที่สามารถดัดและปรับเปลี่ยน ในการขึ้นรูปได้สามารถดัดงอ และปรับระดับรูปทรงให้
ได้ตรงกับความต้องการ และขึ้นรูปทรงได้อย่างอิสระ เพราะไม้ไผ่มีคุณสมบัติการหดหรือขยายตัว มีความยืดหยุ่นทําให้สามารถ
ผลิตออกมาได้หลากหลายรูปทรง
1.1.2 มีน้ําหนักที่เบาและสามารถขึ้นโครงตามพิมพ์ต้นแบบ เพื่อให้ได้ขนาดที่ตรงกับความต้องการ
1.1.3 ความแข็งแรงของไม้ไผ่ขด หลังจากการตัดขั้นตอนในการลงรักซึ่งเป็นตัวช่วยในเรื่องความ
แข็งแรงแล้ว มีการนําเอาขี้เลื่อยผสมกาวอัดลงไปเพื่อเพิ่มความแข็งแรงก่อนจะมีการลงยูรีเทนให้มีความสวยงามและแข็งแรง
รวมถึงความสามารถในการคงรูปของไม้ไผขด
โดยสรุปของคุณสมบัติของไม้ไผ่ขดที่สามารถนําไปใช้ในการผลิตได้คือ การขึ้นรูปทรงของอูคูเลเล่ ที่มีลักษณะการโค้งงอ
ของไม้ทั้งด้านหลังและด้านข้าง ซึ่งการขึ้นรูปจากกระบวนการไม้ไผ่ขดสามารถช่วยให้การขึ้นรูปทรงอูคูเลเล่เป็นไปได้ง่ายมากขึ้น
จากเดิมต้องมีการใช้ความร้อนในการดัดไม้ซึ่งใช้เวลานานรวมถึงแผ่นไม้มีราคาค่อนข้างสูงและการสร้างส่วนประกอบด้านหลังของ
อูคูเลเล่ ต้องอาศัยความแข็งแรงเพื่อเป็นแรงยึดให้กับการดีดสายหรือการตึงสายในการเล่น ส่วนประกอบด้านต่างๆของอูคูเลเล่จึง
มีความสําคัญอย่างมากในเรื่องความแข็งแรง ซึ่งอาจจะมีการวัสดุในการช่วยบางอย่างเช่นการลงยูรีเทนซึ่งเมื่อมีการใช้งานจะทํา
ให้ ไม้ไผ่มีการคงตัวมากยิ่งขึ้นหรือการดามไม้ไผ่ด้านในจะช่วยให้ไม้ไผ่ขดมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น
1.2 การศึกษาและวิเคราะห์วัสดุที่ใช้ในการผลิตไม้ไผ่ขด คือ ไม้ไผ่เฮี้ยะ ซึ่งเป็นวัสดุดั้งเดิมพืชพื้นถิ่นของทาง
ภาคเหนือ ตรงกับแนวทางการพัฒนาที่ต้องการใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งหาได้ในท้องถิ่น ดังนั้นวัสดุที่จะนํามาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่จะ
เกิดขึ้นใหม่ ต้องมีความสอดคล้องในการที่จะนํามาใช้ร่วมกับไม้ไผ่ขดและสร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดคุณสมบัติ
ที่สําคัญอีกประการของไม้ไผ่คือ เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับเสียง เนื้อไม้ มีคุณสมบัติเป็นตัวกลางในการลดคลื่นความถี่
ของเสียง (สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,2557 )
ในการผลิตจะใช้ไม้ไผ่เฮียะ ซึ่งคุณสมบัติเด่นคือ เป็นไม้ไผ่ที่มีลําปล้องยาวกว่าไม้ไผ่ทั่วไปคือมีความยาวประมาณ 70 เซนติเมตร มี
ความยืดหยุ่นและความแข็งแรง ค่อนข้างสูง มีน้ําหนักที่เบา มีความเหนียว มีความบาง เบา หลังจากอายุ 2-3 ปีไปแล้วนั้นจะไม่มี
มอดหรือแมลงและเนื่องจากกระบวนการในการทําไม้ไผ่ขดนั้น จะต้องมีการต่อข้อของเส้นตอก ดังนั้นการขดไม้ไผ่เหมาะกับการ
ใช้เส้นตอกที่ยาวเพื่อความสะดวกในการต่อเส้นไม้ไผ่
1.3 การศึกษาและวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิตไม้ไผ่ขด ขั้นตอนการผลิตสามารถนําไปใช้ได้กับการผลิต
ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ โดยที่ไม่จําเป็นต้องมีการสอนหรือการเรียนรู้ที่ใหม่มากนัก สามารถทําได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ ก่อให้เกิด
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมีความต้องการในด้านการตลาด โดยกระบวนการไม้ไผ่ขด มีขั้นตอนการทําดังนี้
1.3.1 การเตรียมไม้ไผ่เพื่อจะทําเป็นผลิตภัณฑ์นั้น เริ่มจากคัดเลือกไม้ไผ่ ที่อายุประมาณ 2-3 ปีซึ่ง
เป็นช่วงอายุที่มอด แมลงจะไม่ทําลาย หากไม้ไผ่ที่แก่จนเกินไปจะทําให้ แข็งเกินไปเปราะหักได้ง่าย หลังจากที่ได้ไม้ไผ่แล้ว ให้
นํามาทําความสะอาดโดยการนําไปต้มกับน้ําร้อน 60-70 องศาเซลเซียสหรือการต้มน้ํากับกํามะถัน ประมาณ 30 นาที แล้วจึงใช้
ไม้ไผ่จุ่มลงไปประมาณ 30 นาทีค่อยเอามาผึ่งให้แห้ง ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยรักษาเนื้อไม้ให้ทนต่อมอด แมลงได้
1.3.2 กระบวนการขึ้นโครงไม้ไผ่ขด คือการขดไม้ไผ่ขึ้นรูปภาชนะ ซึ่งหลังจากการเตรียมไม้ไผ่และ
ตอกแล้ว มีกรรมวิธีการผลิตดังนี้
1) การจักเป็นตอกตามความยาวของข้อ โดยเอาเปลือกออก เพราะผิวเปลือกไผ่จะแข็งตอกจะยากต่อการขึ้นรูป
2) ขดเป็นรูปแบบตามต้องการส่วนใหญ่จะเริ่มจากฐานในส่วนต่างๆโดยจะขดจากด้านนอกเข้ามาด้านใน
3) หลังจากได้รูปแบบ รูปทรงที่ต้องการแล้ว นํามาปรับให้รูปทรงอยู่ตัวด้วยการชุบกาวลาเท็กซ์ผสมน้ํา
4) ผึ่งไว้ให้แห้ง นําขี้เลื้อยที่ผสมกับดินสอพองและกาว ทาให้ทั่วผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่ขึ้นรูป ในขั้นตอนนี้สามารถผสมสี
ฝุ่นลงไปด้วยเพื่อเพิ่มสีสันให้กับผลิตภัณฑ์
5) ตากแดดอีก 1 ครั้ง ให้แห้งสนิทก่อนการนําไปขัดด้วยเครื่องขัดและขัดซ้ําด้วยมืออีกรอบ
6) เคลือบเงาด้วยแล็คเกอร์และตรวจความเรียบร้อยเพื่อเก็บรายละเอียด หากยังมีการเก็บรายละเอียดยังไม่
เรียบร้อยอาจจะต้องขัดซ้ํา และสุดท้ายลงยูรีเทนหรือแล็คเกอร์ เพื่อเพิ่มความสวยงามและเรียบร้อยให้กับผลิตภัณฑ์
1.4 การศึกษาและวิเคราะห์ อูคูเลเล่และกรรมวิธีการผลิต ส่วนประกอบที่สําคัญในการเกิดเสียงคือ ช่วงลําตัว
เปรียบเป็นกล่องเสียง เป็นตัวสะท้อนจากแรงในการดีดหรือการเล่นให้แปรสภาพเป็นเสียง โดยปกติแล้วอูคูเลเล่ ที่ทําจากไม้ชนิด
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ต่างๆจะมีโทนเสียงที่ต่างกันและกล่องเสียงมีขนาดเล็กตามขนาดของอูคูเลเล่ ซึ่งมีขั้นตอนในการผลิตน้อยกว่าการผลิตกีตาร์ มี
ขั้นตอนการทําคล้ายๆกัน และใช้ระยะเวลาที่น้อยกว่า ซึ่งเหมาะกับการใช้ไม้ไผ่ขดในการขดรูปทรงซึ่งสามารถใช้เวลาในการทํา
เพียงวันเดียว และสามารถส่งต่อไปยังกระบวนการทําอูคูเลเล่ โดยปกติซึ่งจะทําให้ใช้ระยะเวลาสั้นลง อย่างน้อย 2 วัน
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีอูคูเลเล่ ให้มีความเป็นไปได้ในการผลิตของกลุ่มช่างผู้ผลิตไม้ไผ่ขดและช่างผู้ผลิต
เครื่องดนตรีทั้งนี้ในขั้นตอนนี้ควรจะสามารถบอกกระบวนการทํา ความเข้าใจเหตุผล ที่มาของผลิตภัณฑ์ และแนวคิดในการ
ออกแบบเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป
3. การประเมินคุณภาพที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญในการ
เล่นเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ เป็นผู้ประเมินทั้งทางด้านคุณภาพเสียงและทางด้านรูปแบบโดยการประเมินในด้านต่างๆตามมาตรฐาน
ในการประเมินเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ โดยในด้านคุณภาพเสียงใช้สัดส่วนในการวัดด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ระดับด้วยกัน คือ ดี ปาน
กลาง และ น้อย ซึ่งได้มีการจัดการประเมิน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยการประเมินคุณภาพโดยการนําไปทดสอบ
ความถี่ของเสียงในสตูดิโอ 3 แห่ง เพื่อทดสอบมาตรฐานของเสียงที่ได้จากเครื่องอัดเสียง ที่สามารถแปลงเป็นความถี่ของเสียงผ่าน
จอแสดงผลได้อย่างชัดเจน
4. การจําหน่ายโดยปกติของกลุ่มผู้สร้างไม้ไผ่ขด คือการรับคําสั่งซื้อจากผู้ที่ต้องการผลิตภัณฑ์ ทางเว็ปไซน์ และการจัด
จําหน่ายตามพื้นที่ที่ทางส่วนราชการขอความร่วมมือในการจําหน่าย โดยปกติจะได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้ามาในงานเนื่องจาก
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังใหม่ในการพบเห็นแต่ราคาต่ํา ซึ่งหากผลิตภัณฑ์อูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขดนําไปจัดจําหน่ายสามารถเพิ่มมูลค่าการจัด
จําหน่ายได้
การตลาดในการจัดจําหน่าย นอกจากตัวผลิตภัณฑ์จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับตลาดแล้วนั้น ยังต้องสามารถ
เพิ่มมูลค่าในการขายได้อีกทางหนึ่งอีกด้วย จากเดิมผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นเพื่อใช้เป็นของตกแต่งซึ่งมี ราคาอยู่ที่
ประมาณ 300-600 บาทต่อชิ้น แต่หากไม้ไผ่ขดถูกเพิ่มมูลค่าโดยการนํามาผลิตเป็นเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพและราคาในเกรด
ท้องตลาดทั่วไปอย่าง อูคูเลเล่อาจจะสามารถขายได้ ในราคามากกว่า 1000 บาทโดยใช้ระยะเวลาในการทํางานเท่ากันหรือ
ต่างกันเพียงเล็กน้อย
กระบวนการในการผลิตต้นแบบ
ในการผลิตต้นแบบเพื่อการทดลองนั้น แบ่งออกเป็นสองส่วนด้วยกันคือต้นแบบจากกระบวนการไม้ไผ่ขดและส่วนของ
การประกอบต้นแบบอูคูเลเล่โดยใช้กรรมวิธีการผลิตเดิมเพื่อประเมินคุณภาพของรูปแบบรูปทรงและเสียง โดยเริ่มจากส่วนแรก
คือ การทําต้นแบบจากกระบวนการไม้ไผ่ขด โดยใช้กระบวนการขึ้นโครงไม้ไผ่ขดตามแบบที่กลุ่มผู้ผลิตชํานาญและพัฒนาการผลิต
ด้วย การสร้างบล็อคในการผลิตเพื่อเพิ่มคุณภาพในการผลิตและช่วยในเรื่องความรวดเร็วในการผลิตเพิ่มขึ้น ดังภาพที่ 3 ,4 และ
ภาพที่ 5

ภาพ 3-5 กระบวนการขึ้นโครงอูคูเลเล่ด้วยไม้ไผ่ขด
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล.2559.
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โดยมีขั้นตอนการทําต้นแบบจากกระบวนการไม้ไผ่ขดดังนี้
1. การจัดทําพิมพ์ต้นแบบ เพื่อใช้สําหรับการขึ้นรูปทรงของด้านหลังอูคูเลเล่ และทดลองขึ้นรูปทรงของอูคูเลเล่
โดยใช้บล็อคในการช่วยจัดรูปทรง ดังภาพที่ 3
2. หลังจากขึ้นรูปทรงแล้ว นํามาอัดแช่กาวเพื่อให้รูปทรงมีความอยู่ตัว ดังภาพที่ 4
3. ขดต่อจนครบเต็มพิมพ์ต้นแบบ จากนั้นอัดด้วยกาวอีกครั้ง เพื่อความแข็งแรง ดังภาพที่ 5

ภาพ 6-8 กระบวนการขึ้นโครงอูคูเลเล่ด้วยไม้ไผ่ขด2
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล. 2559
4. การอุดรูตอกไม้ไผ่ จากขี้เลื่อย ดินสอพองและกาว อาจจะมีการผสมด้วยสีฝุ่น ดังภาพที่ 6
5. หลังจาก แห้งแล้วขัดออกด้วยกระดาษทรายจนเรียบ ดังภาพที่ 7
6. ขดส่วนด้านข้างของอูคูเลเล่ โดยใช้แผ่นที่ขดเสร็จแล้วเป็นฐาน ในระหว่างนี้ต้องมีการอัดกาว 1-2 ครั้ง โดยการทา
กาวทั้งหมดในตัวผลิตภัณฑ์และรอจนกาวแห้ง ก่อนจะมีการทาซ้ําอีก 1 ครั้งจนกระทั้งกาวแห้งอีกครั้งเพื่อความอยู่ตัวของไม้ไผ่ขด
จากนั้นจึงอัดขี้เลื่อยซึ่งมีการผสมขี้เลื่อยที่บดละเอียดผสมกับดินสอพองและกาว เพื่ออุดรู ตกแต่งให้เรียบร้อย ดังภาพที่ 8
7. รอให้กาวและขี้เลื่อยแห้งสนิท ก่อนจะนํามาขัดโดยใช้กระดาษทรายขัดที่ตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อขัดเอาขี้เลื้อยส่วนเกิน
ออกจากตัวไม้ไผ่ ให้ละเอียดครบทุกจุด ซึ่งเป็นการเสร็จในขั้นตอนของกระบวนการไม้ไผ่ขด
หลังจากได้ส่วนด้านหลังของอูคูเลเล่แล้วจากนั้นนํามาประกอบเป็นอูคูเลเล่ โดยเริ่มจากการเตรียมไม้ไผ่ให้เป็นแผ่นที่มี
ความหนา ประมาณ 2.8-3.8 มิลลิเมตร มีขั้นตอนในการประกอบอูคูเลเล่ดังนี้
1. ประกอบไม้เป็นตัวเสริมความแข็งแรงไว้สําหรับการประกอบคอที่หลัง มีความหนาและตัดแต่งรูปทรงให้เข้ากับด้าน
ในส่วนบนของหลังอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด
2. เสริมความแข็งแรงในการติดไม้หน้าอูคูเลเล่ ด้วยการติดกระดูกงูอาจจะสามารถติดได้โดยรอบหรือติดในเฉพาะจุดที่
มีความโค้งเว้าเพื่อการยึดแน่นที่มากขึ้น
3. ขัดไม้ด้านในทุกๆจุดให้มีความระนาบเพื่อเตรียมการใส่ไม้หน้า
4. วัดรูปทรงของไม้หน้าแล้วตัดตามทรง โดยมีเทคนิค ไม่ควรตัดใส่ได้ขนาดพอดี ควรตัดไว้ให้มีขนาดใหญ่กว่ารูปทรงที่
วัดเล็กน้อย ดังภาพที่ 9
5. กําหนดเสียงของอูคูเลเล่ โดยใช้หลักการในการทํากีตาร์คือการใส่ไม้ท่อนเล็ก ๆ ไว้ติดกับแผ่นหน้าด้านในเรียกว่า
Bracing โดยการใส่ท่อนไม้เล็ก ๆ นั้นจะถูกตัดแต่งให้มีการลาดเอียดของทั้งสองข้างของไม้ และ ช่วยในเรื่องความแข็งแรงของไม้
หน้าอีกด้วย ดังภาพที่ 10-11
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ภาพ 9 วัดรูปทรงไม้หน้าและวางโครงสําหรับการใส่ Bracing
ภาพ 10-11 ขัดตกแต่ง Bracing ทั้งเพื่อความแข็งแรงและกําหนดเสียง
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล. 2559.
6. เจาะช่องกลม สําหรับเสียงสะท้อนออกมา และขัดไม้ให้เรียบ
7. ติดไม้หน้าเข้ากับส่วนด้านหลังที่ทําจากไม้ไผ่ขดยึดด้วยกาวและใช้อุปกรณ์ช่วยยึดตามที่สะดวกอย่าให้เคลื่อนที่และ
รอจนกว่ากาวจะแห้ง
8. ประกอบส่วนลําตัวของอูคูเลเล่ให้มีความเรียบเนียนและส่วนหน้ามีความระนาบดังภาพที่ 12-13

ภาพ 12-13 การประกอบไม้หน้าของอูคูเลเล่ และเก็บรายละเอียดให้สวยงาม
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล. 2559.
9. ใช้ไม้ท่อนเพื่อใช้ทําเป็นคอ ให้มีความหนาและความยาวตามที่กําหนดไว้ หากไม้มีความหนาไม่เพียงพออาจใช้วิธีการ
ต่อไม้และใช้กาวเสริมเพื่อช่วยให้ไม้ยึดติดกันดีขึ้น ดังภาพที่ 14
10. วางโครงของส่วนคอเพื่อให้ได้รูปทรงที่เหมาะสมกับการนําไปประกอบกับลําตัว ตัดแต่งให้สวยงาม
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ภาพ 14-16 ใช้ไม้ท่อนในการวางโครงรูปทรงของคอและตัดแต่ง
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล. 2559.
11. ในการยึดความแข็งแรง หลังจากประกอบส่วนคอกับลําตัวอูคูเลเล่แล้วนั้น เจาะรู ให้ทะลุกับไม้ที่ถูกประกอบไว้ด้าน
ในลําตัวตั้งแต่ต้น เพื่อยึดด้วยไม้ชิ้นเล็กๆหรืออาจจะเป็นเหล็กเส้นเล็กๆสั้นๆอีกครั้ง ดังภาพที่ 15
12. เก็บรายละเอียด ขัด ตกแต่งให้มีความเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นทั้งตัว ดังภาพที่ 16
13. ทําไม้แผ่นหน้าของส่วนคอ(Finger Board) ให้มีความเหมาะสมและเรียบเนียน ดังภาพที่ 17-18
14. ทายูรีเทน เพื่อช่วยเก็บรายละเอียดอีกครั้ง
15. หลังจากยูรีเทนแห้งแล้ว ใส่อุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง ๆ ของอูคูเลเล่
16. ตรวจสอบความแข็งแรงและความเรียบร้อยของอูคูเลเล่

ภาพ 17 ทําแผ่นหน้าของส่วนคอจากไม้อีกชิ้น โดยการเซาะร่องเพื่อใส่อุปกรณ์เพิ่มเติม
ภาพ 18 ยึดติดแผ่นฟิงเกอร์บอร์ดกับไม้คอ
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล. 2559.
การประเมินคุณภาพ
ในการประเมิน คุณ ภาพของอูคูเลเล่ ที่ผลิตด้ว ยไม้ไผ่ขดตามกระบวนการนี้ ใช้เครื่องมือในการประเมินผลร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญและช่างผลิตเครื่องดนตรี คือช่างผลิตกีตาร์ คุณศราวุฒิ วิชัยดิษฐ และผู้เล่นอูคูเลเล่จํานวน 20 คนโดยคัดเลือกจากผู้
เล่นอูคูเลเล่ ที่เข้ามาซื้อหรือสั่งทําที่ร้านดนตรีและสตูดิโอ เป็นผู้เล่นที่เป็นนักดนตรีมีประสบการณ์เล่นมากกว่า 3 ปี (อาจจะไม่ได้
เล่นอูคูเลเล่เป็นตัวหลักแต่เล่นอูคูเลเล่ได้) โดยใช้แบบสอบถามในการประเมินผล มีเกณฑ์ในการวัดผลสองด้านคือ ด้านคุณภาพ
เสียงและด้านความสวยงามในเรื่องรูปแบบ รูปทรงและ ประเมินโดยการสรุปผลค่าเสียงที่จะได้จากการวัดโดยการอัดเสียงที่
สตูดิโอ ซึ่งได้ผลของการประเมินดังนี้
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ด้านคุณภาพของเสียง
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ช่างผู้ผลิตเครื่องดนตรีและผู้เล่นอูคูเลเล่จํานวน 20 คน โดยใช้สัดส่วนในการวัดคุณภาพเสียง
ด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ระดับด้วยกัน คือ ดี ปานกลาง และ น้อย ได้ข้อสรุปด้านคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่ตัวนี้ว่า “ปานกลาง”
โดยมีหลักการวัดในค่าของเสียงและความชอบในเสียงของอูคูเลเล่ รวมถึงผลจากการใช้เทคนิคในการเล่นอูคูเลเล่ ดังนี้ ข้อดีหรือ
คุณภาพจากอูคูเลเล่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ ความชัดเจนของเสียง ปราศจากเสียงรบกวนขณะปล่อยมือ เสียงจากการดีดสายเปล่า
เสียงจากการเล่นเทคนิคการตบสาย เสียงมีความหนาและเสียงมีเอกลักษณ์ใหม่ที่เกิดขึ้น
ข้อที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป คือ เสียงมีความกังวาลที่ยังไม่เท่ากับอูคูเลเล่ทั่วไป มีความใสน้อย มีค่าเสียง
ต่างๆ คือ เสียงยานแหลม ยานกลางและยานเบส ยังไม่ดีพอ เสียงที่เกิดจากการดีดบนเฟร็ต เทคนิคการกลอสาย เกี่ยวสาย
รวมถึงการเล่นพร้อมกับวงดนตรีหรือหลากหลายแนวเพลงได้ยังไม่ดีพอ
นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขอเสนอแนะว่า ให้ทดลองปรับพัฒนาต่อไปในอนาคตและต้นแบบตัวนี้ ยังมีรายละเอียดในการ
ผลิตขึ้นมาไม่ค่อยเรียบร้อยมาก ควรจะทดลองปรับเสียงที่เกิดจากไม้หน้าและทดลองในการใช้ไม้ไผ่ขดเป็นตัวสะท้อนเสียงในไม้
หน้าเช่นกัน คุณภาพของเสียงเท่ากับอูคูเลเล่ในท้องตลาด
ตาราง 1 ตารางประเมินคุณภาพเสียง
ข้อที่

รายการประเมิน

คุณภาพดี

ระดับคะแนน
คุณภาพปาน
กลาง

ไม่มีคุณภาพ

คุณภาพของเสียงที่เกิดจากผลิตภัณฑ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ความกังวาน
ความใส
ความชัดเจน
เสียงยานแหลม
เสียงยานกลาง
เสียงยานเบส
เสียงจากการดีดสายเปล่า
เสียงจากการดีดบนเฟร็ตต่างๆ
เสียงจากการเล่นเทคนิคกลอสาย
เสียงจากการเล่นเทคนิคตบสาย
เสียงจากการเล่นเทคนิคเกี่ยวสาย
เสียงมีเอกลักษณ์ใหม่เกิดขึ้น
การเล่นได้หลากหลายแนวเพลง
การเล่นรวมวงกับเครื่องดนตรีอื่นๆ

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

ด้านรูปแบบรูปทรงและความสวยงาม
ใช้สัดส่วนในการวัดด้านต่าง ๆ ทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันคือ ดี ปานกลาง และน้อย ได้ข้อสรุปด้านรูปแบบรูปทรงและ
ความสวยงามในระดับ “ดี” โดยมีหลักเกณฑ์ในการวัดแบ่งออกเป็นในเรื่องของรูปแบบรูปทรง และในเรื่องของความสวยงามของ
อูคูเลเล่ ดังนี้ ข้อดีหรือคุณภาพจากอูคูเลเล่ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือ ส่วนประกอบต่างๆของอูคูเลเล่มีความเหมาะสมและสวยงาม มี
รูป แบบรูปทรงที่เหมาะแก่ การสัมผัส หรือใช้ง านผลิตภัณฑ์ ให้ค วามสะดวกและมีความสวยของตัว ผลิตภัณ ฑ์จ ากไม้ไ ผ่ขด
นอกจากนี้ในการใช้งานยังมีความเอื้ออํานวยต่อการวางระดับนิ้วและมือในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดีทั้งการวางนิ้ว การกดสาย ดีดสาย
ด้วยมือทั้งสองข้าง รวมถึงการใช้เทคนิคต่างๆด้วย
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ข้อที่ยังต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขต่อไป คือ รูปแบบและรูปทรงของผลิตภัณฑ์ยังมีการผลิตที่ไม่เรียบร้อยนัก ยังต้อง
มีการเก็บรายละเอียดให้สวยงามมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต มีขนาดที่ยังไม่ได้มาตราฐานและจากบางส่วนอย่างคอของอูคูเลเล่ตัวนี้
ยังมีน้ําหนักที่ยังไม่สมดุลมากนักกับลําตัวของอูคูเลเล่
นอกจากนี้ยังมีขอ้ เสนอเพิ่มเติมว่า ในการสร้างไม้ไผ่ขดนั้นสามารถเล่นรูปแบบรูปทรงได้เยอะ ควรจะนํามาพัฒนาต่อไป
ในอนาคตและอูคูเลเล่มีขนาดที่ยังไม่ได้มาตรฐานจากการผลิตในขั้นตอนแรกคือ จากไม้ไผ่ขด ควรวางแผนในขั้นตอนต่างๆเพื่อให้
ได้ อูคูเลเล่ที่มีขนาดมาตรฐาน ชนิดใดชนิดนึงในท้องตลาด อูคูเลเล่มีความสวยงามและแปลกใหม่ หากจําหน่ายในราคาที่สูงกว่าอู
คูเลเล่ทั่วไปก็จะซื้อเพราะความสวยงามของลวดลายธรรมชาติที่เกิดจากไม้ แต่ไม่ควรขายในราคาที่สูงมากเกินไป รูปทรงของอู
คูเลเล่ส่งผลต่อการซื้อขาย หากมีรูปทรงที่เหมาะสมกับจะช่วยในการตัดสินใจซื้อมากขึ้น
ตาราง 2 ตารางประเมินคุณภาพด้านรูปแบบรูปทรงและความสวยงาม
ข้อ

ระดับคะแนน
คุณภาพดี คุณภาพ
ไม่มี
ปานกลาง คุณภาพ

รายการประเมิน

รูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและความเหมาะสมในการใช้งาน
1.
รูปแบบ รูปทรงของผลิตภัณฑ์
2.
ส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์
3.
รูปทรงมีความเหมาะสมที่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์
4.
รูปแบบ รูปทรงส่งเสริมในการเล่น หรือ การสัมผัสใช้งาน
ผลิตภัณฑ์
5.
รูปแบบ รูปทรงส่งเสริมให้เกิดความลื่นไหลในการใช้งานผลิตภัณฑ์
6.
รูปแบบ รูปทรงให้ความสะดวกในการใช้งานผลิตภัณฑ์
7.
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
รูปแบบรูปทรงเอื้ออํานวยในขณะการใช้งานของผลิตภัณฑ์
8.
การวางนิ้ว
9.
การกดสาย
10.
การดีดสาย
11.
การวางมือข้างขวา
12.
การวางมือข้างซ้าย
13.
การใช้เทคนิคการเล่นกีตาร์ (Picking)
14.
การใช้เทคนิคการตบสาย
15.
การใช้เทคนิคการเกี่ยวสาย
16.
ความสะดวกในการขยับมือที่ใช้จับคอไปมา

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

แนวทางการวางแผนตลาด
ในการวางแผนการตลาดของการจัดจําหน่าย อูคูเลเล่ที่ผลิตจากไม้ไผ่ขดตามกระบวนการนี้ อ้างอิงแผนการตลาดจาก
ทฤษฎี ส่ ว นประสมทางการตลาด คื อ การเพิ่ ม ทางเลื อ กให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ การมี สิ น ค้ า ที่ ต อบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมีการจัดจําหน่ายกระจายสินค้า
ให้สอดคล้ องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแก่ลูก ค้า ด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิด
พฤติกรรมอย่างถูกต้อง ซึ่งได้มีการสอบถามความพึงพอใจต่อผู้ซื้อและผู้ขายเครื่องดนตรีโดยใช้แบบสอบถามที่เกี่ยวกับความนิยม
และปัจจัยในการเลือกซื้ออูคูเลเล่จํานวน 16 ข้อโดยมีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างซึ่งคัดเลือกจากผู้เล่นอูคูเลเล่ ที่เข้ามาซื้อหรือสั่ง
ทําที่ร้านดนตรีและสตูดิโอ เป็นผู้เล่นที่เป็นนักดนตรีมีประสบการณ์เล่นมากกว่า 3 ปี (อาจจะไม่ได้เล่นอูคูเลเล่เป็นตัวหลักแต่เล่น
อูคูเลเล่เป็น) จํานวน 20 คน และได้ข้อสรุปว่า คนในปัจจุบันแบ่งการซื้อเครื่องดนตรีออกแบบ 2 กลุ่มคือกลุ่มนักดนตรีที่มีความ
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ต้องการด้านการเล่นดนตรีและคุณภาพเสียงที่สูงมากและกลุ่มของผู้ซื้อทั่วไปที่มีความคิดเห็น ความนิยมในการซื้อที่แตกต่างกัน
โดยสรุปได้จากแบบสอบถามเกี่ยวกับความนิยมและปัจจัยการเลือกซื้ออูคูเลเล่ ดังนี้

ภาพ 19 สรุปจากแบบสอบถามความนิยมในการเลือกซื้ออูคูเลเล่
ที่มา : พิชญ์ระวี สุรอารีกุล. 2559.
โดยจะแบ่งออกเป็นรูปลักษณ์ที่ถูกใจ ความเหมาะสมในการเล่นกับอูคูเลเล่ตัวนั้น ราคาที่เหมาะสม และในบางคนจะใช้
แบรนด์เป็นตัวตัดสินใจด้วย อูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด เป็นความแปลกใหม่ ที่สามารถขยายตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าที่กว้างขึ้นจากแต่เดิม
มีการจัดจําหน่ายกับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปเพียงแค่การตกแต่งเท่านั้น ข้อสรุปความคิดเห็นด้านการตลาดที่ได้จากการสอบถามพบว่า
อูคูเลเล่ไม้ไผ่ขดสามารถเพิ่มมูลค่าทางด้านราคา ที่สามารถจําหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นซึ่งใช้ระยะเวลาในการทําเท่ากัน พร้อมทั้ง
เป็นการขยายกลุ่มผู้ซื้อสินค้าให้กว้างขึ้นและสร้างนวัตกรรมความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ขดได้ และสมควรจะนําไปต่อ
ยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อไปในอนาคต
แนวทางการพัฒนาการออกแบบ
เนื่องจากไม้ไผ่ขดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากการพัฒนาภูมิปัญญา ซึ่งมีช่างผู้ชํานาญการเป็นผู้ผลิตและจําหน่าย มีราคาต่ํา
และไม่ตอบโจทย์การใช้งานทั่วไป เนื่องด้วยการใช้วัสดุที่มาจากไม้ไผ่ ไม่สามารถโดนน้ําหรือแช่น้ําได้ทําให้การใช้งาน ของไม้ไผ่ขด
ในมุมมองการซื้อขายของผู้พบเห็นจึงเป็นไปในลักษณะของตกแต่ง
แนวทางการออกแบบอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขด จึงเพิ่มทางเลือกให้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสามารถต่อยอดการ
พัฒนาไปสู่เครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ เป็นการสร้างนวัตกรรมการใช้งานให้กับผลิตภัณฑ์ที่ดูหลากหลายและพัฒนาต่อเนื่องไปถึงการ
พัฒนาเสียงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาทางด้านรูปแบบรูปทรงให้มีความสวยงามและเกิดแนวคิดใหม่ ๆ มีความ
หลากหลายในการเลือกใช้ทั้งรูปทรง และสีสันที่สามารถแต่งเติมได้

สรุปและอภิปรายผล
ในการทดลองขึ้นโครงสร้าง ผลการวิจัยคือ
1. สมบัติทางกายภาพและกระบวนการทําไม้ไผ่ขดมีความเหมาะสมในการทําอูคูเลเล่ โดยสามารถขึ้นโครงสร้างได้อย่าง
รวดเร็ว โดยปกติขั้นตอนในการทําอูคูเลเล่ในการเตรียมไม้ด้านข้างนั้นใช้เวลาประมาณ 1-2 วันและมีระยะเวลาในการรอให้ไม้เย็น
ตัวลงและคงตัวให้อยู่ตามรูปทรงที่ดัดอีก 1-2 วัน จึงจะสามารถนําไปใช้ต่อได้ แต่การเตรียมไม้หลังและไม้ข้างจากการขดไม้ไผ่
สามารถทําได้ภายใน 1 วัน ซึ่ง
2. การทดลองขึ้นรูปและโครงอูคูเลเล่โดยกระบวนการไม้ไผ่ขด มีความสะดวกและรวดเร็วกว่ากระบวนการผลิตเดิม คือ
ในปกติการขึ้นไม้ด้านข้างของอูคูเลเล่ต้องมีการดัดด้วยความร้อน และทิ้งไว้เพื่อให้ไม้อยู่ตัวประมาณ 1 วันจึงสามารถนําไปใช้ต่อ
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ได้ แต่ในการใช้ไม้ไผ่ขดในการขึ้นโครงสามารถขึ้นโครงได้เลย ภายในระยะเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงสามารถขดด้านข้างไม้ไผ่และ
นําไปสู่กระบวนการต่อไปได้ ซึ่งการขดไม้ไผ่ทําให้อูคูเลเล่ มีความแข็งแรง ทนทานมากกว่าแผ่นไม้ทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น โดยปกติ
กระดูกงูจะถูกติดอยู่ด้านในของอูคูเลเล่ เพื่อเสริมความแข็งแรง ระหว่างไม้หน้า ไม้ข้างและไม้หลัง แต่สําหรับการขึ้นโครงด้วยไม้
ไผ่ขด ไม่จําเป็นต้องใช้กระดูกงูในส่วนแผ่นไม้ข้างและหลัง เป็นต้น เนื่องจากการขดไม้ที่ต่อเนื่องกันมา ไม่ได้แยกชิ้นประกอบ
3. ผลจากการประเมินคุณภาพทางด้านรูปทรงและคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่ที่ผลิตจากไม้ไผ่ขด โดยสรุปได้ว่าคุณภาพที่
ได้จากการสร้างอูคเู ลเล่ตัวนี้
3.1 ผลการประเมินคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับอูคูเลเล่ จํานวน 10 คน อยู่ในระดับที่
สามารถจําหน่ายได้ในท้องตลาดโดยที่อูคูเลเล่มีมาตรฐานในการใช้งานได้และมีรูปทรง รูปแบบความสวยงามที่ดี จากจํานวนผู้ที่
ประเมิน 10 คน ให้การประเมินในคุณภาพดี 8 คน ปานกลาง 2 คน และคุณภาพเสียงสามารถตอบโจทย์ผู้เล่นอูคูเลเล่ได้ในระดับ
ปานกลาง จากจํานวนผู้ที่ประเมิน 10 คนให้การประเมินในคุณภาพดี 4 คน ปานกลาง 6 คน
3.2 ผลการประเมินคุณภาพเสียงของอูคูเลเล่โดยเครื่องอัดเสียงเพื่อแสดงผลย่านความถี่ของเสียง ได้ผลว่า
เสียงมีคุณภาพในระดับ ปานกลาง ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า เสียงของอูคูเลเล่ตัวนี้มี เสียงที่ได้มาตรฐานในย่านเสียงต่ํา และเสียง
กลาง แต่ประเมินย่านเสียงสูงได้เพียงปานกลางเท่านั้น
ในด้านการตลาด การผลิตอูคูเลเล่จากไม้ไผ่ขดทําให้สามารถสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ใหม่ของไม้ไผ่ขดได้พร้อมทั้งเพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายในการขายผลิตภัณฑ์ให้กว้างขึ้น และผลิตภัณฑ์เพิ่มความแปลกใหม่ให้กับท้องตลาดเองและเพิ่มมูลค่าทั้งในด้าน
ของวัสดุที่ใช้ทํา คือ จากไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น นํามาพัฒนาโดยอาศัยกระบวนการขดไม้ไผ่มาใช้เป็นวัสดุหลัก และเพิ่มมูลค่าทาง
การตลาดในด้านของราคา ที่สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นจากระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตที่เท่าๆกันกับผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยมีอยู่
แล้ว นอกจากนี้ยังตรงกับความต้องการของกลุ่มที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งนี้อาจจะเป็นที่สนใจของผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ของ
เครื่องดนตรีและผู้ที่ชื่นชอบในการใช้ของตกแต่งบ้านอีกด้วยและมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จากเดิมผลิตภัณฑ์ที่คนซื้อส่วนใหญ่เพื่อใช้ในการ
ตกแต่งเป็นถาดผลไม้ ราคาอยู่ที่ 300-600 บาทต่อชิ้น แต่หากไม้ไผ่ขดถูกเพิ่มนวัตกรรมโดยการนํามาสร้างเครื่องดนตรีที่มีราคา
ตามท้องตลาดไม่แพงมากนักหากอยู่ในเกรดท้องตลาดทั่วไปอย่าง อูคูเลเล่อาจจะสามารถขายได้ ในราคาหลักพันขึ้นไป ซึ่งอาจจะ
ใช้ระยะเวลาในการทํางานเท่ากันหรือต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งการทดลองผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ เป็นที่สนใจในด้านความสวยงาม
ก่อน และมีความประสงคืที่จะใช้ในการเป็นของที่ระลึกได้ดี เนื่องจากความสวยงามและเอกลักษณ์จากกรรมวิธีการผลิตที่อ้างอิง
จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยราคาที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจ อยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000บาท ซึ่งเป็นราคาในระดับ
มาตรฐานของเครื่องดนตรีอูคูเลเล่ ที่สามารถหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไป

ข้อเสนอแนะ
ในการดําเนินการวิจัยพบข้อจํากัดด้านการขึ้นโครงของการใช้ตอกไม้ไผ่ในการผลิต คือ หลังจากออกจากบล็อคที่อัดกาว
แล้วนั้น บางชิ้นมีการดีดตัวขยายออกโดยที่ไม่สามารถมองเห็นได้ง่าย ทําให้ยากต่อการกําหนดขนาดส่วนประกอบอื่นๆที่จะนํามา
ต่อกัน ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปในอนาคต ควรมีการพัฒนาเรื่องเสียงในด้านการกําหนดค่าเสียงที่ต้องการได้ในอนาคต
ร่วมกับวัสดุที่ทําให้เกิดเสียงที่ต่างกัน พร้อมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเสียงขึ้นมา เช่นเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ

กิตติกรรมประกาศ
บทความและการวิจัยในครั้งนี้ “ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๖๐” และขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนา ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ Mody guitar KhonKaen และกลุ่มอรทัยไม้ไผ่
ขด อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
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บทคัดย่อ
กกกกกกกกกแหวนกลจังหวัดจันทบุรี คือแหวนที่เกิดจากการขัดซ้อนกันของวงแหวน 4 หรือ 8 วง เมื่อถอดแยกวงแหวนออก
จากกันจะพบว่า วงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่ การถอดประกอบกลไกของแหวนกลจึงถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของ
แหวนกลจังหวัดจันทบุรี แต่ในปัจจุบันพบว่าผู้สวมใส่ให้ช่างใช้ด้ายมัดหรือโลหะล็อคแหวนกลติดกันด้วยเนื่องด้วยเกรงว่าจะ
ประกอบวงแหวนดังเดิมไม่ได้หากถอดกลไก ทั้งนี้เพราะกลไกของแหวนไม่สามารถสื่อสารให้ผู้สวมใส่เกิดความเข้าใจและรับรู้ได้
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้คือ กําหนดแนวทางการพัฒนาตัวบอกใบ้การใช้งานบนแหวนกลจังหวัดจันทบุรีให้สามารถเข้าใจ
วิธีการถอดประกอบโดยใช้ทฤษฎีการสื่อความหมายการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง
ช่างทําและผู้ใช้แหวนกลจังหวัดจันทบุรี และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพาด้วย
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ พบว่าการออกแบบลักษณะก้านแหวน ควรจัดตําแหน่งของก้านแหวนที่พาดเฉียงลงมาทางด้านขวา
ให้ทับซ้อนอยู่ด้านบนของก้านแหวนที่พาดเฉียงลงมาด้านซ้าย และก้านแหวนควรมีส่วนที่แนบชิดติดกัน กลไกการหมุนของก้าน
แหวนควรใช้การหมุนไปทางขวามือ (ตามเข็มนาฬิกา) การออกแบบลักษณะหัวแหวนควรออกแบบให้วัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าจัดให้
อยู่ในตําแหน่งทางด้านซ้ายมือ หรือด้านบน ลักษณะการใช้สี หรือลักษณะพื้นผิวที่มีความเข้มน้อยกว่าควรจัดให้อยู่ในตําแหน่ง
ทางด้านซ้ายมือหรือด้านบน ถ้ามีการจัดเรียงสีหลายเฉดจะใช้วิธีการเรียงลําดับของสีจากอ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อน
คําสําคัญ : แหวนกลจังหวัดจันทบุรี การสื่อความหมายการใช้งานของผลิตภัณฑ์ ตัวบอกใบ้การใช้งาน แนวทางการพัฒนา

ABSTRACT
กกกกกกกกกChanthaburi puzzle ring is a type of jewelry ring made up of four or eight interconnected rings.
All of the bands interlock, meaning that the ring stays together even when the bands come apart. The ring
can be disassembled and turning it into a puzzle is the identity and attraction of Chanthaburi puzzle ring.
Currently wearers request jewelry makers to use thread or a jump ring to hold the bands altogether. They
will not separate because of describing the solution to a puzzle ring is difficult to understand and
perception. The purpose of this research is to propose the development guideline of the functional
affordances on Chanthaburi puzzle ring, For create design guidelines that help wearers to understand using
Chanthaburi puzzle ring from Theory of Product Semantics, Researcher collected data by questionnaire and
interview from sample of jewelry makers, Chanthaburi puzzle ring’s wearers and students of Faculty of
Gems who take Jewelry design course. Results of study was the design of bands supposed to place the
position of band that is slanting down to the right interlace with another band that is slanting down to the
left and the band supposed to has surface adjoin with another band. The mechanism of bands supposed to
rotate clockwise. The design of heads of ring supposed to place the position of smaller objects on the right
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hand side or top side. Color and texture supposed to place the position of lower-intensity objects on the
right hand side or top side.
Keyword: Chanthaburi puzzle ring, Product semantics, Affordances, Development guideline

บทนํา
กกกกกกกกกแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเป็นเครื่องประดับที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวจันทบุรีและสามารถหาซื้อได้เฉพาะจังหวัด
จันทบุรีเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น จากการศึกษาข้อมูลเอกสารพบว่า แหวนกลจังหวัดจันทบุรีประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรก โดยนายหยี
เจียระไน อดีตช่างทองชาวจันทบุรีที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นรูปแบบแหวนกลที่มีความแปลกใหม่คือ ตกแต่งหน้าแหวนด้วยรูป ปู
หลังจากที่เคยเห็นรูปแบบแหวนกลของฝรั่งเมื่อครั้งประกอบอาชีพช่างทองที่กรุงเทพมหานคร ด้วยความแปลกใหม่ของหน้าแหวน
รูปปูนี้ จึงเป็นจุดกําเนิดแหวนกลจังหวัดจันทบุรี (คณะกรรมฝ่ายประมวลการและจดหมายเหตุ. 2556) อย่างไรก็ตาม เทคนิคการ
ทําแหวนกลจังหวัดจันทบุรีถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่เป็นความลับของครอบครัว การสืบทอดจึงเป็นเพียงภายในครอบครัวเท่านั้น จึง
ทําให้ปัจจุบันเหลือช่างที่รับทําแหวนกลในจังหวัดจันทบุรีเพียง 2 ครอบครัวคือ 1) ครอบครัวของคุณชูเกียรติ เนียมทอง ซึ่งรับ
ทํางานแหวนกลจากลูกค้าผู้สวมใส่โดยตรง และ 2) ครอบครัวของคุณคุณมณฑา ภูมิภักดิ์ ช่างทําแหวนกลจังหวัดจันทบุรีและเป็น
เจ้าของร้านจําหน่ายแหวนกล จากข้อมูลดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสําหรับเทคนิคและภูมิปัญญาการทําแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีที่อาจเลือนหายไปหากไร้ผู้สืบทอด
กกกกกกกกกตัวเรือนของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี นิยมใช้ทองคําหรือเงินในการผลิตเพราะมีความแข็งที่เหมาะสมอีกทั้งสามารถ
ดัดงอขึ้นรูปได้ดีและมีความทนทานในการใช้งาน ช่างอาจประดับอัญมณีที่มีค่าชนิดต่างๆ บนตัวเรือนแหวนกลด้วย ลักษณะเด่น
ของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี คือแหวนที่เกิดจากการขัดซ้อนกันของวงแหวน 4 หรือ 8 วง จนเกิดเป็นแหวนที่สมบูรณ์ เมื่อถอด
แยกแหวนกลออกจากกันจะพบว่าวงแหวนทั้งหมดยังคงคล้องกันอยู่ หากผู้สวมใส่ประกอบตัวเรือนของแหวนผิดตําแหน่งจะเกิด
ช่องว่างระหว่างวงแหวนส่งผลให้ตัวแหวนและหน้าแหวนมีรูปทรงที่ไม่สมบูรณ์ รูปแบบดั้งเดิมของหน้าแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
คือรูปปูและปลา ลักษณะของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีแสดงดังภาพ 1

ภาพ 1 ลักษณะของแหวนกล (ปลา) ที่ประกอบกันอย่างถูกต้อง และเมื่อถอดแยก
ที่มา : สหรัฐ ณ น่าน. 2558.
กกกกกกกกกกลไกของแหวนกลนั้นเกิดจากการสานกันของก้านแหวนซึ่งทํามาจากโลหะเงินหรือทองที่รีดเป็นเส้นมีหน้าตัดเป็น
รูปสี่เหลี่ยม โดยช่างจะสานเส้นโลหะจํานวน 4 เส้นตามจํานวนของวงแหวนเพื่อให้ได้กลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีหลังจาก
นั้นจึงดัดโลหะดังกล่าวให้กลายเป็นวงแหวนและเชื่อมรายละเอียดของหน้าแหวนแต่ละส่วนติดกับวงแหวนแต่ละวง
กกกกกกกกตัวบอกใบ้การใช้งานที่ปรากฏบนแหวนกลจังหวัดจันทบุรีแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนคือ
กกกกกกกกก1. รอยบาก เกิดจากกระบวนการสร้างกลไก ในขั้นตอนการสานกลไกนั้นช่างจะตอกค้อนลงไปในบริเวณที่เกิดการ
สานของเส้นโลหะเพื่อให้เกิดรอยบากในบริเวณที่เกิดการสานทับกันของเส้นโลหะ เป็นตัวบอกใบ้ถึงตําแหน่งของกลไกของวง
แหวนว่าวงแหวนวงใดควรอยู่ด้านบนวงแหวนวงใดควรอยู่ด้านล่าง ซึ่งรอยบากจะพบได้ทั้งส่วนบนและส่วนล่างของวงแหวนแต่ละ
วง
กกกกกกกกก2. ความสมมาตร แหวนกล 1 วงจะมีวงแหวนอย่างน้อย 1 คู่ ที่มีลักษณะเหมือนกันนั่นคือความสมมาตรที่ปรากฎ
ในแหวนกลซึ่งเป็นตัวบอกใบ้ที่สื่อถึงการจับมาประกอบให้อยู่ตรงข้ามกัน ลักษณะการจับคู่สมมาตรนี้ในวงแหวนบางคู่จะใช้ตัว
79

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
_____________________________________________________________________________________________
บอกใบ้ที่เกิดจากรอยบากในการกําหนดตําแหน่งของวงแหวนแต่ละวงด้วยว่าวงแหวนวงใดเมื่อจับคู่แล้วจะอยู่ด้านบน หรือ
ด้านล่าง
กกกกกกกกก3. หน้าแหวน รูปแบบของหน้าแหวนเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงถึงตําแหน่งของการจัดวางที่ถูกต้อง ซึ่งผู้วิจัยขอ
ยกตัวอย่างแหวนรูปปลา ในการสร้างแหวนกลรูปปลา ช่างจะแบ่งชิ้นส่วนอวัยวะต่างๆ ของปลาติดไว้กับวงแหวนทั้งหมด 3 วง
และจะมีวงแหวน 1 วงที่ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของปลาติดอยู่บนวงแหวนเลย และช่างทําแหวนกลจะวางตําแหน่งของ
อวัยวะ 3 ส่วนลงบนวงแหวนของแหวนกลวงหนึ่งเพื่อลดความสับสนให้กับผู้ใช้งานแหวนกลจังหวัดจันทบุรี ซึ่งตําแหน่งของ
อวัยวะภายนอกของปลาเป็นตัวบอกใบ้ถึงการวางตําแหน่งของการประกอบกลไกเช่นกันว่าอวัยวะส่วนใดจะต้องอยู่บริเวณใด เมื่อ
ประกอบแล้วจึงจะเป็นรูปปลาที่สมบูรณ์ลักษณะการวางตําแหน่งของการจัดวางชิ้นส่วนของหน้าแหวนปลาแสดงดังภาพ 2
ชั้นที่ 1 (ชั้นบนสุด)
ชั้นที่ 2
ชั้นที่ 3
ชั้นที่ 4 (ชั้นล่างสุด)
ภาพ 2 ลักษณะการวางตําแหน่งของการจัดวางชิน้ ส่วนของหน้าแหวนปลา
ที่มา : สหรัฐ ณ น่าน.2558.
กกกกกกกกกจากการสัมภาษณ์ช่างทําแหวนกลจังหวัดจันทบุรีและการสํารวจร้านขายแหวนกลจังหวัดจันทบุรีพบว่าลูกค้ามักให้
ช่างหรือผู้ขายทําการมัดแหวนกลโดยใช้โลหะ หรือเชือกในการมัดวงแหวนของแหวนกลไว้ไม่ให้หลุดออกจากกันนั่นคือไม่มีการ
ถอดแยกวงแหวนออกจากกัน ผู้วิจัยได้สอบถามสภาพปัญหาการใช้งานของผู้ใช้แหวนกลจังหวัดจันทบุรีพบว่า ผู้สวมใส่ไม่กล้า
ถอดกลไกของแหวนกลเพราะเกรงว่าตนเองไม่สามารถประกอบวงแหวนได้เหมือนเดิม หลังจากที่ได้รับแหวนแล้วจะให้ช่างใช้
เชือกมัดหรือใช้โลหะล็อคแหวนกลติดกัน ด้วยเหตุผลคือกังวลว่าเมื่อกลไกหลุดออกตนเองจะไม่สามารถประกอบกลับได้ อีกทั้ง
ป้องกันการหลุดของกลไกขณะสวมใส่เพราะไม่อยากเสียเวลาในการประกอบ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
ไม่มีตัวบอกใบ้การใช้งานที่ชัดเจนที่สามารถสื่อสารให้เกิดการรับรู้ถึงการใช้งานกลไกของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับสิ่งที่นอร์แมน (Norman, Donald A. 2002) กล่าวว่าการออกแบบที่ดีต้องสามารถตีความและทําความเข้าใจได้ง่าย ส่วนการ
ออกแบบที่ไม่ดีทําให้เกิดความยุ่งยากในการใช้งาน และเกิดความผิดหวัง ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์รูปทรงและกลไกของแหวนกลจังหวัด
จันทบุรี และทดลองให้นักศึกษาที่เรียนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และนักศึกษาที่เรียนด้านอัญมณีและเครื่องประดับถอด
ประกอบกลไกแหวนกลพบว่านักศึกษาใช้เวลาในการประกอบกลไกเป็นเวลานานและไม่สามารถประกอบกลไกของแหวนกลให้
สมบูรณ์ได้ ถึงแม้ว่าบนวงแหวนแต่ละวงจะมีร่องรอยที่ใช้สําหรับการประกอบวงแหวนให้เกิดเป็นกลไกที่สมบูรณ์ นักศึกษาที่เป็น
กลุ่มผู้รับการทดลองให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าถึงแม้ว่าบนวงแหวนแต่ละวงจะมีร่องรอยที่บ่งบอกในการใช้งานคือรอยบาก
บนวงแหวนด้านบนและด้านล่างเพื่อสื่อถึงการวางของวงแหวนว่าวงใดควรอยู่ด้านบนหรือด้านล่าง แต่คงพบว่าร่องรอยดังกล่าวมี
ความคล้ายคลึงกันในวงแหวนทุกวงและไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งแสดงให้รู้ว่านักศึกษาไม่เข้าใจรูปลักษณะที่ปรากฏ
บนแหวนและการวางตําแหน่งวงแหวนแต่ละวงที่มีผลต่อการถอดประกอบ สอดคล้องกับสิ่งที่กิบส์สัน (Gibson, James J. 1979)
กล่าวถึงตัวบอกใบ้การใช้งานว่าผู้มองจะตีความหมายของสิ่งนั้นจากผลของการมองเห็นข้อมูลจนเกิดการรับรู้ทางสายตาและ
แสดงพฤติกรรมตอบสนองในขั้นต่อมา
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_____________________________________________________________________________________________
กกกกกผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการศึกษาปัจจัยและรูปแบบตัวบอกใบ้การใช้งานแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเพื่อสร้างแนวทางการ
ออกแบบตัวบอกใบ้แหวนกลจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ผู้สวมใส่สามารถรับรู้การใช้งานแหวนกลจังหวัดจันทบุรี การสื่อสารกลของ
แหวนอาจสื่อสารให้ผู้สนใจเกิดความสับสนได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอสื่อสารภาพเหมือนจริงของแหวนกลพร้อมภาพกราฟิก ดังปรากฏ
ในบทความนี้

วัตถุประสงค์
กกกกกกําหนดแนวทางการพัฒนาตัวบอกใบ้การใช้งานบนแหวนกลจังหวัดจันทบุรี

วิธีดําเนินการ
กกกกกผู้วิจัยดําเนินการอย่างเป็นระบบและขั้นตอนภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกับประชากร
และกลุ่มตัวอย่างคือ ช่างทําแหวนกลจังหวัดจันทบุรีคือคุณชูเกียรติ เนียมทอง กลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์อัญมณีจังหวัด
จันทบุรี นักศึกษาคณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบเครื่องประดับ ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
กกกกกกกก1. ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากหนังสือ บทความ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศ
กกกกกกกก2. สัมภาษณ์ช่างทําแหวนกลจังหวัดจันทบุรีถึงกระบวนการออกแบบและผลิตแหวนกลจันทบุรี
กกกกกกกก3. ศึกษารูปแบบ กลไกและตัวบอกใบ้เดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
กกกกกกกก4. ศึกษาสภาพปัญหาการใช้งานเดิมของผู้ใช้แหวนกลจังหวัดจันทบุรี
กกกกกกกก5. สอบถามการรับรู้การใช้งานแหวนกลจังหวัดจันทบุรีหรือเครื่องประดับ จากตัวบอกใบ้การใช้งาน
กกกกกกกก6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบอกใบ้การใช้งานบนแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
กกกกกกกก7. สรุปผลอย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ

ผลของการวิจยั
กกกกกจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามจากกลุ่มประชาชนผู้ใช้บริการศูนย์อัญมณีจังหวัดจันทบุรี จํานวน 400 คน และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนออกแบบเครื่องประดับ คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพาจํานวน 262 คน กลุ่มตัวอย่างส่วนเป็น
เพศหญิง 464 คน เพศชาย 198 คน มีอายุในช่วงระหว่าง 18-25 ปีมากที่สุดคือ ร้อยละ63.4 และกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 77 ไม่เคย
ใช้งานแหวนกล ผู้วิจัยแบ่งการสอบถามออกได้เป็น 3 ลักษณะคือ การสอบถามถึงรูปแบบการรับรู้จากตัวบอกใบ้แบบมีทิศทางใน
การเลือกตอบ การรับรู้ตัวบอกใบ้ที่กลุ่มตัวอย่างต้องตัดสินใจเลือกเอง และลําดับความสําคัญในการรับรู้ตัวบอกใบ้ โดยผลที่ได้
แสดงดังตาราง 1 ตาราง 2 และตาราง 3
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_____________________________________________________________________________________________
ตาราง 1 ผลการสอบถามถึงรูปแบบการรับรู้จากตัวบอกใบ้แบบมีทิศทางในการเลือกตอบ
ข้อคําถาม

วัตถุประสงค์

ผล

1. ปัจจัยใดที่ทําให้ท่านทราบว่าแหวนวง ต้องการทราบถึงลักษณะตัวบอกใบ้ที่ทํา กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบมากที่สุดการไขว้
ใดคือแหวนกล
ให้รับรู้และแยกแยะได้ว่าแหวนวงใดเป็น ทับกันของวงแหวน ร้อยละ53.6 และ
เมื่อดูจากความสัมพันธ์ของประสบการณ์
แหวนกล
ของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเกี่ ย วกั บ การใช้ ง าน
แหวนกล พบว่า ผู้ที่เคยใช้งานแหวนกล
และไม่เคยใช้งานแหวนกลมีแนวโน้มใน
การเลือกคําตอบในทิศทางเดียวกัน
2. หากมีการจัดกระทํากับวัตถุทั้ง 2 ชิ้น ต้องการทราบถึง การรับรู้การจัดวางของ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งเลื อ กตอบมากที่ สุ ด คื อ
ดั ง ภาพ ท่ า นนึ ก ถึ ง ลั ก ษณะการจั ด ก้านแหวน โดยสื่อผ่านเส้น 2 เส้น จาก
ร้ อ ยละ
39.3 และ
ตัวเลือก
กระทําแบบใด
รองลงมาคือ
ร้อยละ
31.6 ซึ่งมีแนวโน้มในการเลือกตอบข้อที่
มีการแนบชิดกันระหว่างวัตถุ 2 ชิ้นมาก
ที่ สุด และจากผลของข้อที่กลุ่มตัวอย่าง
ตอบที่มากที่สุดมีความสอดคล้องกับข้อ
คําถามข้อที่ 1 มีลักษณะที่เกิดการไขว้
ทับกัน
3. จากภาพ ท่านจะนึกถึง ภาพใดเป็น ต้องการทราบถึง การรับรู้ความต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างเลือกภาพ
มาก
ภาพแรก
จากตัวเลือก
ที่สุดร้อยละ 43.8

4. จากภาพ สื่อถึงการจัดกระทําอย่างไร

ต้องการทราบถึง การรับรู้ความหมาย กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ หมุนไปทางขวา
เพื่อบรรยาย (The semantic function มือ (ตามเข็มนาฬิกา) มากที่สุด ร้อยละ
to describe) จากภาพเพื่อทราบทิศ 55.3
ทางการหมุนของวัตถุ

ต้องการทราบถึง การรับรู้ความหมาย
เพื่อบรรยาย (The semantic function
to describe) จากภาพเพื่อทราบทิศ
ทางการหมุ น ของวั ต ถุ และเป็ น การ
ทดสอบความสอดคล้องกันกับข้อคําถาม
ในข้อที่ 4
6. จากชิ้นส่วนดังภาพท่านคิดว่าเมื่อทํา ต้องการทราบการรับรู้ความต่อเนื่องของ
การจั ด วางอย่ า งถู ก ต้ อ งจะได้ ภ าพ หน้ า แหวนกลจั ง หวั ด จั น ทบุ รี เ ดิ ม จาก
ตัวเลือก
อย่างไร
5. จากภาพ สื่อถึงการจัดกระทําอย่างไร

กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ หมุนไปทางซ้าย
มือ (ทวนเข็มนาฬิกา) มากที่สุด ร้อยละ
49.2 ซึ่งเมื่อเทียบกับผลจากข้อ 4 แล้ว
ผลที่ได้มีความสอดคล้องกัน
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ
มากที่สุดร้อยละ 79.2 ซึ่งเป็นข้อที่เป็น
การประกอบที่ถูกต้อง
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ตาราง 1 (ต่อ) ผลการสอบถามถึงรูปแบบการรับรู้จากตัวบอกใบ้แบบมีทิศทางในการเลือกตอบกก
ข้อคําถาม
7. จากภาพ สื่อถึงการจัดกระทําอย่างไร

วัตถุประสงค์
ต้องการทราบว่า รูปทรงมีผลต่อการรับรู้
ทิศ ทางการหมุน การเคลื่อนที่ของวัตถุ
อย่างไร

ผล
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ หมุนไปทางขวา
มือ (ตามเข็มนาฬิกา) มากที่สุด ร้อยละ
63.3

กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ หมุนไปทางขวา
มือ (ตามเข็มนาฬิกา) มากที่สุด ร้อยละ
47.3 ซึ่งเมื่อเทียบกับผลในข้อ 7 พบว่า
ผลที่ได้มีความสอดคล้องกันจะแต่เห็นได้
ว่ า การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะบางอย่ า ง
ของรูปทรงทําให้เกิดการรับรู้ที่ผิดเพี้ยน
ไปจากเดิมซึ่งจะเห็นได้จาก การตอบ
หมุ น ไปทางขวามื อ (ตามเข็ ม นาฬิ ก า)
เช่นกัน แต่ร้อยละของจํานวนคนที่ตอบ
ข้อนี้ลดลงจากในข้อ 7 ที่เลือกตอบหมุน
ไปทางขวามื อ (ตามเข็ ม นาฬิ ก า) มาก
ที่สุด ร้อยละ 63.3
9. จากภาพให้ท่านจัดวางค่าน้ําหนักของ ต้องการทราบถึงรูปแบบการจัดเรียงค่า กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบเรียงลําดับจากสี
น้ําหนักของสีที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคยเพื่อ เข้มไปอ่อน (จากซ้ายไปขวา) มากที่สุด
สีเรียงตามลําดับในแนวนอน
ร้อยละ 45.3
นํามาใช้ประกอบในการออกแบบ
8. จากภาพ สื่อถึงการจัดกระทําอย่างไร

ต้องการทราบว่า รูปทรงมีผลต่อการรับรู้
ทิศ ทางการหมุน การเคลื่อนที่ของวัตถุ
อย่างไร เป็นการทดสอบความสอดคล้อง
กันกับข้อคําถามในข้อที่ 7

10. จากภาพให้ท่านจัดวางค่าน้ําหนัก ต้องการทราบถึงรูปแบบการจัดเรียงค่า กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบเรียงลําดับจากสี
น้ําหนักของสีที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคยเพื่อ อ่อนไปสีเข้ม (จากบนลงล่าง) มากที่สุด
ของสีเรียงตามลําดับในแนวตั้ง
ร้อยละ 44.4
นํามาใช้ประกอบในการออกแบบ

จากตารางที่ 1 พิจารณาเห็นความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากการสอบถามดังนี้
กกกกกก1. ลักษณะตัวบอกใบ้ที่ทําให้รับรู้และแยกแยะได้ว่าแหวนวงใดเป็นแหวนกลในข้อคําถามที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบการ
ไขว้ทับกันของวงแหวนมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกันกับผลจากข้อคําถามที่ 2 ที่กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพที่มีการไขว้ทับกันของเส้น
กกกกกก2. จากข้อคําถามที่ 3 และข้อคําถามที่ 6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ความต่อเนื่องจากภาพที่กําหนดได้
กกกกกก3. จากข้อคําถามที่ 4 และข้อคําถามที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ความหมายเพื่อบรรยาย เกี่ยวกับการ
บอกทิศทางจากภาพที่กําหนดได้ โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบทิศทางโดยสังเกตจากทิศที่มีปลายแหลมพุ่งไป
กกกกก 4. จากข้อคําถามที่ 7 และข้อคําถามที่ 8 พบว่ารูปทรงมีผลต่อการรับรู้ทิศทาง กลุ่มตัวอย่างจะเลือกตอบทิศทางไปใน
ด้านที่รูปทรงมีการเน้นน้ําหนัก
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กกกกก 5. จากข้อคําถามที่ 9 และข้อคําถามที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเลือกรูปแบบการจัดเรียงสีที่มีการไล่ระดับมากกว่าการ
เลือกตอบการจัดเรียงแบบคละสี
ตาราง 2 ผลของการรับรู้ตัวบอกใบ้ของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อคําถาม
วัตถุประสงค์
1.
ศึกษารูปแบบการรับรู้ตําแหน่ง ที่กลุ่ม
ตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
2.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะสี ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย
เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ
3.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะสี ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย
เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ
4.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะสี ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย
เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ
5.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะสี ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย
เพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ
6.
ศึกษารูปแบบการรับรู้ทิศทาง ที่กลุ่ม
ตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
7.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
8.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
9.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
10.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
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ผล
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 52.1
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 59.7
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 50.9
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านขวา
มากที่สุด ร้อยละ 53.5
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 59.8
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 73.4
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 54.7
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านขวา
มากที่สุด ร้อยละ 50.2
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 57.3
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
มากที่สุด ร้อยละ 61.5
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ตาราง 2 (ต่อ) ผลการสอบถามถึงรูปแบบการรับรู้ตัวบอกใบ้ที่กลุ่มตัวอย่างต้องตัดสินใจเลือกเอง
ข้อคําถาม
วัตถุประสงค์
ผล
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
11.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
มากที่สุด ร้อยละ 57.4
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
12.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด ร้อยละ 62.4
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
13.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
มากที่สุด ร้อยละ 57.7
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
14.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด ร้อยละ 62.5
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
15.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด ร้อยละ 51.4
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
16.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
จากลักษณะพื้นผิว ที่กลุ่มตัวอย่าง
มากที่สุด ร้อยละ 65.7
คุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ
ออกแบบ
17.
ศึกษารูปแบบการรับรู้ตําแหน่ง ที่กลุ่ม
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านขวา
ตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ มากที่สุด ร้อยละ 57.9
ออกแบบ
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
ศึกษารูปแบบการรับรู้ตําแหน่ง ที่กลุ่ม
18.
ตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อสร้างแนวทางในการ มากที่สุด ร้อยละ 61.6
ออกแบบ
19.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านขวา
จากขนาด ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อ
มากที่สุด ร้อยละ 55.4
สร้างแนวทางในการออกแบบ
20.
ศึกษารูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่ง
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านขวา
จากขนาด ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อ
มากที่สุด ร้อยละ 53.2
สร้างแนวทางในการออกแบบ
กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพทางด้านซ้าย
ศึกษารูปแบบการรับรู้ทิศทางจากภาพ
21.
มากที่สุด ร้อยละ 63.7
ทรง ที่กลุ่มตัวอย่างคุ้นเคย เพื่อสร้าง
แนวทางในการออกแบบ
กกกกกกกกก
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จากตารางที่ 2 พิจารณาเห็นความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากการสอบถามดังนี้
กกกกกกกกก1. รูปแบบการรับรู้ตําแหน่ง พิจารณาความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากข้อคําถามที่ 1 และข้อคําถามที่ 18 จะพบว่ามี
ความสอดคล้องกันคือกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพที่มีลักษณะเส้นที่พาดไปทางขวาจะอยู่ด้านบน
กกกกกกกกก2. รูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่งจากลักษณะสี พิจารณาความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากข้อคําถามที่ 2 และข้อ
คําถามที่ 4 จะพบว่ามีความสอดคล้องกันคือกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพที่มีสีอ่อนอยู่ทางด้านบนและสีเข้มอยู่ทางด้านล่าง
พิจารณาความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากข้อคําถามที่ 3 และข้อคําถามที่ 5 จะพบว่ามีความสอดคล้องกันคือกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบ
ภาพที่มีสีอ่อนอยู่ทางด้านซ้ายและสีเข้มอยู่ทางด้านขวา
กกกกกกกกก3. รูปแบบการรับรู้ทิศทาง พิจารณาความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากข้อคําถามที่ 6 และข้อคําถามที่ 21 จะพบว่ามี
ความสอดคล้องกันคือกลุ่มตัวอย่างเลือกตอบภาพที่มีลักษณะของภาพที่หมุนไปทางขวามือ (ตามเข็มนาฬิกา)
กกกกกกกกก4. รูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่งจากลักษณะพื้นผิว พิจารณาความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากข้อคําถามที่ 7 ถึงข้อ
คําถามที่ 16 พบว่ามีความสอดคล้องกันคือกลุ่มตัวอย่างจะเลือกตอบภาพที่มีพื้นผิวที่มีความหนาแน่นของลวดลายน้อยไว้ทาง
ด้านซ้ายในภาพที่มีการแบ่งพื้นผิวเป็นด้านซ้าย/ขวา และเลือกตอบภาพที่มีพื้นผิวที่มีความหนาแน่นของลวดลายน้อยไว้ทาง
ด้านบนในภาพที่มีการแบ่งพื้นผิวเป็นบน/ล่าง
กกกกกกกกก5. รูปแบบการรับรู้การจัดตําแหน่งจากขนาด พิจารณาความสัมพันธ์ของผลที่ได้จากข้อคําถามที่ 7 ถึงข้อคําถามที่
16 พบว่ามีความสอดคล้องกันคือกลุ่มตัวอย่างจะเลือกตอบภาพที่มีวัตถุไล่ระดับจากเล็กไปใหญ่ เรียงจาก ซ้ายไปขวา บนลงล่าง
ตาราง 3 ผลลําดับความสําคัญขององค์ประกอบตัวบอกใบ้ที่มีผลต่อการรับรู้
ความสําคัญ
ลักษณะ
องค์ประกอบตัว
บอกใบ้
รูปทรง
สี
ขนาด
ลักษณะพื้นผิว
ตําแหน่ง

1

2

3

4

5

n
(%)
408
(61.6)
65
(9.8)
70
(10.6)
38
(5.7)
81
(12.2)

n
(%)
125
(18.9)
151
(22.8)
128
(19.3)
107
(16.2)
151
(22.8)

n
(%)
34
(5.1)
199
(30.1)
157
(23.7)
169
(25.5)
103
(15.6)

n
(%)
41
(6.2)
135
(20.4)
187
(28.2)
152
(23.0)
147
(22.2)

n
(%)
54
(8.2)
112
(16.9)
120
(18.1)
196
(29.6)
180
(27.2)

ค่าเฉลี่ย
(X)

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(S.D.)

ลําดับความสําคัญ

4.20

1.27

ลําดับที่ 1

2.88

1.22

ลําดับที่ 2

2.76

1.25

ลําดับที่ 3

2.45

1.23

ลําดับที่ 5

2.71

1.39

ลําดับที่ 4

กกกกกกกกกผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญในการรับรู้ตัวบอกใบ้ลําดับที่ 1 คือ รูปทรง ลําดับที่ 2 คือ สี ลําดับที่ 3 คือ
ขนาด ลําดับที่ 4 คือตําแหน่ง และลําดับที่ 5 คือ ลักษณะพื้นผิว

สรุป
กกกกกกกกกการศึกษาแนวทางการพัฒนาตัวบอกใบ้การใช้งานบนแหวนกลจังหวัดจันทบุรี เป็นการนําเสนอแนวทางที่ช่วยใน
การออกแบบและพัฒนารูปแบบแหวนกลจังหวัดจันทบุรีให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าใจและรับรู้กลไกการถอดประกอบของแหวนกล
จังหวัดจันทบุรีได้ดีขึ้น จากผลการศึกษาสามารถสรุปแนวทางการออกแบบเป็น 2 แนวทางได้ดังนี้
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กกกกกกกกก1. การออกแบบลักษณะก้านแหวน ควรจัดตําแหน่งของก้านแหวนที่พาดเฉียงลงมาทางด้านขวาให้ทับซ้อนอยู่
ด้านบนของก้านแหวนที่พาดเฉียงลงมาด้านซ้าย และก้านแหวนควรมีส่วนที่แนบชิดติดกัน กลไกการหมุนของก้านแหวนควรใช้
การหมุนไปทางขวามือ (ตามเข็มนาฬิกา)
กกกกกกกกก2. การออกแบบลักษณะหน้าแหวน ควรออกแบบให้วัตถุที่มีขนาดเล็กกว่าจัดให้อยู่ในตําแหน่งทางด้านซ้ายมือหรือ
ด้านบน ลักษณะการใช้สีหรือลักษณะพื้นผิว หากมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน สีหรือลักษณะพื้นผิวที่มีความเข้มน้อยกว่าและ
ควรจัดให้อยู่ในตําแหน่งทางด้านซ้ายมือหรือด้านบนของหน้าแหวน ถ้ามีการจัดเรียงสีหลายเฉดจะใช้วิธีการเรียงลําดับของสีจาก
อ่อนไปเข้มหรือเข้มไปอ่อน

ลักษณะการพาดเฉียงของก้านแหวน

ลักษณะจัดตําแหน่งตัวบอกใบ้สี

ลักษณะทิศทางการหมุน

ลักษณะจัดตําแหน่งตัวบอกใบ้จากพื้นผิว

ลักษณะจัดตําแหน่งตัวบอกใบ้จากขนาด
ภาพ 3 ลักษณะแนวทางการออกแบบลักษณะก้านแหวน และลักษณะหน้าแหวน
ที่มา : สหรัฐ ณ น่าน. 2558.
กกกกกกกกกผู้วิจัยขอนําเสนอรูปแบบสามมิติแสดงการนําแนวทางการพัฒนาตัวบอกใบ้การใช้งานบนแหวนกลจังหวัดจันทบุรีที่
นําไปใช้ประกอบในจุดต่างๆของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีด้วยรูปทรงอย่างง่ายดังภาพ 4
การเลือกใช้สีอ่อน-เข้มช่วย
บอกใบ้ ตําแหน่ง

การเลือกใช้ลักษณะการ
จัดรูปแบบเล็กไปใหญ่โดยใช้
รูปแบบของลูกศรช่วยกําหนด
ดําแหน่งและบอกใบ้ทิศ
ทางการหมุน

ภาพ 4 ตัวอย่างแนวทางการออกแบบลักษณะก้านแหวน และลักษณะหน้าแหวน
ที่มา : สหรัฐ ณ น่าน. 2558.
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อภิปรายผล
กกกกกกกกก1. รูปทรง เป็นองค์ประกอบสําคัญที่มีผลต่อการรับรู้การใช้งานแหวนกลจังหวัดจันทบุรีซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุภารีย์ เถาว์วงศ์ษา (2555) ที่กล่าวว่าการเลือกองค์ประกอบเพื่อสื่อความหมายสัญญะ ลวดลายและรูปทรงเป็นองค์ประกอบที่
สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด เมื่อพิจารณารูปแบบของตัวบอกใบ้การใช้งานแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเดิมจะพบว่าก้าน
แหวนและหน้าแหวนกลเดิมนั้นไม่สามารถสร้างการรับรู้การใช้งานได้เนื่องจากเน้นเพียงรูปทรงที่สวยงามของหน้าแหวนเพียง
อย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่มีนัยยะในการบอกใบ้การใช้งานให้กับผู้สวมใส่เลย และตัวบอกใบ้ที่มี เช่นรอยบากพบว่ายังไม่สามารถ
สื่อสารการใช้งานให้กับผู้ใช้งานแหวนกลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากไม่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและมีความ
คล้ายคลึงกันในวงแหวนทุกวง ดังนั้นการจะสร้างการรับรู้ให้กับผู้ใช้งานแหวนกลได้ดีนั้นจะต้อง สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
สามารถตีความและทําความเข้าใจได้ง่าย (Norman, Donald A. 2002) ซึ่งจากผลของการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มใน
การเลือกตอบในสิ่งที่คุ้นเคยและเข้าใจง่าย ดังนั้นสิ่งที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จึงเป็นส่วนเติมเต็มให้กับตัวบอกใบ้การใช้งานที่มีอยู่
เดิมของแหวนกลจังหวัดจันทบุรีโดยจะสามารถสร้างความความเข้าใจในการใช้งานแหวนกลให้กับผู้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นจากลักษณะ
แนวทางการออกแบบก้านแหวน และหน้าแหวน
กกกกกกกกก2. ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย เป็นฐานข้อมูลสําหรับหน่วยงาน นัก
ออกแบบ ช่างฝีมือด้านเครื่องประดับ สามารถใช้นําไปต่อยอดในการพัฒนาแหวนกลจังหวัดจันทบุรี
กกกกกกกกก3. สิ่งที่สังเกตได้อีกประการหนึ่งจาการลงพื้นที่ พบว่าจํานวนช่างทําแหวนกลจันทบุรีมีจํานวนน้อยมากเพียง 2-3
ครอบครัวดังนั้นผู้วิจัยเกรงว่าสิ่งมีค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีอาจเลือนหายไปได้หากไม่มีการสืบทอดและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญานี้ไว้

ข้อเสนอแนะ
กกกกกกกกหน่วยงานของรัฐและเอกชนควรมีการส่งเสริมการถ่ายทอดรูปแบบและกระบวนการผลิตแหวนกลจังหวัดจันทบุรีเพื่อ
สืบ ต่ อภูมิ ปัญ ญาในการผลิต แหวนกลจัง หวัด จัน ทบุรี ต่อไปเนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น มี ผู้ที่ ส ามารถผลิ ต แหวนกลได้เ หลือ เพี ย ง 2
ครอบครัวเท่านั้ น นอกจากนี้การพั ฒนาในส่วนของรูปแบบของหน้าแหวนยัง เป็นปัจ จัยสําคัญที่น่าจะสร้างความสนใจและ
ตอบสนองกับรูปแบบการเลือกซื้อเครื่องประดับของผู้ใช้งานในปัจจุบัน เนื่องจากรูปแบบเดิมของหน้าแหวนกลนั้นมีขนาดที่
ค่อนข้างใหญ่เทอะทะและมีรูปทรงที่ค่อนข้างโบราณ อีกทั้งสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่และให้ความสําคัญต่อการพัฒนารูปแบบหัว
แหวน กลไกให้มีความทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน และขอเสนอแนะให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนางานแหวนกลให้เป็นที่ยอมรับอย่าง
แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์ จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน โดยมีจุดประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 1) เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน 2) เพื่อออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตหัตถกรรมชุมชน ผู้
จําหน่าย และผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน โดยใช้วิธีการสืบค้นเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ข้อมูลและสัมภาษณ์ประชากรในพื้นที่ ได้แก่ นักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชาวบ้านและ นักวิชาการในท้องถิ่น จากนั้นนําข้อมูลที่
ได้มาเรียบเรียงและวิเคราะห์ร่วมกับการออกแบบ โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเถาวัลย์ใน
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสวยงามในแบบลายเส้นสายของเถาวัลย์ แล้วจึงพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฎีการ
กระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรมย้อนรอย และประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อจัดทําต้นแบบของผลิตภัณฑ์ ในส่วนของขั้นตอน
สุดท้าย คือการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจ ได้ผลสรุปในด้านการออกแบบ ด้านวัสดุ
กรรมวิธีการผลิต และด้านประโยชน์ใช้สอย พบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( = 4.32) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.54) จากผลการประเมินความความพึงพอใจของผู้ผลิตผู้จําหน่ายที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์
ในพื้นที่ป่าชุมชน ในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์
ในพื้นที่ป่าชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( = 3.80) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.50) จากผลการ
ประเมินความความพึงพอใจของผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ในด้านต่าง
ๆ ทั้ง 3 ด้าน พบว่า ผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ที่สนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน มีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( = 4.32) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.54) ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ถือได้ว่าค่าความพึงพอใจสอดคล้องกับหัวข้องานวิจัยที่ได้รับการออกแบบ
และพัฒนาแล้ว มีความเหมาะสมที่จะเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
คําสําคัญ : เถาวัลย์ การออกแบบ ชุมชน
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ABSTRACT
The study and development of process utilization from the vines in the area of forest communities to
apply to product design community. Purpose of this research 1) to study the process of leveraging the vines
in the area of forest communities 2) to design and develop products from vines in the area of forest
communities, 3) to assess the satisfaction of the expert community, craft vendors, manufacturers and
consumers of products from vines in the area of forest communities. By means of the relevant documents
into space to collect data and interview people in the area include tourist operators. Villagers and local
scholars, then bring the data compiled and analyzed in conjunction with the design. Starting from the
sketch of products inspired by the vines in the natural abundance and beauty in the patterns of vines, and
then develop the format of the product by using the theory of qualitative distributing duties of reverse
engineering. And evaluate the appropriate product design by design experts and specialists in the area of
production craft products, vines and forest communities. To make a prototype of a product. In the last step
of the section is to assess the satisfaction of the specialist manufacturers and suppliers who are interested
in conclusion in designing materials. Manufacturing methods and practical aspects it found that the experts
are satisfied in many levels. There is average ( = 4.32), standard deviation (S.D. = 0.54). From its assessment
of satisfaction with manufacturers, vendors, products, handicraft, vines and forest communities. All aspects
of side 3, found that the total analysis of production craft products of vines in the area of forest
communities. There are many levels of satisfaction. There is average ( = 3.80), standard deviation (S.D. =
0.50). From its assessment of the satisfaction of those who are interested in the products of handicraft
product of vines in the area of forest communities. In all aspects of technical analysis found that the
opinions of those who are interested in the products of handicraft of vines in the area of forest
communities. There are many levels of satisfaction. There is average ( = 4.32), standard deviation (S.D. =
0.54). The assessors are satisfied in most levels. Handicraft product of vines in the area of forest
communities were considered satisfactory values correspond to research topics that have been designed
and developed. It is appropriate that it is crafting a community forest of vines.
Keywords : vine, design, community

บทนํา
เถาวัลย์มีจํานวนมากมายหลายชนิดในป่า และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
โดยเถาวัลย์มีปริมาณตั้งแต่ 25-44% ของจํานวนต้นไม้ในป่าเขตร้อนทั่วโลก (Bongers et al., 2002) และมีจํานวนชนิดประมาณ
25% ของจํานวนชนิดพันธุ์ไม้เนื้อแข็งในป่าฝนเขตร้อนทั่วโลก โดยมีรายงานว่า เถาวัลย์มีจํานวนมากกว่า 2,500 ชนิดใน 90 วงศ์
ตั้งแต่เถาขนาดเล็กที่เติบโตกับต้นไม้ไปจนถึงเถาวัลย์ยักษ์โตคล้ายไม้ต้นเถาวัลย์เนื้อแข็งขนาดใหญ่บางต้นที่สูงมากอาจมีความยาว
ถึง 100 เมตร
แม้ว่าเถาวัลย์จะมีประโยชน์ในด้านต่างๆ ตามที่กล่าวถึงข้างต้น แต่เถาวัลย์ก็เกิดผลในเชิงลบต่อต้นไม้ในป่าได้หากเถาวัลย์มี
ปริมาณมากเกินไป โดยจะขัดขวางการขยายพันธุ์และชะงักการเจริญเติบโตของกล้าไม้รวมถึงไม้หนุ่มในป่า และทําให้ต้นไม้มี
อัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น มีหลายกรณีศึกษาที่เกิดจากโทษของเถาวัลย์ที่มีความหนาแน่นในป่า รายงานว่าในช่องว่างที่มีเถาวัลย์
หนาแน่นเกิน 15% ในประเทศปานามาจะทําให้พัฒนาการของต้นไม้ชะงักลงเป็นเวลา 13 ปี ชนิทเซอร์(Schnitzer) และบอน
เกอร์ (Bongers) ยังได้ตรวจสอบกลไกบางส่วนที่เถาวัลย์ใช้ไต่พันขึ้นไปสูงถึงเรือนยอดพบว่า เถาวัลย์มีความหลากหลายของการ
ปรับตัวสูง (adaptation) สําหรับการแนบตัวเองไปกับพืชทีให้อาศัย (host) และไต่พันไปสู่เรือนยอดไม้ในป่า ตัวอย่างการปรับตัว
เช่นนี้ เช่น การพันรอบต้น การใช้มือเกาะที่เกิดจากลําต้นการปรับเปลี่ยนใบและกิ่ง หนามและเดือยแหลมที่แนบเถาวัลย์ไปยังพืช
ที่อิงอาศัย ขนที่เป็นยางเหนียว รากที่เป็นกาว ฯลฯ
โครงการพัฒนาป่าชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนในท้องถิ่นปลูกป่าและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์และพัฒนา
ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่ง ยืน ตลอดจนการพัฒ นาป่า ไม้อัน เนื่อ งมาจากพระราชดํา ริมีเ ป้า หมายเพื่อ อนุรัก ษ์ฟื้น ฟูแ ละพัฒ นา
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ทรั พ ยากรธรรมชาติ และยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถดํ า รงชี วิ ต โดยได้ รั บ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึง เล็งเห็นความสํา คัญและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในเรื่องของการศึกษาและพัฒ นากระบวนการใช้
ประโยชน์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อพัฒนากระบวนการในการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เหมาะสมกับวัสดุที่ได้จากเถาวัลย์พื้นถิ่น สามารถใช้งานได้ทั่วไปทั้งในชีวิตประจําวันและยังเป็นการนําองค์ความรู้ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เถาวัลย์ในพื้นถิ่นมาใช้ประโยชน์ และนําไปสู่การต่อยอดธุรกิจของอุตสาหกรรมครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชน
แถมยังเป็นการช่วยเพิ่มรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชน ทําให้ชาวบ้านและคนในชุมชนเห็นความสําคัญของงาน
หัตถกรรมเถาวัลย์ไทย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่าย และผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์
ในพื้นที่ป่าชุมชน

ขอบเขตการวิจัย
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้วางขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยได้กําหนด
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. การศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน
ประชากร หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวัสดุเถาวัลย์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวัสดุและการใช้วัสดุเถาวัลย์จากธรรมชาติ จํานวน 3 ท่าน
2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ประชากร หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่า
ชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน จํานวน 3 ท่าน
3. การประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่า
ชุมชน
ประชากร หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
กลุ่มตัวอย่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จํานวน 3 ท่าน ผู้ผลิตและผู้จําหน่าย จํานวน 3 ท่าน และผู้สนใจผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน จํานวน 100 คน
ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลงสํารวจในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และลง
พื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ กรมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงเอกสาร ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการใช้ประโยชน์
จากวัสดุเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ทําการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ในการพัฒนาขั้นต่อไป โดยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ จากนั้นผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยนําข้อมูลที่ได้สืบค้นมานั้นนํามาจัดเรียงลําดับข้อมูลความสําคัญ และทําการสรุปข้อมูล
โดยจัดทําในรูปแบบของเอกสาร
2) ข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยลงสํารวจลงพื้นที่ในบ้านหอมเทียน หมู่ 1 ตําบลสวนผึ้ง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับป่าชุมชน และลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยนําผลข้อมูลที่ได้จากการศึกษากระบวนการ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเถาวัลย์ใน
พื้นที่ป่าชุมชน มาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของผลิตภัณฑ์(Idea sketch) แล้วจึงพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรมย้อนรอย (มณฑลี ศาสนนันทน์, 2550: 71) ในการ
ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมจากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนและจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)
ขั้นตอนที่ 3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ใน
พื้นที่ป่าชุมชนผู้วิจัยได้นําผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนที่ได้รับการออกแบบและผลิตจริงแล้ว ไปประเมินความพึง
พอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ผลการวิเคราะห์การศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชน ผู้วิจัยได้ดําเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา โดยดําเนินงานวิจัยให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น
ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการลงพื้นที่
การลงพื้นที่ในบ้านหอมเทียน หมู่ 1 อําเภอสวนผึ้ง ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับป่า
ชุมชน และลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลกับผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
การประยุกต์ใช้วัสดุเถาวัลย์จากธรรมชาติ โดยวิธีสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุเถาวัลย์และด้านป่า
ชุมชน ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิด ของ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ, 2538 : 90) ซึ่งผลการศึกษาสามารถแบ่งข้อมูลได้ 3 ส่วนดังนี้
1.1 การวิเคราะห์เถาวัลย์เพื่อใช้ในงานสร้างสรรค์ พบว่า เถาวัลย์เป็นไม้เลื้อย แบ่งเป็น 2 จําพวกใหญ่ๆคือ 1)พวก
ที่เกาะแนบไปกับต้นไม้ หรือก้อนหิน 2)พวกไม้เถา เป็นพวกที่เกาะแนบไปกับต้นไม้หรือก้อนหินจะมีส่วนที่เรียกว่า “รากอากาศ”
งอกถี่ๆออกมาจากลําต้นของไม้เลื้อย แล้วยึดรวบแน่นไปบนพื้นผิวที่มันเกาะ เช่น ตีนตุ๊กแก (เป็นไทรชนิดหนึ่ง) พลูด่างเป็นต้น
บางชนิดก็มีอวัยวะไว้ช่วยปีนป่าย เช่น ตําลึงมีหนวดไว้ยึดเกาะเป็นต้น แต่พี่พบเห็นบ่อยมากในป่าก็มีหนามเป็นขอเกี่ยว ส่วน
จํานวนชนิดของเถาวัลย์มีจํานวนทั้งหมด 70 ชนิด ส่วนที่เกาะพันบนลําต้นของไม้หนุ่มและไม้ใหญ่พบว่ามีจํานวนทั้งหมด 63 ชนิด
ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ท้องถิ่น แต่มีเพียง 8 ชนิดที่มีปริมาณและจํานวนมากที่สุดในพื้นที่คือ แก้วมือไว แสลงพัน กระดูกกบ สะแกวัลย์
สะแล เครือออน กระดูกแตก และหนามหันตามลําดับ ในส่วนของเถาวัลย์ที่ใช้ในงานหัตถกรรมเถาวัลย์ที่ได้จากธรรมชาติมี
ทั้งหมด 4 ชนิดมีดังนี้ 1)เถาวัลย์ไส้ตัน(โมกเครือ) 2)เถาวัลย์แดง(โสรยา) 3)กระไดลิง(บันไดลิง) และ 4)แสลงพัน(ปัจจุบันถูก
กําหนดให้เป็นพันธุ์พืชสงวน) ในส่วนพืชที่อยู่ในวงค์เถาชนิดอื่นๆมีรูปแบบเนื้อเยื่อและลักษณะทางกายภาพไม่แข็งแรงและแน่น
เหนียวเท่า จึงไม่สามารถนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้
ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์หลักเฉพาะทางกายภาพของเถาวัลย์ และทดลองนํามาสร้างสรรค์
งานตามตัวอย่างต่อไปนี้
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ภาพ 1 ภาพวาดเถาวัลย์ภายในพื้นที่ป่าชุมชนที่มีปริมาณและจํานวนของเถาวัลย์ที่ชุกชุม หมู่ 1 อําเภอสวนผึ้ง
ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับป่าชุมชน
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
1.

2.

3.

4.

ภาพ 2 ภาพวาดสีน้ําชุด (สี่เถาว์คํานึงถึง) เทคนิคเปียกปนเปียก ในภาพทั้ง 4 แสดงถึงลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์ที่ใช้ใน
งานหัตถกรรมทั้ง 4 ชนิด 1.โมกเครือ (เถาวัลย์ไส้ตัน) 2.โสรยา (เถาวัลย์แดง)
3.บันไดลิง (กระไดลิง) 4.แสลงพันธ์
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
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ภาพ 3 ลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ที่มา : ศรุต ลูกบัว. 2559.

ภาพ 4 ภาพวาดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
1.2 ผลการวิเคราะห์ด้านรูปแบบหัตถกรรม พบว่า ชาวบ้านมีภูมิปัญญาดั้งเดิมในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ
ของงานหัตถกรรมตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน คนในสมัยโบราณจะใช้เถาวัลย์แทนเชือกในการก่อสร้างบ้านเรือนโดยการมัดด้วย
เชือกเถาวัลย์ ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุตสาหกรรมมีการผลิตเชือกขึ้นมาแทนการใช้เถาวัลย์ ต่อมาชาวบ้านพื้นถิ่นที่
มีเถาวัลย์เป็นจํานวนมาก จึงนําเถาวัลย์มาแปลรูปทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมาย ทั้งภาชนะต่างๆสิ่งของ เครื่องใช้ ของประดับ
ตกแต่งภายในบ้าน เช่น เก้าอี้ กระเช้าของขวัญ กระเช้าผลไม้ ตะกร้าสําหรับใส่ของไปทําบุญที่วัด ห่วงแขวนผ้า ฯลฯ เทคนิคใน
การสร้างสรรค์ ช่างฝีมือจะนําเถาวัลย์มาต้มเพื่อทําการลอกเปลือก และดัดขึ้นรูปตามโครงที่ออกแบบไว้ โดยเถาวัลย์ที่นํามาใช้
จะต้องไม่อ่อนหรือแก่เกินไป (ชนัญชิดา ยุกติรัตน์, 2557 : 58)
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ภาพ 5 ภาพโครงสร้างเหล็กและโครงสร้างไม้จากเถาวัลย์ไส้ตันก่อนนําไปสานเป็นผลิตภัณฑ์
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.

ภาพ 6 ภาพการเชื่อมโครงเหล็กใช้เทคนิคเดียวกับงานประติมากรรมโดยการขึ้นจากวัสดุโฟมเพื่อเป็นต้นแบบก่อนทํา
การขึ้นโครงเหล็กทําให้เกิดความมั่นคงและแข็งแรงยิ่งขึ้น
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
1.3 ผลการวิเคราะห์ด้านกรรมวิธีการผลิต พบว่า จากการวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านพบว่าโครงสร้างที่ใช้ในงานหัตถกรรมเถาวัลย์มีทั้งหมด 2 ชนิด คือโครงสร้างจากไม้
เถาวัลย์กับโครงสร้างจากเหล็กเส้น รูปแบบที่ใช้ในการผลิต เป็นการพัฒนาต่อยอดกันมาเรื่อยๆจากรูปแบบดั้งเดิม ซึ่งสมัยก่อน
การออกแบบผลิตภัณฑ์จะเน้นเรื่องประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความงาม วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะใช้เถาวัลย์ไส้ตันในการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ ส่วนเถาวัลย์เส้นเป็นตัวผูกยึดและทําให้เกิดความสวยงาม ส่วนของเถาวัลย์เส้นจะเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ผลิตจะนําเถาวัลย์มาต้มเพื่อทําการลอกเปลือก และดัดขึ้นรูปตามโครงที่ออกแบบไว้ โดยเถาวัลย์ที่นํามาใช้
จะต้องไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป ลายสานที่นิยมใช้ส่วนมากในงานหัตถกรรมเถาวัลย์จากธรรมชาติ มี 4 ลาย ลายขัด ลายอิสระ
(ลายยุ่ง) ลายตารางโปร่ง ลายคล้องขึ้นคล้องลง และการยึดเพื่อให้เกิดความคงทนแข็งแรงอีก 2 วิธีคือการมัดและการขดเพื่อมัด
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ภาพ 7 โครงสร้างไม้เถาวัลย์ไส้ตัน ยึดขั้นแรกด้วยตะปู และขึ้นตอนต่อมาพันด้วยเถาวัลย์เส้น เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงแข็งแรงของผลิตภัณฑ์เถาวัลย์จากพื้นที่ป่าชุมชนและทําให้เกิดความงามจากลวดลาย
และเส้นสายที่เป็นเสน่ห์น่าหลงใหลของเถาวัลย์
ที่มา : ศรุต ลูกบัว. 2559.

ภาพ 8 ภาพแสดงให้เห็นลักษณะทางกายภาพของเถาวัลย์แดง (โสรยา)
เมื่อถูกนํามาสานเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยการสานลายขัด
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.

ภาพ 9 ภาพถ่ายการลงพื้นที่เพื่อศึกษากระบวนการใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่ป่าชุมชนในบ้านหอมเทียน หมู่
1 อําเภอสวนผึ้ง ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นบริเวณหมู่บ้านที่ติดกับป่าชุมชน
ที่มา : ศรุต ลูกบัว. 2559.
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2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ผู้วิจัยได้นําแนวทางการศึกษาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของ ธีระชัย สุขสด(2554 : 17-18) ซึ่ง
กล่าวถึงแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยมีการระดมความคิดด้านการออกแบบและพัฒนามาใส่ใน
ตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการวาดภาพร่างของผลิตภัณฑ์(Idea sketch) แล้วจึงพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์
โดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรมย้อนรอย (มณฑลี ศาสนนันทน์, 2550 : 71) ในการประเมินรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์
และจัดทําต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype)

ภาพ 7 แสดงตารางการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก 5 รูปแบบ
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เถาวัลย์ แนวความคิดในการออกแบบ ใช้หลักธรรมชาติวิทยา คือ เถาวัลย์ โดยมี
โครงสร้าง ซึ่งเป็นวัสดุลักษณะของพืชประเภทเถาวัลย์มีคุณค่าความงามในหลายด้าน จากลีลาของรูปร่าง การบิดพัน เส้นสายการ
เคลื่อนไหวของเถาวัลย์ขนาดที่แตกต่าง และสีสัน นํามาเป็นความคิดเริ่มต้นในการวิเคราะห์ทางด้านทฤษฎีการออกแบบที่จะใช้
เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว สี ผสมผสานกับวัสดุพื้นถิ่นที่ทําการศึกษา นอกจากนี้ยังพบว่า เถาวัลย์ได้เข้ามามีบทบาทในงานศิลปะ
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ประเภท สถาปัตยกรรม และศิลปประยุกต์ มีจุดเด่นคือ การใช้รูปแบบที่ลดทอนจากธรรมชาติพื้นถิ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(พิชัย สดภิบาล, 2551: 151)
จากผลการประเมินเพื่อเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ชุมชน ในระยะที่ 1 จํานวน 11 รูปแบบ
โดยใช้หลักการในการวิเคราะห์ตามตารางเมตริกสัมพันธ์เพื่อเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 3 รูปแบบ พบว่า
รูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ชุมชน ได้แก่รูปแบบที่ 26,10,5 ตามลําดับที่มีความเหมาะสมจากมากไป
หาน้อย โดยรูปแบบที่ได้อันดับ 1 ได้แก่ รูปแบบที่ 26 เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักผ่อนงานหัตถกรรมเถาวัลย์ อันดับที่2
ได้แก่ รูปแบบที่10 ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์โคมไฟสร้างบรรยากาศ และอันดับที่ 3 คือ รูปแบบที่ 20 เป็นผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักคอยงานหัตถกรรมเถาวัลย์ ผู้วิจัยได้นํารูปแบบที่มีความเหมาะสมมากเป็นอันดับที่ 1 มาเป็น(sketch
design)ต้นแบบ
จากผลการวิเคราะห์กระบวนการสรรหารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ป่าชุมชน จํานวน 3 รูปแบบ ในระยะที่
2 ผู้วิจัยได้นํารูปแบบที่ได้มาออกแบบและพัฒนาต่อเพื่อเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ป่าชุมชน จํานวน 30 รูปแบบ
โดยใช้หลักการในการวิเคราะห์ตามตารางเมตริกสัมพันธ์เพื่อเลือก รูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 3 แบบ พบว่า
รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ป่าชุมชนที่มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่รูปแบบที่ 25,1,24 ตามลําดับที่มีความเหมาะสม
จากมากไปหาน้อย โดยรูปแบบที่ 25 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักผ่อนทรงกลมจากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ได้คะแนนความ
เหมาะสมมากที่สุด อันดับ 2 รองลงมาคือรูปแบบที่ 1 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักผ่อนทรงรีจากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน และ
อันดับสุดท้าย ได้แก่อันดับที่ 3 คือ รูปแบบที่ 24 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักคอยรูปทรงอิสระทรงจากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่า
ชุมชน
จากผลการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ จํานวน 5 รูปแบบ ในระยะที่ 3 ผู้วิจัยได้นํารูปแบบในส่วน
ของระยะที่ 2 ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 รูปแบบ มาออกแบบและพัฒนาต่อยอด ในระยะที่ 3 เพื่อคลี่คลายและคัดเลือกรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน จํานวน 30 รูปแบบ โดยใช้หลักการในการวิเคราะห์ตามตารางเมตริกสัมพันธ์เพื่อ
เลือก รูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด จํานวน 5 แบบ พบว่า รูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่รูปแบบที่ 13,14,3,28,17 ตามลําดับที่มีความเหมาะสมจากมากไปหาน้อย โดยรูปแบบที่ 13 มีคะแนน
ความเหมาะสมมากที่สุด อันดับ 2 รองลงมาคือรูปแบบที่ 14 ส่วนอันดับที่ 3 รองลงมา คือรูปแบบที่ 3 อันดับที่ 4 คือรูปแบบที่
28 และอันดับสุดท้าย คืออันดับที่ 5 รูปแบบที่ 17

ภาพ 10 ภาพร่างแนวคิดในการออกแบบ (Sketch Design) ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
จํานวน 5 รูปแบบตามลําดับจากซ้ายไปขวา
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
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จากการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์
ในพื้นที่ป่าชุมชน ทั้ง 5 รูปแบบ โดยรวม พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน รูปแบบที่ 5 มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบที่ 3
มีผลการประเมินได้สูงเป็นอันดับที่ 2 ลําดับถัดมา ลําดับที่ 4 ได้แก่ เก้าอี้พักคอยอเนกประสงค์ และลําดับถัดไปคือ รูปแบบที่ 2
และ 1 ตามลําดับ ในการประเมินครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ที่ได้คะแนนในการประเมินมากที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่ รูปแบบที่ 5, รูปแบบที่ 3, และรูปแบบที่ 4 ตามลําดับจากมากไปหาน้อย
3. ผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์
ในพื้นที่ป่าชุมชน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิต ผู้จําหน่ายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า บ้านหอมเทียน หมู่ 1 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ภายใน
ศูนย์จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และบริเวณศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
จํานวน 100 คน

ภาพ 11 ภาพร่างแนวคิดในการออกแบบ (sketch design) ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักผ่อน
จากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.

ภาพ 12 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Phototype) หัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักผ่อนจากเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ที่มา : ลายเส้นโดย ศรุต ลูกบัว. 2559.
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ตาราง 1 ผลการประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ลําดับ
1.

2.

3.

เกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
1. ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
2. ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายที่ใช้
3. คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. รูปแบบและวัสดุที่ใช้มีความสัมพันธ์กัน
6. ความประณีตของชิ้นงาน
7. รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
8. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
9. ลักษณะรูปแบบในการสานผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
10. มีความแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเดิม
รวม
ความพึงพอใจด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
1. ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2. ใช้วัสดุธรรมชาติ
3. วัสดุมีความเหมาะสมในการผลิต
4. ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต
5. ระยะเวลาการผลิต
6. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ใช้แรงงานในท้องถิ่น
รวม
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย
1. รูปร่างและรูปทรงมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
2. ง่ายต่อการเก็บและดูแลรักษา
3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ขนาดและรูปร่างไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่ง
5. มีความคุ้มค่าในการใช้งาน
รวม
สรุปผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค

S.D.
4.33
4.33
3.67
5.00
4.33
4.00
4.33
4.67
5.00
4.00
3.93

0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
1.00
0.58
0.58
0.00
0.00
0.45

4.67
4.33
4.67
4.33
4.00
4.67
4.67
4.48

0.58
0.58
0.58
1.15
0.00
0.58
0.58
0.58

4.00
3.67
4.33
4.33
3.67
4.00
4.32

1.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.66
0.54

จากตารางที่ 1 ผู้วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน ใน
ด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 สรุป
ผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน มีความพึงพอใจในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32
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ตาราง 2 ผลการประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ลําดับ
1.

2.

3.

เกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
1. ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
2. ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายที่ใช้
3. คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. รูปแบบและวัสดุที่ใช้มีความสัมพันธ์กัน
6. ความประณีตของชิ้นงาน
7. รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
8. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
9. ลักษณะรูปแบบในการสานผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
10. มีความแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเดิม
รวม
ความพึงพอใจด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
1. ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2. ใช้วัสดุธรรมชาติ
3. วัสดุมีความเหมาะสมในการผลิต
4. ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต
5. ระยะเวลาการผลิต
6. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ใช้แรงงานในท้องถิ่น
รวม
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย
1. รูปร่างและรูปทรงมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
2. ง่ายต่อการเก็บและดูแลรักษา
3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ขนาดและรูปร่างไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่ง
5. มีความคุ้มค่าในการใช้งาน
รวม
สรุปผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค

S.D.
4.09
4.00
3.70
4.00
3.71
3.20
3.90
4.02
3.90
3.71
3.82

0.49
0.64
0.46
0.64
0.50
0.40
0.54
0.47
0.54
0.50
0.52

4.02
3.90
3.13
3.71
3.70
3.71
4.02
3.74

0.47
0.54
0.34
0.50
0.46
0.50
0.47
0.47

3.71
3.90
3.70
3.90
4.02
3.85
3.80

0.50
0.54
0.46
0.54
0,47
0.50
0.50

จากตารางที่ 2 ผู้วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ในด้านต่าง
ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.82 ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.74 ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.85 สรุป
ผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.80
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ตาราง 3 ผลการประเมินความความพึงพอใจของกลุ่มผู้ที่สนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
ลําดับ
1.

2.

3.

เกณฑ์การประเมิน
ความพึงพอใจด้านการออกแบบ
1. ความสวยงามของผลิตภัณฑ์
2. ความเหมาะสมของสีสันและลวดลายที่ใช้
3. คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. รูปแบบและวัสดุที่ใช้มีความสัมพันธ์กัน
6. ความประณีตของชิ้นงาน
7. รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือก
8. วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของผลิตภัณฑ์
9. ลักษณะรูปแบบในการสานผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม
10. มีความแตกต่างจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเดิม
รวม
ความพึงพอใจด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
1. ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น
2. ใช้วัสดุธรรมชาติ
3. วัสดุมีความเหมาะสมในการผลิต
4. ความเหมาะสมของกรรมวิธีการผลิต
5. ระยะเวลาการผลิต
6. ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ใช้แรงงานในท้องถิ่น
รวม
ความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย
1. รูปร่างและรูปทรงมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย
2. ง่ายต่อการเก็บและดูแลรักษา
3. มีความปลอดภัยในการใช้งาน
4. ขนาดและรูปร่างไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่ง
5. มีความคุ้มค่าในการใช้งาน
รวม
สรุปผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค

S.D.
4.33
4.33
3.67
5.00
4.33
4.00
4.33
4.67
5.00
4.00
3.93

0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
1.00
0.58
0.58
0.00
0.00
0.45

4.67
4.33
4.67
4.33
4.00
4.67
4.67
4.48

0.58
0.58
0.58
1.15
0.00
0.58
0.58
0.58

4.00
3.67
4.33
4.33
3.67
4.00
4.32

1.00
0.58
0.58
0.58
0.58
0.66
0.54

จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ในด้าน
ต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.93 ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.48 ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.00 สรุป
ผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.32
สรุปจากตารางที่ 1-3 ผู้วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ผลิต และกลุ่มผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์เถาวัลย์ใน
พื้นที่ป่าชุมชน พบว่า ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ใช้สอยที่มี
ความเหมาะสม และด้านการออกแบบ ตามลําดับ
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษากระบวนการเพื่อประยุกต์และไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ผู้วิจัยได้นํามา
อภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ตามหัวข้อวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้
อภิปรายผลขั้นตอนการศึกษากระบวนการเพื่อประยุกต์และไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ ผู้วิจัยพบว่า ควรคํานึงถึงเถาวัลย์
ที่มีขนาดและการบิด คด งอ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปแบบและโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน
อภิปรายผลผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อประยุกต์และนําไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ผู้วิจัยได้ทําการใช้มโนทัศน์เพื่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา, 2557:17) มาสร้างกระบวนการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์และใช้หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของ ธีระชัย สุขสด(2554 : 17-18) เป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ โดยใช้หลักการในการวิเคราะห์ตามตารางเมตริกสัมพันธ์เพื่อเลือก รูปแบบที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด พบว่า เถาวัลย์แดง(โสรยา) มีความเหมาะสมมากที่สุดในการนํามาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์
ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ และทําการตัดทอนโดยใช้ทฤษฎีการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรม
ย้อนรอย (มณฑลี ศาสนนันทน์, 2550: 71) เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ ในพื้นที่ป่าชุมชน 5 รูปแบบ จากการวิเคราะห์และ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต มีความเห็นสอดคล้องกันว่า
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เก้าอี้พักผ่อนอเนกประสงค์ รูปแบบที่ 5 มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา คือ รูปแบบที่ 3 มีผลการ
ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ สู ง เ ป็ น อั น ดั บ ที่ 2 ลํ า ดั บ ถั ด ม า ลํ า ดั บ ที่ 3 ไ ด้ แ ก่ เ ก้ า อี้ พั ก ค อ ย อ เ น ก ป ร ะ ส ง ค์
อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ ผู้ผลิตผู้จําหน่ายและผู้ที่สนใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ผู้ วิจัยพบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ได้ป ระเมินความพึง พอใจในด้า นต่าง ๆ ทั้ ง 3 ด้าน ได้แ ก่ ด้า นการ
ออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับ ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความพึงพอใจในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึง
พอใจในระดับมาก กลุ่มผู้ผลิตผู้จําหน่ายได้ประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ มีความพึง
พอใจในระดับมาก ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และในด้านของกลุ่มผู้ที่สนใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ทําการประเมินโดย ผู้ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชมสินค้า ภายในศูนย์จําหน่ายสินค้าหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) และบริเวณศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์บ้านหอมเทียน หมู่ 1 ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่มี
ความสนใจผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนจํานวน 100 คน พบว่า ผลการประเมินความความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการออกแบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.82) ด้านวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.74) ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ( X = 3.85) สรุป
ผลรวมการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ผลิตที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชน มีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ ( X = 3.80) ซึ่งสอดคล้องตามกรอบแนวคิด ของ ธีระชัย สุขสด(2554 : 17-18) ซึ่งกล่าวถึง การใช้วัสดุที่เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติจากท้องถิ่น มีการพัฒนาจากกรรมวิธีดั้งเดิมของท้องถิ่น ใช้แรงงานและเครื่องทุ่นแรง คํานึงถึงประโยชน์ที่ใช้
สอยโดยตรง และรูปแบบมีลักษณะแสดงออกเฉพาะท้องถิ่น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. รูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ มีรูปแบบที่หลากหลาย และสามารถนําวัสดุไปใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆในท้องถิ่น
โดยต้องคํานึงถึงหลักการตลาด และสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายตามแต่วัสดุและศักยภาพของชุมชน
2. ในการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ควรมีความชัดเจนจากข้อมูลในการสัมภาษณ์และสอบถาม โดยวิเคราะห์แยกเป็นส่วนๆ
ตามอุปกรณ์ ราคา เวลาผลิต วัสดุ หรือกระบวนการในการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางการกําหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเหตุเป็น
ผลชัดเจน
3. ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเถาวัลย์ในพื้นที่ป่าชุมชนในปัจจุบันพบว่า ช่างฝีมือในท้องถิ่นมีน้อยและไม่
เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต ชุมชนควรให้ความสําคัญในเรื่องการถ่ายทอดฝีมือ ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้มี
ความแพร่หลายแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไม่ให้สูญหายไป
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ 1) เพื่อ
วิเคราะห์หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุและเทคนิคการถ่ายภาพของผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึงความสงบ 2) เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา และ 3) เพื่อประเมินการรับรู้ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึง
ความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาจากผู้ชมนิทรรศการผลงาน ซึ่งได้นําผลงานภาพถ่ายของศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์
(ศิลปะภาพถ่าย) และศิลปินนักถ่ายภาพ ทั้งหมดจํานวน 35 ผลงาน มาวิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ และ
เทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อสังเคราะห์หาหลักการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ ซึ่งได้หลักการ 4 หลักการ ได้แก่ 1) ดุลยภาพสีเทา 2) กลาง
กึ่งกลาง ที่ว่างสะท้อน 3) เรียบสู่ง่าย 4) นาม รูป สมมุติ และหาข้อสรุปเกี่ยวกับความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา โดย
นําไปใช้เป็นหลักการและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา ผลจากการวิจัย
พบว่า 1) หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุและเทคนิคการถ่ายภาพของผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบ คือ
หลักการนําองค์ประกอบศิลป์และทัศนธาตุทางศิลปะมาประกอบกันในภาพถ่ายโดยมีเทคนิคการถ่ายภาพเป็นตัวประสานเชื่อมโยง
ซึ่งการใช้ความสมดุลในการถ่วงน้ําหนักของวัตถุกับวัตถุหรือวัตถุกับพื้นที่ว่าง สามารถถ่วงน้ําหนักกันให้เกิดความสมดุลทางความรู้สึก
ได้ (อสมมาตร Asymmetrical Balance) โดยนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายมากที่สุด ด้านจุดเด่นหรือจุดน่าสนใจหรือการ
สร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เส้นต่าง ๆ พื้นผิว รูปร่างรูปทรง โครงสร้าง (การวางภาพ) สี แสงเงา ที่มาประกอบกันเป็นภาพถ่ายโดยอาศัย
สิ่งที่มากระทบจากภายนอกสู่ภายในใจ 2) สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา เป็น
กระบวนการถ่ายภาพที่มีความสัมพันธ์ของสถานที่หรือสถานการณ์ สมาธิ อารมณ์ความรู้สึกสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
หลั ก การถ่ า ยภาพ เพื่ อ ถ่ า ยทอดสู่ ผ ลงานภาพถ่ า ยสร้ า งสรรค์ 3)การรั บ รู้ ผ ลงานภาพถ่ า ยที่ สื่ อ ถึ ง ความสงบตามแนวคิ ด ของ
พระพุทธศาสนาจากผู้ชมนิทรรศการผลงาน ด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายมีความชัดเจนและสามารถสื่อสารกับผู้ชม
ผลงานได้ซึ่งภาพรวมมีความรู้สึกถึงความสงบ ผ่อนคลาย โดยลําดับดังนี้ 1) โทนสี 2) แสงเงา 3) เทคนิคการถ่ายภาพ 4) การจัด
องค์ประกอบภาพ 5) โครงสร้าง (การวางภาพ) 6) เส้น 7) รูปร่าง รูปทรง 8) ความสมดุล และ 9) พื้นผิว ผลการประเมินพบว่า ด้าน
ความคิดเห็นด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายมีแนวความคิดที่ชัดเจนอยู่ในระดับมาก และภาพถ่ายสามารถสื่อสารกับผู้ชม
ผลงานได้อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านความรู้สึกถึงความสงบภายในจิตใจ ซึ่งแสดงภาพรวมของผลงานภาพถ่าย โดยเมื่อรับชมภาพถ่าย
แล้วรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด และความรู้สึกมีสมาธิและใจจดจ่อต่อผลงานภาพถ่าย อยู่ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ : การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย ความสงบ ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
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ABSTRACT
The research ‘Creating Photography That Covey the Meaning of Peace Based on the Concept of
Buddhism’ proposes three objectives which aim: 1) to analyse on principles of composition, visual elements,
and photography techniques used in peace of mind type of photography; 2) to create the piece of work that
contributes to the calmness in Buddhism, and 3) to evaluate the acknowledgment of these types of
photography among the audiences in exhibition which showed 35 photographs taken by the national artists and
others. The four main principles: 1) equilibrium gray 2 ) the center of the space , reflecting 3 ) into a simple 4 )
as a hypothetical . The research conducts using 13 single-photographs and two sets of series of photograph, in
accordance with the self-study of Buddhism focused on calmness and discussion with three Buddhism monks,
shown in ‘The Mekong - The Salween’ photography exhibition at Naresuan University, Phitsanulok, Thailand in
order to analyse the perception of 82 viewers. The results revealed that firstly, the peace of mind type of
photography regarding Buddhism using the combination of the principles of composition and the visual
elements as keys to create the work while coordinates with photography techniques. In addition, it found that
the resembling of asymmetrical balance is mostly used to produce the photography to draw attention directly
on viewer’s mind via addition of lines, surfaces, shapes, structures, colours, and shade. Secondly, in order to
create the calmness photography regrading Buddhism, the method should contain the relationships between
setting/situation, mind of mediation, and feeling of calmness. Thirdly, due to the viewers’ perception through
the photographs in the exhibition, the result conveys that the viewers shared calmness and relaxation within
these factors: the photo that contains the principles of composition; the visual elements; and the photography
techniques which influenced by such as tone, shade, technique, and etc. Moreover, these studies can create
the photography in which contains more the element of concentration than detachment (0.05 statistically
significance). The results of this research also provide the guidance in the use of the principles of composition,
the visual elements, and the photography techniques when producing the pictures/photographs that relate to
calmness of Buddhism not only the researcher but also contribute to others.

บทนํา
ในปัจจุบันมนุษย์มีความเจริญเติบโตทางด้านวัตถุไปพร้อม ๆ กับด้านความคิด ความรู้ ที่ช่วยส่งเสริมให้มนุษย์ได้มีการพัฒนา
และอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข ซึ่งแต่ละสังคมของมนุษย์จะมีวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและขนบธรรมเนียมที่เป็นเฉพาะของตนเอง
และในขณะเดียวกันก็มีศาสนาเป็นตัวบ่มเพาะด้านคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งศาสนาพุทธเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่บ่มเพาะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม พุทธศาสนาแท้ๆก็คือศิลปะ เพราะว่าเป็นอุบายอันหนึ่งที่ทําให้ชีวิตนี้งามอย่างยิ่ง การปฏิบัติธรรมในแง่ของ
ศิลปะอย่างนี้ก็ไม่พ้นที่จะเป็นตัวแท้ของพุทธศาสนา เพราะว่าการครองชีพอยู่อย่างมีความสะอาด สว่าง สงบ ซึ่งหลักคําสอนแต่ละ
ศาสนาล้วนมีลักษณะเป็นปรัชญา ที่เน้นการเข้าถึงความจริงทั้งทางโลกและชีวิตคนจะมีความเชื่อเข้ามาเจือปน ลักษณะความเชื่อใน
ลัทธิจิตนิยมแบบนี้ ล้วนเป็นผลพวงต่อการสร้างงานศิลปะทั้งสิ้น ซึ่งผลงานจะออกมาในรูปแบบของจินตนาการ มีการแฝงความหมาย
ของพุทธปรัชญาไว้ในผลงานศิลปะ
โลกแห่งศิลปะ ในแต่ละยุคสมัยร่วมกันสร้างสรรค์สังคมด้วยข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่แสดงออกโดยการสําแดงอารมณ์ผ่านผลงาน
จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ หรืออื่น ๆ โดยผลงานศิลปะได้วิวัฒนาการมาถึงจุดที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วย
เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง “แสง” นั่นคือ “การถ่ายภาพ” (Photography) ซึ่งจนในที่สุดภาพถ่ายก็สามารถแสดง
อารมณ์ความรู้สึกจากผู้ถ่ายภาพออกมาเป็นผลงานที่สื่อสารความคิด อารมณ์ความรู้สึก ในโลกแห่งการถ่ายภาพ “ภาพถ่ายจะเป็น
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ปัจจุบันเสมอ มีการพาดพิงถึงอดีตได้ผ่านตัวภาพที่คงเหลือในปัจจุบันและพาดพิงถึงอนาคตได้ก็จากการคาดการณ์ในปัจจุบัน” และ
สามารถเก็บเวลาไว้ได้อย่างเงียบเชียบ “ภาพถ่ายคือผลลัพธ์ของการหยุดเวลา” นักถ่ายภาพสะท้อนออกมาให้เห็นด้านอารมณ์
ความรู้สึกของภาพถ่าย โดยสัมพันธ์กับอารมณ์ขณะนั้น ภายใต้เวลาที่ดําเนินไป หยุดไว้แม้เพียงขณะ ชั่วคราว นาน ๆ หรือตลอดไป
ซึ่งในวิจัยนี้มีความสัมพันธ์ในเรื่องของความสงบภายในจิตใจผ่านผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์เพื่อนําไปสู่สมาธิ โดยเป็นการศึกษาการจัด
วางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ และเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อเชื่อมโยงกันให้เกิดเป็นผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตาม
แนวคิดของพระพุทธศาสนา
ด้วยเหตุผลดังกล่าว “การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่มีผลต่อการรับรู้ถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา” จึงมี
ความจําเป็นที่จะให้ภาพถ่ายแสดงตัวตนออกมาโดยใช้เทคนิคการถ่ายภาพอันเป็นวิทยาศาสตร์ร่วมกับศาสตร์ของการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะ เพื่อที่จะพัฒนาทางด้าน “กายภาพ” ”จินตภาพ” และ “จิตวิญญาณ” ไปพร้อม ๆ กัน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ และเทคนิคการถ่ายภาพ ของผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึง
ความสงบ
2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
3. เพื่อประเมินการรับรู้ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา จากผูช้ มนิทรรศการผลงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ ความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
ขอบเขตด้านสถานที่ คือ วัดที่อยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) วัดราชบูรณะ วัดนางพญา
วัดอรัญญิก วัดเจดีย์ยอดทอง วัดวังหิน วัดสุดสวาท วัดพลายชุมพล วัดเทพกุญชร (โคกช้าง) วัดยางมานะ วัดตูม วัดบางพะยอม
วัดพันปี วัดจูงนาง วัดจันทน์ (ตะวันออก) วัดจันทน์ (ตะวันตก) วัดใหม่อภัยาราม วัดโพธิญาณ วัดสระสองพี่น้อง
ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายภาพ คือ กล้องดิจิตอล (Dijitol Camera) Canon รุ่นEOS 550D ,เลนส์ Canon EF
16-35mm F2.8L II USM , เลนส์ Canon EF 85mm F1.8 USM , ขาตั้งกล้อง
ขอบเขตด้านประชากรกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้ชมผลงานในนิทรรศการภาพถ่าย

การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบ
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์การจัดวางองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ และเทคนิคการถ่ายภาพ ในผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึง
ความสงบ โดยนําข้อมูลและผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาสร้างหลักการถ่ายภาพตามแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึง
ความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนที่ 3 สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาโดยใช้หลักการที่ได้จากการ
วิเคราะห์ และมีขั้นตอนหลังการสร้างสรรค์เป็นการคัดเลือกภาพถ่ายและนําเสนอผลลัพธ์ของการสร้างสรรค์สู่สาธารณชน ได้แก่ การ
พิมพ์ภาพ (Printing) พิมพ์ภาพลงบนผ้าใบ ขนาด 80 x 110 เซนติเมตร (ภาพเดี่ยว) ขนาด 35 x 55 เซนติเมตร (ชุดภาพ) ด้วย
เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูงในปัจจุบัน (High Quality) การเข้ากรอบ (Framing) ขึงผ้าใบลงบนกรอบเฟรม ภาพผิวด้านไม่มีการรบกวน
ของแสงสะท้อนที่เกิดจากกระจกใสแบบกรอบโดยทั่วไป
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินการรับรู้ถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาจากผู้ชมนิทรรศการผลงาน

108

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
________________________________________________________________________________________

ผลการวิจัย
การเลือกใช้หลักการในการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ
ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบๆ ตัวของนักถ่ายภาพจะมีเรื่องราวของเนื้อหาในสถานที่นั้น วัตถุ สิ่งของ ผู้คนหรือ
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้คือหน่วยย่อยที่สามารถรวมกันและประกอบกันเป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงความ
สงบได้ เพียงแต่ต้องมีการเลือกใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวให้เข้ากับหลักการที่สื่อถึงความสงบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึง
ความสงบสามารถมีการเลือกใช้หลักการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ ดังตาราง

1. ผลการวิเคราะห์หลักการจัดวางองค์ประกอบศิลป์
ตาราง 1 หลักการที่ 1 ชื่อ “ ดุลยภาพสีเทา ”
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ดุลยภาพ
จุดเด่นและจุดน่าสนใจ
การใช้ทัศนธาตุ
เส้น
พื้นผิว
รูปร่างรูปทรง
โครงสร้าง (การวางภาพ)
สี
แสงเงา
เทคนิคการถ่ายภาพ

- การถ่วงน้ําหนัก
- จุดเด่น ระยะไกล จุดเด่นสัดส่วน 2 ใน 3 ของภาพแนวตั้ง
หรือแนวนอน
- เส้นแนวนอน (แต่อาจมีเส้นแนวตั้งหรือแนวเฉียงบ้าง)
- พื้นผิวมันวาว เงาสะท้อน
- รูปเรขาคณิต และหรือ อินทรีย์รูป
- จุดเด่น สัดส่วน 2 ใน 3
- สีหม่นเทาด้วยบรรยากาศ หรือ มีความกลมกลืน
- แสงเงามีความกลมกลืน
- ภาพชัดลึก

จากตาราง 1 เป็นการเลือกใช้โครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์ โดยการถ่วงน้ําหนัก มีจุดเด่น ระยะไกล จุดเด่นสัดส่วน 2
ใน 3 ของภาพแนวตั้งหรือแนวนอน เพื่อให้มีโครงสร้างที่เน้นความสมดุลแบบอสมมาตร และใช้ทัศนธาตุที่มีความกลมกลืนของ
บรรยากาศแต่ในขณะเดียวกันก็ใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่มีความชัดลึก เพื่อให้มีความชัดเจนของรูปร่าง รูปทรงวัตถุมากขึ้น
ตาราง 2 หลักการที่ 2 ชื่อ “ กลางกึ่งกลาง ที่ว่างสะท้อน ”
การจัดองค์ประกอบศิลป์
ดุลยภาพ
- แบ่งกึ่งกลางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
จุดเด่นและจุดน่าสนใจ
- วางจุดเด่นค่อนไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย
การใช้ทัศนธาตุ
เส้น
- เส้นแนวตั้ง
พื้นผิว
- พื้นผิวอยู่ระยะไกล
รูปร่างรูปทรง
- รูปเรขาคณิต และหรือ อินทรีย์รูป การซ้ําของรูปร่างรูปทรง
โครงสร้าง (การวางภาพ)
- เส้นแนวนอนมีพื้นที่ว่าง บน ล่าง
สี
- สีเด่นตัดกับสีส่วนรวม
แสงเงา
- มีเงาสะท้อน
เทคนิคการถ่ายภาพ
- ภาพชัดลึก
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จากตาราง 2 เป็นการเลือกใช้โครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์ โดยการแบ่งกึ่งกลางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน เน้นความสมดุล
แบบสมมาตร แต่ในขณะเดียวกันก็เน้นจังหวะที่มีความเคลื่อนไหวเล็กน้อยโดยการวางจุดเด่นค่อนไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย และ
ใช้ทัศนธาตุที่แสดงถึงความว่างในพื้นที่ว่างโดยไม่แสดงความชัดเจนของพื้นผิวที่ขรุขระมากนัก ถึงแม้เทคนิคการถ่ายภาพจะมีความชัด
ลึก เพื่อให้มีความชัดเจนของรูปร่างรูปทรงวัตถุมากขึ้น แต่ก็ไม่ส่งผลขัดแย้งต่อภาพโดยรวม
ตาราง 3 หลักการที่ 3 ชื่อ “ เรียบสู่ง่าย “
การจัดองค์ประกอบศิลป์
- การเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่นหลักกับจุดเด่นรอง
ดุลยภาพ
(แบบมีเส้นจริง)
จุดเด่นและจุดน่าสนใจ
- วางจุดเด่นไว้กลางภาพ, จุดเด่น ระยะใกล้
การใช้ทัศนธาตุ
เส้น
- เส้นเฉียง เส้นโค้งแนวนอน และเส้นนําสายตา
พื้นผิว
- พื้นผิวเรียบ
รูปร่างรูปทรง
- รูปเรขาคณิต และหรือ อินทรีย์รูป , การตัดทอนรูปร่างรูปทรง
โครงสร้าง (การวางภาพ)
- เส้นแนวตั้งมีพื้นที่ว่าง ซ้าย ขวา
สี
- สีโทนเย็น หรือขาวดํา
แสงเงา
- แสงเงาความเปรียบต่างน้อยหรือมาก
- ภาพย้อนแสงลดรายละเอียดของจุดเด่น
- ใช้แสงเงาในการสร้างรูปร่างรูปทรง
เทคนิคการถ่ายภาพ
- ภาพชัดลึก
- ภาพอินฟาเรด (Infrared)
จากตาราง 3 เป็นการเลือกใช้โครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์ โดยการเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่นหลักกับจุดเด่นรอง
(แบบมีเส้นจริง) ซึ่งมักจะวางจุดเด่นไว้กลางภาพและมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ (ระยะใกล้) การใช้ทัศนธาตุที่แสดงถึงความเรียบง่าย
การตัดทอนให้เหลือเนื้อหาที่น้อยโดยใช้แสงเงามาช่วยสร้างรูปร่างรูปทรงขึ้นใหม่ ถึงแม้เทคนิคการถ่ายภาพจะมีความชัดลึก เพื่อให้มี
ความชัดเจนของรูปร่างรูปทรงวัตถุมากขึ้น แต่การทับซ้อนของมิติจะช่วยให้วัตถุนั้นมีความเรียบง่ายซึ่งตัดทอนโดยแสงและเงา กระ
ทั้งใช้การตัดทอนเนื้อหาจากภาพอินฟาเรด (Infrared) ด้วย
ตาราง 4 หลักการที่ 4 ชื่อ “ นาม รูป สมมุติ “
การจัดองค์ประกอบศิลป์ดุลยภาพ
จุดเด่นและจุดน่าสนใจ
การใช้ทัศนธาตุ
เส้น
พื้นผิว
รูปร่างรูปทรง
โครงสร้าง (การวางภาพ)
สี
แสงเงา
เทคนิคการถ่ายภาพ

- การเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่นหลักกับจุดเด่น
รอง (แบบสมมุติ)
- จุดเด่น อยู่ด้านริมซ้ายหรือขวา บนหรือล่าง
- เส้นเชื่อมโยงจุดเด่นกับจุดรอง
- พื้นผิวละเอียด
- รูปเรขาคณิต และหรือ อินทรีย์รูป ความแตกต่าง
ของรูปร่างรูปทรง
- จุดเด่นสัดส่วน 1 ใน 3 หรือ จุดเด่นสัดส่วน 2 ใน 3
- สีมีความกลมกลืน
- แสงเงามีเงาสะท้อน มีการไล่โทนของน้ําหนัก
-ภาพชัดลึก
-ภาพเคลื่อนไหว
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จากตาราง 4 เป็นการเลือกใช้โครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์ โดยการเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่นหลักกับจุดเด่น
รอง (แบบสมมุติ) ซึ่งมีการวางจุดเด่นที่ไม่ได้อยู่ตรงกลาง เป็นการเชื่อมโยงที่เกิดจากจินตนาการหรืออารมณ์ความรู้สึกเป็นหลัก ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กับทัศนธาตุที่นํามาใช้ ถึงแม้เทคนิคการถ่ายภาพจะมีความชัดลึก เพื่อให้มีความชัดเจนของรูปร่างรูปทรงวัตถุมากขึ้น
แต่ขณะเดียวกันก็สามารถทําให้เกิดความเคลื่อนไหวได้ด้วยเช่นกัน
หลักการพื้นฐานที่ได้มาทั้ง 4 หลักการนี้ สามารถสลับกันได้เนื่องจากในสถานที่หรือสถานการณ์ที่พบขณะถ่ายภาพ การ
เลือกใช้หลักการข้างต้นจึงมีความยืดหยุ่น โอนอ่อนไปตามเนื้อหาในสถานที่นั้น กระทั่ง โอนอ่อนไปตามอารมณ์ความรู้สึกของนักถ่ายภาพ
ในขณะนั้นด้วย
วิธีการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบมี 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. อารมณ์ความรู้สึกสงบ
ในช่วงเวลาของการถ่ายภาพโดยให้ความสําคัญกับอารมณ์ความรู้สึกเป็นอันดับแรกนั้น การเกิดความรู้สึกสงบภายในจิตใจ
อาจจะประกอบไปด้วยเหตุผลหลายอย่าง เช่น การให้ความสนใจ อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดสมาธิ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่มีเรื่องราวที่เข้ามา
รบกวนภายในจิตใจและการอยู่ในบรรยากาศ ในสถานที่อันนําไปสู่การมีสมาธิ โดยมีการรับรู้จากภายนอก ได้แก่ การรับรู้ทางการ
มองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การสัมผัส เหล่านี้สามารถนําไปสู่ความสงบขึ้นภายในจิตใจได้
2. การเลือกใช้หลักการในการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ
ในสถานที่หรือสถานการณ์ที่อยู่รอบ ๆ ตัวของนักถ่ายภาพจะมีเรื่องราวของเนื้อหาในสถานที่นั้น วัตถุ สิ่งของ ผู้คนหรือ
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตอื่น ๆ รวมทั้งสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้คือหน่วยย่อยที่สามารถรวมกันและประกอบกันเป็นภาพถ่ายที่สื่อถึงความ
สงบได้ เพียงแต่ต้องมีการเลือกใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวให้เข้ากับหลักการที่สื่อถึงความสงบ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลงานภาพถ่ายที่แสดงถึง
ความสงบสามารถมีการเลือกใช้หลักการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ ได้ดังนี้
2.1 การเลือกใช้โครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์
2.1.1 ดุลยภาพ ได้แก่ การถ่วงน้ําหนัก แบ่งกึ่งกลางภาพแนวตั้งหรือแนวนอน การเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่น
หลักกับจุดเด่นรอง (แบบมีเส้นจริง) การเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่นหลักกับจุดเด่นรอง (แบบสมมุติ) ไปใช้กับสถานที่หรือวัตถุรอบๆ
ตัวได้โดยการตัดส่วนภาพ (Crop) เพื่อให้สิ่งรอบ ๆ ตัวเหล่านั้นเข้ากับดุลยภาพที่ได้จากการวิเคราะห์
2.1.2 จุดเด่นและจุดสนใจ ได้แก่ วางจุดเด่นไว้ 2 ใน 3 ของภาพแนวตั้งหรือแนวนอน จุดเด่นระยะไกล จุดเด่น
ค่อนไปทางซ้ายหรือขวาเล็กน้อย จุดเด่น อยู่ด้านริมซ้ายหรือขวา บนหรือล่าง ทั้งหมดคือการวางตําแหน่งของจุดเด่นทั้งที่มีขนาดเล็ก
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สามารถกําหนดการวางจุดเด่นเพื่อให้ทัศนธาตุและองค์ประกอบอื่นอยู่ในตําแหน่งที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
2.2 การนําทัศนธาตุมาใช้ประกอบกันเป็นโครงสร้างขององค์ประกอบศิลป์
2.2.1 เส้น ได้แก่ เส้นแนวนอน เส้นแนวตั้ง เส้นแนวเฉียง เส้นโค้งแนวนอน ซึ่งเส้นต่างๆ เหล่านี้คือเส้นที่ได้จากสิ่ง
ที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ ซึ่งมีความหลากหลาย ของการให้ความรู้สึก แต่เส้นเหล่านั้นนักถ่ายภาพอาจจะไม่
สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่สามารถทําได้โดยการวางมุมมอง ทัศนมิติ (Perspective) ที่ไม่ทําให้เส้นเกิดความรุนแรงในเรื่องของทัศนมิติ
ด้วยการวางระดับตําแหน่งของกล้องมุมสูง (high – angle shot) มุมปกติ (Eye-level shot) และมุมต่ํา (low-angle shot) เส้นแนว
นอนไม่ควรเกิดการเอียง ควรให้อยู่ในระนาบมากที่สุด เส้นแนวตั้ง ควรให้ตั้งฉากมากที่สุด เส้นเฉียง ควรเฉียงในระดับที่ไม่มาก
จนเกินไป เส้นโค้งแนวนอน ควรมีการโค้งในระยะที่กว้างหรือโค้งเพียงเล็กน้อย
2.2.2 พื้น ผิว ได้แก่ พื้นผิวมันวาว เงาสะท้อน พื้นผิวเรียบ พื้นผิวอยู่ระยะไกล พื้นผิวละเอียด พื้นผิวต่าง ๆ
เหล่านี้มีความแตกต่างกันของอารมณ์ความรู้สึก การเลือกใช้พื้นผิวมันวาว ไม่ควรให้ตัดกันในเรื่องน้ําหนักของแสงเงามากจนเกินไป
หรือใช้ในภาพมากจนเกินไป เงาสะท้อน หากเป็นเงาสะท้อนของน้ําควรเป็น น้ําที่นิ่งหรือมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็จะถ่ายทอด
ความรู้สึกสงบได้ดี ส่วนพื้นผิวอื่น ๆ มองแบบภาพรวมหรือแบบโครงสร้างที่มาใช้เป็นพื้นที่ว่างหรือด้านมิติของภาพถ่าย
2.2.3 รูปร่าง รูปทรง ได้แก่ อินทรีย์รูป รูปเรขาคณิต การซ้ําของรูปร่างรูปทรง การตัดทอนรูปร่างรูป ทรง
ทั้งหมดนี้สามารถมองได้ทั้งความเป็นปริมาตรหรือโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง ขึ้นอยู่กับว่าต้องการสื่อสารอะไร อินทรีย์รูปและรูป
เรขาคณิต หากสถานที่หรือสถานการณ์นั้นมีเส้นรอบนอกของรูปร่างมากจนเกินไปควรตัดทอนออกให้เห็นเพียงบางส่วนจนอาจเกิด
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เป็นพื้นที่ว่าง การซ้ําของรูปร่าง รูปทรง ใช้การซ้ําเพียง 2 หรือ 3 การซ้ํา จะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ขึ้นอยู่กับความต้องการในการสื่อสาร
และการตัดทอนรูปร่าง รูปทรง ใช้เทคนิคทางการถ่ายภาพเข้ามาช่วย คือ ภาพย้อนแสง ให้เห็นเพียงเส้นรอบนอกของรูปร่างรูปทรง
นั้นและตัดส่วนภาพเพื่อให้รู้สึกเป็นเพียงพื้นที่ว่าง
2.2.4 โครงสร้าง (การวางภาพ) ได้แก่ จุดเด่นสัดส่วน 2 ใน 3 แบ่งซ้าย ขวา บน ล่าง เท่ากัน เส้นแนวนอนมี
พื้นที่ว่าง บน ล่าง เส้นแนวนอนจังหวะเท่ากันเส้นแนวตั้งจังหวะเท่ากันในการวางภาพนี้เป็นโครงสร้างโดยรวมเน้นที่จังหวะของเส้น
หรือวัตถุทั้งแนวตั้งและแนวนอน เสมือนการแบ่งพื้นที่สําหรับจุดเด่นและพื้นที่ว่าง
2.2.5 สี ได้แก่ สีหม่นเทาด้วยบรรยากาศ มีความกลมกลืน สีเด่นตัดกับสีส่วนรวม ขาว – ดํา ใช้การตั้งค่า สมดุล
แสงสีขาว (White Balance) ที่กล้องและควรอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีสีฉูดฉาดมากจนเกินไปแต่หากมีสีที่ฉูดฉาด ควรตัดทอนหรือให้
เห็นเพียงเล็กน้อย การถ่ายสีหม่นเทาด้วยบรรยากาศ คือการอยู่ในช่วงเวลาเช้าหรือเย็นมีแสงเงาที่ไม่ตัดกันมากจนเกินไป เพราะการ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศของความสงบจะช่วยทําให้ได้ภาพถ่ายที่ง่ายต่อการสื่อถึงความสงบ
2.2.6 แสงเงา ได้แก่ มีความกลมกลืน มีเงาสะท้อน มีความเปรียบต่างน้อย มีความเปรียบต่างมาก เหตุเพราะ
แสงเงาที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ช่วยสร้างมิติของภาพ ปริมาตร แสงเงาที่พอดีจะช่วยสร้างบรรยากาศของความสงบได้ และ
สามารถช่วยสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับสถานที่นั้น ๆ การถ่ายภาพที่มีแสงและเงาจะช่วยให้ได้ในเรื่องของเวลา สร้างรูปร่างรูปทรง
ขึ้นใหม่ซึ่งสามารถสร้างองค์ประกอบใหม่ ๆ ให้กับภาพถ่ายได้ กระทั่งการเชื่อมกันระหว่างความจริงกับความลวง
2.3 การใช้เทคนิคการถ่ายภาพ
เทคนิคการถ่ายภาพที่ได้จากการวิเคราะห์ ได้แก่ ภาพชัดลึก ภาพอินฟาเรด ภาพชัดตื้น ภาพความเคลื่อนไหว
ภาพชัดลึกเป็นการสร้างความชัดให้กับภาพถ่ายทั้งภาพ ซึ่งต่างกับภาพชัดตื้นที่เน้นความชัดเจนให้กับสิ่งที่โฟกัส (Focus) ขึ้นอยู่กับ
สถานที่หรือสถานการณ์ตรงหน้า โดยภาพชัดตื้นจะเน้นที่ระยะใกล้ ไกลของจุดเด่นมากกว่าภาพชัดลึกที่แสดงให้เห็นรายละเอียดของ
องค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย ส่วนภาพเคลื่อนไหวสามารถใช้สื่อถึงความสงบได้ด้วยเช่นกันเดียว แต่อาจจะให้มีความเคลื่อนไหวเพียง
เล็กน้อยเพื่อเสริมความน่าสนใจให้กับภาพถ่าย และภาพอินฟาเรด ควรเน้นที่บรรยากาศของมิติในภาพถ่ายที่มีความกลมกลืนกัน การ
เลือกจุดเด่นควรเลือกให้อยู่ในตําแหน่งเดียว มีความเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่กระจัดกระจาย

ภาพ 1 ความสัมพันธ์ในขณะถ่ายภาพ
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2. ผลการสร้างสรรค์ภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา
ผลงานภาพถ่ายได้สร้างสรรค์ขึ้นจํานวน 13 ภาพเดี่ยวและจํานวน 2 ภาพชุด คัดจากจํานวนภาพถ่ายในแต่ละครั้ง คัดเฉพาะ
ภาพถ่ายที่ตรงตามวัตถุประสงค์ อารมณ์ความรู้สึกและการสื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาได้อย่างดี และได้กําหนด
ชื่อภาพ แนวคิดเรื่องความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา หลักการพื้นฐาน สถานที่ เทคนิคการถ่ายภาพ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพ 2 ผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์
1. ชื่อภาพ: ธรรมชาติ ธรรมดา
แนวคิด: แยกความคิดออกจากสิ่งที่รับรู้และเป็นไป มองอย่างเห็นความจริง
หลักการ
การจัดวางองค์ประกอบศิลป์
ดุลยภาพ: การถ่วงน้ําหนัก การเชื่อมของเส้นระหว่างจุดเด่นหลักกับจุดเด่นรอง (แบบสมมุติ)
จุดเด่นและจุดน่าสนใจ: จุดเด่น สัดส่วน 2 ใน 3 ของภาพแนวตั้งหรือแนวนอน
การใช้ทัศนธาตุ
เส้น: เส้นแนวเฉียง
พื้นผิว: พื้นผิวหยาบ พื้นผิวมันวาว เงาสะท้อน
รูปร่างรูปทรง: อินทรีย์รูป
โครงสร้าง (การวางภาพ): จุดเด่นสัดส่วน 2 ใน 3
สี: สีหม่นเทาด้วยบรรยากาศ มีความกลมกลืน สีเด่นตัดกับสีส่วนรวม
แสงเงา: มีความกลมกลืน ความเปรียบต่างน้อย มีเงาสะท้อน การไล่โทนของน้ําหนัก
เทคนิคการถ่ายภาพ: ภาพชัดลึก
สถานที่: วัดราชบูรณะ
เทคนิค: ภาพถ่าย : F : 9 , 1/20s ISO 100 / เลนส์ 16-35@31 mm
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ภาพ 3 ตัวอย่างภาพผลงานภาพถ่ายสร้างสรรค์
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3. ผลการประเมินการรับรู้ผลงานภาพถ่ายจากผู้ชมผลงาน
หลังจากที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน “การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา” แล้วนั้น ได้
นําไปจัดแสดงผลงานที่สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงาน แนวคิด ความคิดเห็น
ให้กับสังคมได้รับรู้และได้ประเมินความคิดเห็นของผู้ชมในด้านการรับรู้ที่มีต่อผลงานภาพถ่าย โดยใช้เป็นแบบสอบถามโดยวิเคราะห์
ผลข้อมูลสถิติ ดังต่อไปนี้
ตาราง 5 ผลการประเมินการรับรู้ผลงานภาพถ่ายจากผู้ชมผลงาน
รายการ
ความคิดเห็นด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพถ่าย
1.1 มีแนวความคิดที่ชัดเจน
1.2 ภาพถ่ายสามารถสื่อสารกับ
ผู้ชม ผลงานได้
รวมทั้งหมด
ความรู้สึกถึงความสงบภายในจิตใจ
2.1 เมื่อรับชมภาพถ่ายแล้วรู้สึก
สงบ ผ่อนคลาย
2.2 ความสมดุลของภาพถ่าย
ทําให้ท่านรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
2.3 จุดเด่นและจุดสนใจ ทําให้
ท่านรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
2.4 เส้น ทําให้ท่านรู้สึกสงบผ่อนคลาย
2.5 พื้นผิว ทําให้ท่านรู้สึกสงบ
ผ่อนคลาย
2.6 รูปร่าง รูปทรง ทําให้ท่านรู้สึก
สงบ ผ่อนคลาย
2.7 โครงสร้าง(การวางภาพ) ทําให้
ท่านรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
2.8 โทนสี ทําให้ท่านรู้สึกสงบ
ผ่อนคลาย
2.9 แสงเงา ทําให้ท่านรู้สึกสงบ
ผ่อนคลาย
2.10 การจัดองค์ประกอบภาพทํา
ให้ท่านรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
2.11 เทคนิคการถ่ายภาพ ทําให้
ท่านรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
2.12 ท่านรู้สึกมีสมาธิและใจจดจ่อ
ต่อผลงานภาพถ่าย
รวมทั้งหมด

̅

ระดับการรับรู้
S.D

แปลความหมาย

4.45
4.25

0.54
0.60

มากที่สุด
มากที่สุด

4.35

0.57

มากที่สุด

4.28
4.20

0.63
0.68

มากที่สุด
มาก

4.21

0.70

มากที่สุด

4.21
4.10

0.68
0.73

มากที่สุด
มาก

4.21

0.66

มากที่สุด

4.26

0.72

มากที่สุด

4.54

0.56

มากที่สุด

4.43

0.70

มากที่สุด

4.28

0.70

มากที่สุด

4.31

0.73

มากที่สุด

4.32

0.62

มากที่สุด

4.27

0.67

มากที่สุด
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จากตาราง ผลการวิเคราะห์คําตอบจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นจากผู้ชมผลงานด้านการรับรู้ต่อผลงานภาพถ่าย
“การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา” พบว่า ด้านความคิดเห็นด้านแนวคิดในการ
สร้างสรรค์ภาพถ่ายมีแนวความคิดที่ชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยที่ 4.45 และภาพถ่ายสามารถสื่อสารกับผู้ชมผลงานได้
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.25 ด้านความรู้สึกถึงความสงบภายในจิตใจ ซึ่งแสดงภาพรวมของผลงานภาพถ่าย โดยเมื่อรับชม
ภาพถ่ายแล้วรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 และความคิดเห็นด้านการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศน
ธาตุและเทคนิคการถ่ายภาพ ซึ่งผลวิเคราะห์คําตอบ ได้แก่ ความสมดุลของภาพถ่ายทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.20 จุดเด่นและจุดสนใจ ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 เส้น ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 พื้นผิว ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 รูปร่าง รูปทรง ทําให้รู้สึกสงบ
ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 โครงสร้าง (การวางภาพ) ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
4.26 โทนสี ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.54 แสงเงา ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.43 การจัดองค์ประกอบภาพ ทําให้รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.28 เทคนิคการถ่ายภาพ ทําให้
รู้สึกสงบ ผ่อนคลาย อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31 และความรู้สึกมีสมาธิและใจจดจ่อต่อผลงานภาพถ่าย อยู่ในระดับมากที่สุด
มีค่าเฉลี่ย 4.32
อภิปรายผลการวิจัย
การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากแนวคิด
ที่มุ่งสู่ความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง ซึ่งผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง จากผลงาน
ภาพถ่ายของศิลปินนักถ่ายภาพ คําแนะนําของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) และคําแนะนําจากพระสงฆ์ว่าด้วย
เรื่องความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา การนําหลักการมาใช้อาจไม่ครบตามจํานวนในแต่ละหลักการและสามารถสลับกันได้
เนื่องจากในสถานที่หรือสถานการณ์ที่พบขณะถ่ายภาพแตกต่างกัน เรื่องของสิ่งที่เห็นตรงหน้ามีองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุแตกต่าง
กัน ฉะนั้น การเลือกใช้หลักการจึงมีความยืดหยุ่น โอนอ่อนไปตามสภาพความเป็นจริงกระทั่งโอนอ่อนไปตามอารมณ์ความรู้สึกของนัก
ถ่ายภาพในขณะนั้นด้วย
จากการวิจัยนี้มีการรวบรวมเป็นหลักการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ ดังหลักการที่มีชื่อว่า “ดุลยภาพสีเทา” ซึ่งจากการ
วิเคราะห์ผลงานภาพถ่าย พบว่า ความสมดุลในเรื่องของการถ่วงน้ําหนัก ไม่ว่าจะเป็นวัตถุกับวัตถุ หรือวัตถุกับพื้นที่ว่าง (อสมมาตร
Asymmetrical Balance) สามารถถ่วงน้ําหนักกันให้เกิดความสมดุลทางด้านความรู้สึกได้ เป็นวิธีการที่นํามาใช้กับภาพถ่ายมากที่สุด
และได้ผลทางด้านความสงบด้วยเช่นกัน เนื่องจากความสมดุลเป็นความพอดีของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกที่อยู่ด้วยกันซึ่งเกิดจากการ
ถ่วงดุลของสิ่งที่ขัดแย้งกันและการเกิดจากการรวมตัวหรือการซ้ําของสิ่งที่เหมือนกัน (ชะลูด นิ่มเสมอ, 2554) หลักการถ่ายภาพ ชื่อว่า
“กลางกึ่งกลาง ที่ว่างสะท้อน” เป็นการใช้จุดเด่นหรือจุดน่าสนใจให้อยู่ตรงกลางหรือการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้เส้นต่าง ๆ พื้นผิว
รูปร่างรูปทรง โครงสร้าง (การวางภาพ) สี แสงเงา เงาสะท้อน ที่มาประกอบกันเป็นภาพถ่ายอาศัยสิ่งที่มากระทบจากภายนอกสู่
ภายในใจ ส่งผลให้การเลือกใช้ทัศนธาตุต่าง ๆ เป็นไปตามอารมณ์ความรู้สึก และส่วนหนึ่งมาจากแนวคิดว่าด้วยเรื่องความสงบตาม
แนวคิดของพระพุทธศาสนา ดังที่ รัชฎากร ชัยเรืองรัชต์ ได้สรุปไว้ในวิจัยเรื่อง “การศึกษางานออกแบบที่มีลักษณะเรียบง่าย” ว่า
ความเรียบง่ายจําเป็นต้องผ่านกระบวนการคิด ความพยายามในการค้นคว้า ศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูลให้หลากหลายอย่างรอบ
ด้าน จนสามารถสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในนิยามความหมาย หลักการ คุณค่า คุณสมบัติและคุณประโยชน์ของความเรียบง่ายได้
อย่างแท้จริง (รัชฎากร ชัยเรืองรัชต์, 2554) ในหลักการถ่ายภาพที่มีชื่อว่า “เรียบสู่ง่าย”
ผลงานภาพถ่ า ยทั้ ง 13 ผลงานเดี่ ย วและ 2 ชุ ด ภาพ ได้ ถู ก ถ่ า ยทอดออกมาเพื่ อ สื่ อ ถึ ง ความสงบตามแนวคิ ด ของ
พระพุทธศาสนา โดยนําหลักการที่ได้มาใช้ร่วมกับแนวคิด ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของผู้ชมผลงานได้เป็นอย่างดี ซึ่งในผลงานภาพถ่ายของ
ผู้วิจัยได้เน้นไปที่พื้นที่ว่าง (Space) เสียส่วนใหญ่และมีเส้นสมมุติที่เชื่อมวัตถุต่างๆ ให้เกิดความสมดุล โดยหลักการถ่ายภาพ มีชื่อว่า
“ นาม รูป สมมุติ” ส่วนหนึ่งเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกต่อสถานที่หรือสถานการณ์ตรงหน้า เป็นการใช้พื้นที่ว่างมากกว่ารูปทรง ซึ่ง
สอดคล้องกับการวิเคราะห์บุคลิกเรียบง่ายในยุคเดอ สไตล์ ที่ว่า การใช้พื้นภาพเป็นที่ว่างเรียบ ๆ โดยพื้นของรูปทรงอาจมากกว่าหรือ
น้อยกว่าพื้นที่ว่างก็ได้และสามารถใช้ได้ทั้งมิติที่ว่างตื้นและมิติที่ว่างลึก (ญาดา ชวาลกุล, 2543) ซึ่งการศึกษาจากงานวิจัยฉบับนี้ได้
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คู่มือ “การถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ” มาเป็นองค์ความรู้จากการวิเคราะห์ผลงานของศิลปินนักถ่ายภาพอีกด้วย ทั้งนี้ได้นําหลักการ
เหล่านั้นไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย มีการเตรียมผลงานภาพถ่ายเพื่อการนําเสนอผลงานโดยการจัดนิทรรศการ
ภาพถ่าย รับการประเมินผลภาพถ่ายเพื่อนํามาวิเคราะห์และสรุปผล ซึ่งในวันเปิดนิทรรศการผลงานภาพถ่ายนี้ อาจารย์วรนันทน์
ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะภาพถ่าย) ได้ให้เกียรติมาชมผลงานและให้คําวิพากษ์ วิจารณ์ ดังนี้
1. ในภาพชุด ขนาดของภาพดูเล็กไปทําให้เกิดช่องว่างระหว่างการจัดภาพมากเกินไป
2. สําหรับภาพชุด “ใบไม้ไหวบนผิวน้ํา No.1-5” เป็นการถ่ายภาพที่มีความเคลื่อนไหวทั้งแบบภาพเหมือนและภาพลวง
ความสัมพันธ์นี้ทําให้เกิดความน่าสนใจ
3. ผู้วิจัยมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในแนวทางของตนเอง
จากการประเมินผลงานภาพถ่ายจากผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการในครั้งนี้พบว่า ด้านแนวคิดในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายมี
แนวความคิดที่ชัดเจนและภาพถ่ายสามารถสื่อสารกับผู้ชมผลงานในเรื่องของความสงบได้เป็นอย่างดี ซึ่งมีการแสดงออกของการจัด
วางองค์ประกอบศิลป์ที่สื่อถึงความสงบแตกต่างกัน การนําทัศนธาตุมาใช้ให้ผลในการแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย
แตกต่างกัน โดยโทนสีได้แสดงออกตามเนื้อหาความสงบ ผ่อนคลายได้มากที่สุด ด้านเทคนิคการถ่ายภาพได้ทําให้เนื้อหาในการสื่อถึง
ความสงบมีความชัดเจนแม้อาจจะใช้เทคนิคเพียงบางเทคนิคที่ซ้ํากัน เช่น ความชัดลึก เป็นต้น อีกด้านหนึ่งในการนําเสนอผลงานคือ
เรื่องของขนาดภาพของผลงาน คือ ขนาด 80x110 เซนติเมตร เป็นขนาดภาพที่ค่อนข้างใหญ่ มีผลต่อการตอบโต้กับผู้ชมผลงานและ
เหมาะสมกับขนาดของห้องแสดงนิทรรศการ คือไม่คับแคบเกินไปและไม่โล่งจนเกินไป จากที่นําเสนอผลงานนิทรรศการภาพถ่ายใน
สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า ผู้ชมผลงานส่วนหนึ่งเป็นช่างภาพและมีความตั้งใจในการชม
ภาพถ่ายรวมถึงมีความตั้งใจในการตอบแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามทําให้ทราบว่า ผู้ชมผลงานส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดพิษณุโลกและเป็น นิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งที่ยังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในด้านออกแบบทัศนศิลป์ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ออกแบบสื่อนวัตกรรม สาระสนเทศเพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ และมีผู้ที่มีวุฒิ
การศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาด้านศิลปะและการออกแบบด้วยเช่นกัน ทําให้การตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ทางด้านศิลปะและการออกแบบ การใช้องค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุและเทคนิคการถ่ายภาพซึ่งเป็นทฤษฎี
พื้นฐานที่ผู้เรียนศิลปะและเรียนด้านการถ่ายภาพซึ่งจะมีความเข้าใจเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ชมบางกลุ่มก็มีความรู้ทางด้านการใช้
ภาพถ่ายสื่อสารทั้งด้านธุรกิจและด้านสังคมอีกด้วย
ปัญหาและอุปสรรค
1. การคาดเดาสภาพอากาศเกิดการผิดพลาด เนื่องจากเป็นฤดูฝน สภาพอากาศจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างคาดเดาได้
ยาก โดยเฉพาะช่วงเวลา ฟ้าครึ้มและฝนตก แสงตอนเย็นเป็นช่วงเวลาที่สั้นทําให้การบันทึกภาพมีระยะเวลาสั้นด้วยเช่นกัน
2. การพกพาอุปกรณ์ถ่ายภาพเข้าไปถ่ายในวัดหลวง อาจจะดูไม่เหมือนนักท่องเที่ยวทั่วไป โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ กล้อง
(DSLR) เลนส์ (Lens) ขาตั้งกล้องที่ค่อนข้างใหญ่เพื่อรองรับกล้องและเลนส์ได้ดี ซึ่งทําให้คนดูแลวัดเข้ามาซักถามเพราะเนื่องจากกลัว
การนําไปเผยแพร่ในแนวเสื่อมเสียทางอินเตอร์เนต (Internet) สิ่งที่มากระทบเหล่านี้ส่งผลให้สูญเสียสมาธิและอารมณ์ในการถ่ายภาพ
3. การพิมพ์ภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีการพิมพ์ต้องอาศัยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูง การส่งไฟล์ (File) พิมพ์ภาพจนถึงขั้นตอน
สุดท้าย ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการทําให้มี การพิมพ์แก้ไขใหม่ จึงทําให้เกิดความล่าข้า
ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
จากการวิจัยหัวข้อเรื่อง “การสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายที่สื่อถึงความสงบตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา” ผู้วิจัยได้เห็น
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขภาพถ่ายให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. จากการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายไม่ว่าจะถ่ายภาพแนวไหนหรือมีแนวความคิดเช่นไร ย่อมสะท้อนวิถีและความสัมพันธ์
ต่อชีวิตของนักถ่ายภาพ ซึ่งจําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าด้วยวิถีการดําเนินชีวิตเพื่อให้ภาพถ่ายสื่อออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและ
ให้ลุ่มลึกถึงอารมณ์ความรู้สึก สุนทรียะแห่งศาสตร์ของงานศิลปะ แม้จะใช้ระยะเวลายาวนานก็ตาม
2. ควรสร้างสรรค์ผลงานงานอย่างต่อเนื่อง
3. ควรมีอิสระในการใช้หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การใช้ทัศนธาตุ และเทคนิคการถ่ายภาพให้มากกว่านี้
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4. การเข้าไปถ่ายภาพในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสํารวม กาย วาจา และใจ การนําอุปกรณ์เข้าไปในสถานที่
นั้น ๆ ควรระมัดระวังไม่ให้รบกวนผู้อื่น เพราะเสียงชัตเตอร์หรือแสงแฟลช (Flash) อาจจะรบกวนสมาธิของผู้ที่กําลังปฏิบัติธรรม
ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยต่อไป
1. ในหลักการถ่ายภาพที่ได้มา อาจจะให้นักถ่ายภาพท่านอื่นทดลองใช้หลักการถ่ายภาพนี้เพื่อที่จะค้นหา ความแตกต่าง
ข้ อ จํ า กั ด หรื อ ความเป็น ไปได้ ใ นการสร้า งสรรค์ ภ าพถ่ า ยที่ สื่ อถึ ง ความสงบในแง่ มุ มที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความสงบตามแนวคิ ด ของ
พระพุทธศาสนา
2. หลักการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบ มีผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของนักถ่ายภาพในขณะถ่ายภาพ ไม่ว่าจะด้วยกระบวนการ
ใช้หลักการถ่ายภาพที่สื่อถึงความสงบเป็นต้น ฉะนั้น หากนําหลักการที่ได้มานําไปใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ในสภาวะตื่นตกใจ ตื่นกลัว หรือ
กระวนกระวายใจ อาจจะส่งผลบางอย่างกับสภาพจิตใจเพื่อนําไปสู่อารมณ์ความรู้สึกสงบได้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “การถ่ายภาพ
บําบัด” (Photography Therapy)
3. ในด้านภาพถ่ายที่ตอบสนองต่อการรับรู้ขณะถ่ายภาพ มีผลต่อจิตใจ การนําเทคนิคสมัยใหม่มาใช้ ได้แก่ สีของแสง การ
เคลื่อนตัวของสี แสง ส่งผลด้านอารมณ์ความรู้สึกขณะถ่ายภาพ การนําสื่อดิจิตอล (Dijitol) มาสร้างเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพที่
สามารถใกล้ชิดกับคนสมัยปัจจุบันได้ง่ายขึ้น เพื่อจะมีผลทําให้เกิดการผ่อนคลาย มีสมาธิจนกระทั่งเกิดความสงบ
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บทคัดย่อ
จุดมุ่งหมายของการวิจัยคือ 1) เพื่อพัฒนาสินค้าแฟชั่นจาก ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2) เพื่อ
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 3) เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์การ
สร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 3.1) ประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบสินค้า
แฟชั่น 3.2) ประเมินโครงการ / กิจกรรม โดยผู้ชี่ยวชาญ 8 ท่านและกลุ่มตัวอย่างจากการประเมินออนไลน์จํานวน 378 คน และ
การแจกแบบประเมินตามห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงรายจํานวน 217 คน รวมเป็นกลุ่มอย่างทั้งหมดจํานวน 595 คน
ผลการวิจัยพบว่า 1. การพัฒนาสินค้าแฟชั่นจาก ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายโดยได้แนวคิด (Concept) คือ
การพลิกฟื้นวัฒนธรรม นํามาผสมผสานกับความนําสมัยเพื่อรักษาวัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน (Revival of Culture) โดยโครงร่างชุดมี
รูปแบบเรียบง่าย (Minimal style) ใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย นุ่มนวล ดูหรูหราในขณะเดียวกันคือสี เบจและสีขาว ทําการ
ออกแบบทั้งหมด 5 ชิ้น ประกอบด้วย ชุดเดรสสั้น 1 ตัว เสื้อ 1 ตัว กระโปรง 1 ตัว กางเกง 1 ตัว และเสื้อสูท 1 ตัว โดยแต่ละ
ชุดสามารถนํามาประยุกต์การใส่ด้วยกันได้ 2. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ที่ 3 : การเพิ่มช่อง
ทางการจัดจําหน่าย กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการการตลาด กลยุทธ์ที่ 5: การกําหนดเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นําในด้านต่างๆใน
อนาคต 3. การประเมินแผนกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พบว่าการ
ประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากกลุ่มตัวอย่างทาง
ออนไลน์ มี ค่ า เฉลี่ ย ในทุ ก ด้ า นเท่ า กั บ 4.34 (SD.60) อยู่ ใ นระดั บ ความพึ ง พอใจมากและจากการแจกแบบสอบถามตาม
ห้างสรรพสินค้าในจังหวัดเชียงราย พบว่ามี ค่าเฉลี่ยในทุกด้านเท่ากับ 4.33 (SD.20) อยู่ในระดับความพึงพอใจมากโดย และจาก
การประเมินแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่นผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 ท่านมี
ความเห็นโดยรวมว่าโดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มาก
คําสําคัญ : การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
___________________________________________________________________________________________________

ABSTRACT
Developing the strategic plan to create the brand for fashion product with Thailue Textile
in Chiangkhong District, Chiang Rai study aims to 1) develop fashion product from Thailue textile in
Chiangkhong District, Chiang Rai Province 2) develop strategic plan to create the brand of fashion products
from Thailue textile in Chiangkhong District, Chiang Rai Province 3) evaluate the strategic plan of creating the
brand of fashion product from Thailue textile in Chiangkhong District, Chiang Rai Province which included 3.1
evaluating satisfaction in work of designing the fashion products and 3.2) evaluating the project/ activity by 8
specialists and 600 subjects. The result was found that 1) Developing fashion products from Thailue Textile
in Chiangkhong District, Chiang Rai Province was performed under the concept of cultural revival mixed with
modernity to maintain cultures. The outfit was designed in minimal style and tones that would make it look
simple, gentle and magnificent simultaneously including beige and white. It was designed in 5 pieces
including 1 short dress, 1 shirt, 1 skirt, 1 pants and 1 suit. Each outfit could be mixed and matched
alternately. 2) Developing strategic plan to create the brand of fashion products with Thailue Textile in
Chiangkhong District, Chiang Rai Province consisted of 1: brand creation 2: product development 3:
distribution channel addition 4: marketing promotion And 5: target specification to be the leader in various
terms in the future. 3) Evaluating the strategic plan to create brand of fashion product from Thailue Textile
in Chiangkhong District, Chiang Rai Province was found that the satisfaction survey in works of designing
clothes from Thailue textile in Chiangkhong District, Chiang Rai Province from the subjects via online and
questionnaires that were distributed at the department store in Chiang Rai was found that the subjects were
satisfied in high level. Furthermore, according to the evaluation of strategic plan to create the brand of
fashion products from Thailue Textile in Chiangkhong District, Chiang Rai Province, it was found that 8
specialists had overall opinions that it was generally in proper level with high possibility.
Keywords: strategic brauding development, Fashion product, Thailue textile

บทนํา
เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ท่ามกลางข้อจํากัดทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและแรงงานค่าจ้างต่ําที่เคยมีอยู่เป็นจํานวนมาก ส่งผลให้ต้องเร่งปรับเปลี่ยนทิศ
ทางการพัฒนามาเน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความได้เปรียบมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและงานบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพอย่างแท้จริง(สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้,2557)
หนึ่งในนั้นคืออุตสาหกรรมแฟชั่นซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์และไอเดียของผู้ประกอบการหรือนักออกแบบอาชีพ
เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ในตลาด
เสื้อผ้าสําเร็จรูปของไทยการนําเข้าเครื่องนุ่งห่มของไทยในปี พ.ศ. 2553 นั้น อยู่ที่ 633 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการขยายตัว
เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยที่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสําเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องนุ่งห่มที่มี
การนําเข้ามากที่สุด (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2553)แม้ว่าประเทศไทยจะมีตราสินค้าเสื้อผ้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง มี
คุณภาพดี มีราคาสูง ผู้บริโภคชาวไทยก็ยังคงนิยมสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ ทั้งที่ชาติไทยเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเป็นมรดกที่
สําคัญอย่างยิ่งที่บรรพบุรุษได้สืบทอดมายังคนรุ่นหลัง โดยผ่านกระบวนการสั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาในแต่ละยุคสมัย โดย
วัฒนธรรมท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธุ์มีความหลากหลายแตกต่างกันไป วัฒนธรรมเช่นนี้ย่อมมีความหมายมากกว่าวิถีชีวิต แต่เป็น
เอกลักษณ์ประจํากลุ่มชาติพันธุ์ที่สั่งสมมานาน มีลักษณะเด่นทางวัฒนธรรม (อํารา พงศาพิชน์, 2533)
การทอผ้าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในหลายภูมิปัญญาที่ชาวบ้านในชุมชนชนบทจํานวนไม่น้อยที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคได้
สื บ ทอดฝึ ก หั ด กั น มาในลั ก ษณะการเรี ย นรู้ ภ ายในครอบครั ว ผ่ า นชุ ม ชนโดยการเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น ของคนชุ ม ชน ผ่ า น
ความสัมพันธ์ของมิติของสังคม สิ่งแวดล้อมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (นันทสาร สีสลับและคณะ, 2542) ผ้าทอที่ปรากฏในภูมิภาคต่างๆจะ
มีรูปแบบวิธีการที่ต่างกันออกไปทั้งวิธีการทอ การทําลวดลายและด้วยวิธีการแบบต่างๆ รูปแบบที่ปรากฏในงานทอผ้าของ
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ชาวบ้านในแต่ละท้องที่แต่ละกลุ่มก็จะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไปตามวิธีการผลิต ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียม ประเพณีความเชื่อทางวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต ผสมผสานค่านิยมในสังคมที่สืบทอดมา
จากชุมชนต้นกําเนิด (มารุต อัมรานันท์, 2542) ในปัจจุบันผลจากการพัฒนาประเทศ ทําให้ผ้าทอบางท้องถิ่นขาดความเป็น
เอกลักษณ์ทั้งลวดลาย สีสัน เส้นใยการทอ และสิ่งที่สําคัญคือการอนุรักษ์และการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าแบบ
ดั้งเดิม ซึ่งบางท้องถิ่นกําลังจะเลือนหายไป ชนรุ่นใหม่ขาดความสนใจ ความภาคภูมิใจและไม่ตระหนักถึงคุณค่าในการสืบทอดต่อ
จากคนรุ่นเก่า อันเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย ผลที่สุดองค์ความรู้ในการทอผ้าแบบดั้งเดิมจึงตายไปพร้อม
กับคนเฒ่าคนแก่(เอี่ยม ทองดี, 2538) ดังเช่นชาวไทลื้อ จังหวัดเชียงรายนั้น ภูมิปัญญาการทอผ้าหลงเหลืออยู่แค่ในรุ่นพ่อแม่ปู่ย่า
ตายายเท่านั้นและชาวไทลื้อรุ่นใหม่กลับมาทําอาชีพตามวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย บ้านศรีมงคล หมู่ที่ 14 ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรหนึ่งซึ่ง
ได้รับการพัฒนาจากภาครัฐให้นําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และผู้ประกอบการโดยส่วนมากยังไม่
เข้าใจถึงวิธีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์โดยวิธีการผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์เพื่อเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับผลิตภัณฑ์และธุรกิจของตนเอง ซึ่งผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อดําเนินธุรกิจให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน
ดังนั้นนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นศึกษากระบวนการรูปแบบและกรรมวิธีการทอผ้าไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ศึกษาแนวคิดในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น นําข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และรวบรวมผลการศึกษาเพื่อ
แนวทางในการพัฒนา เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยการนําเอาวัฒนธรรมไทยหรือภูมิ
ปัญญาไทยมาประยุกต์ใช้โดยให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการตลาดในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลดีต่อคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
ของไทย และเป็นการต่อยอดทางธุรกิจที่ยั่งยืนอีกด้วย

จุดมุ่งหมายของการศึกษา
1. เพื่อพัฒนาสินค้าแฟชั่นจาก ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. เพื่อประเมินแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3.1 ประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบสินค้าแฟชั่น
3.2 ประเมินโครงการ / กิจกรรม

ขอบเขตของงานวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัย เพื่อทําให้งานวิจัยมีความชัดเจน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ได้กําหนดเอาไว้
ดังนี้
1. ขอบเขตของเนื้อหา
1.1 ศึกษารูปแบบและกรรมวิธีการทอผ้าไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1.2 ศึกษาตราสินค้าแฟชั่นในประเทศไทย
1.3 ศึกษาการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น
1.4 ศึกษาการออกแบบเครื่องแต่งกาย
1.5 ศึกษาข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคแบรนด์สินค้าแฟชั่นของสุภาพสตรีไทย
2. ขอบเขตด้านการออกแบบ
2.1 ออกแบบสินค้าแฟชั่นจากผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เครื่องแต่ง
กายสตรีจํานวน 5 ชิ้น 1 คอลเลคชั่น ประกอบด้วย ชุดเดรสสั้น 1 ชุด เสื้อ 1 ตัว กระโปรง 1 ตัว กางเกง 1 ตัว และเสื้อสูท 1 ตัว
2.2 พัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
3. ขอบเขตกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ การพัฒนาแผนกลยุทธ์การ
สร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และ กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการออกแบบสินค้าแฟชั่นจากผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ประชากร ได้แก่
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-กลุ่มสตรีอายุ 20-30ปีที่นิยมซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ในFacebook FanPage
“Siambrandname” ซึ่งเป็นกลุ่ม Facebook Fan Page สําหรับการซื้อขายแลกเปลี่ยนและกระจายข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าแบ
รนด์เนม มีสมาชิกในกลุ่มจํานวน 24,296 คน
- กลุ่มสตรีอายุ 20-30 ปีที่นิยมบริโภคสินค้าแฟชั่นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําในจังหวัดเชียงราย
จํานวน 500 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประชากร ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
- กลุ่มสตรี อายุ 20-30 ปีที่นิยมซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ใน Facebook Fan Page
“Siambrandname” จํานวน 378 คน
- กลุ่มสตรีอายุ 20-30 ปีที่นิยมบริโภคสินค้าแฟชั่นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําในจังหวัดเชียงราย
จํานวน 217 คน โดยใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง Krejcie & Morgan (1970)

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ส่วนที่ 1 ผลการสร้างแนวทางการพัฒนาสินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผลจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเรื่อง การสร้างแนว ทางการพัฒนา สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 20-30 ปี ประกอบอาชีพ ทําธุรกิจส่วนตัวและ
พนักงานบริษัทเอกชน/พนักงานรัฐวิสาหกิจตามลําดับ มีรายได้โดยเฉลี่ยเดือนละ 10,001-25,000 บาท ซื้อเครื่องแต่งกายแบรนด์
เนมเฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง โดยจํานวนเงินในการซื้อเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมในแต่ละครั้ง/ต่อหนึ่งชิ้น คือ น้อยกว่า 3,000 บาท
รูปแบบเครื่องแต่ ง กาย(style) ที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ แบบเรียบง่ า ย (Minimalist) แบบหรูหรา (Classy) และแบบทัน สมัย
(Modern/chic) ตามลําดับ โดยแบรนด์เสื้อผ้าไทยที่ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชอบคือ แบรนด์ Disaya แบรนด์ Milin และแบรนด์
Vatanika ตามลําดับ
การศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ รู ป แบบเครื่ อ งแต่ ง กายของกลุ่ ม เป้ า หมาย (Style) พบว่ า รู ป แบบเครื่ อ งแต่ ง กาย(style) ที่
กลุ่มเป้าหมายชื่นชอบมากที่สุดคือ แบบเรียบง่าย (Minimalist) ผู้วิจัยจึงได้ศึกษา Style Minimalist ซึ่งสรุปได้ว่า Minimalist
Style เป็นรูปแบบที่ว่าด้วย ความน้อย เกิดจากการตัดทอนสิ่งที่เกินจริงทิ้งไป แต่นอกจากความเรียบง่ายแล้ว Minimalist Style
ยังต้องคงความประณีตไว้ด้วยเช่นกัน โดยความสวยงามของ Minimalist Style นั้นคือการที่วัสดุของชิ้นงานนั้นๆได้แสดงตัวอย่าง
เต็มที่ การใช้เส้นและรูปทรงของ Minimalist Style จะเน้นการใช้เส้นและรูปทรงที่เรียบง่าย ไม่ฉูดฉาดเช่น เส้นตรง เส้นโค้ง
รูปทรง ก็จะเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายเช่นเดียวกัน ในส่วนของสีที่สื่อถึง Minimalist Style จะเป็นสีจําพวกสีที่ไม่ฉุดฉาดมากเช่น สี
ขาว สีเทา สีน้ําเงินกรม สีดํา สีครีมเป็นต้น เมื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการออกแบบโดย
ผู้วิจัยได้สร้างแนวทางในการออกแบบได้โดยใช้แนวคิด Revival of Culture การพลิกฟื้นวัฒนธรรม นํามาผสมผสานกับความนํา
สมัยเพื่อการรักษาวัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน โดยออกแบบให้มีความเรียบง่าย ทันสมัย ใช้ผ้าที่กลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัย อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงรายผลิตขึ้นมา ได้แก่ ผ้าทอไทลื้อซึ่งใช้ลวดลายน้ําไหลซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทลื้อศรีดอนชัย และผ้าฝ้าย
ทอสีล้วน และใช้กลุ่มโทนสีที่ให้ความรู้สึก เรียบง่าย นุ่มนวล ดูหรูหราในขณะเดียวกันกลุ่มสีพื้นฐาน (Basic Colour) ที่นํามาใช้ใน
การออกแบบได้แก่ สีเบจ สีเทา และสีขาว

ภาพ 1 ภาพแสดงแรงบันดาลใจในการออกแบบและแสดงสี (Colour) ในการออกแบบ
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ภาพ 2 ภาพแสดงบุคลิก (Character) ของกลุ่มเป้าหมาย
ในขั้นตอนการออกแบบเครื่องแต่งกายจาก ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยได้กําหนดแนวคิดใน
การออกแบบ (Concept) โดยนําข้อมูลจากการสร้างแนวทางในการพัฒนาสินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย และการศึกษาวิเคราะห์ แบรนด์แฟชั่นคู่แข่งทางการตลาด โดยได้แนวคิด (Concept) คือ การพลิกฟื้นวัฒนธรรม นํามา
ผสมผสานกับความนําสมัยเพื่อรักษาวัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน (Revival of Culture) โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องแต่งกาย
ดั้งเดิมของชาวไทลื้อด้วยตัวเสื้อที่มีเส้นลายทับซ้อนและตัวเสื้อที่สั้นนํามาดัดแปลงให้มีความทันสมัยและสวมใส่ได้ง่ายมากขึ้น โดย
โครงร่างชุดมีรูปแบบเรียบง่าย (Minimal style) ผสมผสานกับเครื่องแต่งกายไทลื้อดั้งเดิม มีความประณีตในการตัดเย็บ ไม่มีการ
ประดับตกแต่งมากมายจนเกินไป ใช้โทนสีที่ให้ความรู้สึกเรียบง่าย นุ่มนวล ดูหรูหราในขณะเดียวกันคือสี เบจและสีขาว โดย
ออกแบบทั้งหมด 5 ชิ้น ประกอบด้วย ชุดเดรสสั้น 1 ตัว เสื้อ 1 ตัว กระโปรง 1 ตัว กางเกง 1 ตัว และเสื้อสูท 1 ตัว โดยแต่ละชุด
สามารถนํามาสลับสับเปลี่ยนการใส่ด้วยกันได้

ภาพ 4 ภาพแสดงการออกแบบร่างครั้งที่ 2

ภาพ 5 ภาพแสดงผลการตัดเย็บเครื่องแต่งกายแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้าง
แบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. ผลการประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาแผลกลยุทธ์การสร้าง แบรนด์
สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ โดยกลุ่มสตรีช่วงอายุ 20-30 ปีที่นิยมบริโภคสินค้าแฟชั่นตามห้างสรรพสินค้าชั้นนําในจังหวัดเชียงราย
จํานวน 217 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 93.0 เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 7.0 ในส่วนของช่วงอายุของผู้
ประเมินปรากฏผลว่า ช่วงอายุ 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 60.0 ช่วงอายุ 31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ 25.0 และช่วงอายุมากกว่า 35 ปี
คิดเป็นร้อยละ 15.0 โดยผู้ประเมินมีอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ/หนักงานราชการ คิดเป็นร้อยละ 15.0 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 48.0 ทําธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 24.0 เป็นนิสิตนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 10.0 และ
ประกอบอาชีพอื่นๆอีก คิดเป็นร้อยละ 3.0 โดยมีรายได้10,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 รายได้ 25,000 – 35,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.5 โดยผู้ตอบแบบประเมินมีพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องแต่งกายแบรนด์เนม น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 50.0 เดือนละหนึ่งครั้ง คิดเป็นร้อยละ 30.0 เดือนละ 2 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 14.0 และซื้อมากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 6.0 โดยมีจํานวนเงินในการซื้อเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมใน
แต่ละครั้ง/ต่อหนึ่งชิ้น น้อยกว่า 3,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 76.0 และ 3,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.0
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็นตารางดังนี้
ตาราง 1 แสดงผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย จาก
การ
พัฒนาสินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากผู้ตอบแบบสอบถาม n=217 คน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการ
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีสภาพเรียบร้อย ประณีต สวยงาม
รูปทรงและสัดส่วนไม่บิดเบี้ยว สมส่วน ไม่ย่นตึง หรือรั้ง
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน
รูปแบบเครื่องแต่งกายสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส
รูปแบบเครื่องแต่งมีความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความร่วมสมัย สามารถเขาถึงได้ง่าย
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความเชื่อมโยงและสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทลื้อ
ลวดลายผ้าทอไทลื้อที่นํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องแต่งกายมีความเหมาะสม
รูปแบบของเครื่องแต่งกายทําให้ผ้าทอไทลื้อสวมใส่ง่ายขึ้น
ทัศนคติที่ท่านมีต่อการนําผ้าไทยมาใช้ในงานแฟชั่นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น

̅
4.70
4.70
3.96
3.74
3.86
3.74
4.28
4.73
4.16
4.73

SD
.45
.45
.73
.61
.67
.61
.54
.50
.53
.50

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

11

รูปแบบเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาสินค้าผ้าทอแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชีย
ของ จังหวัดเชียงราย ทําให้เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นถิ่นมากขึ้น
สามารถต่อยอดในงานออกแบบอื่นๆได้อีก

4.67

.56

มากที่สุด

4.73
4.33

.50
.20

มากที่สุด
มาก

12
รวม

จากตารางสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินพิจารณาว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดสามลําดับได้แก่ ลวดลายผ้าทอไทลื้อที่
นํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องแต่งกายมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 4.73(SD .05) ทัศนคติที่ท่านมีต่อการนําผ้าไทยมาใช้ในงานแฟชั่น
เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.73 (SD .05) และ สามารถต่อยอดในงานออกแบบอื่นๆได้อีก มีค่าเฉลี่ย 4.73 (SD .05)
ตามลําดับ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาแผลกลยุทธ์การสร้างแบรนด์
สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มสตรีช่วงอายุ 20-30 ปีที่นิยมซื้อสินค้าแฟชั่นออนไลน์ใน
Facebook Fan Page “Siambrandname” จํานวน 378 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 97.7 เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 2.3 ในส่วนของช่วงอายุของผู้ประเมิน
ปรากฏผลว่า ช่วงอายุต่ํากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.8 ช่วงอายุ 20-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 45.8 ช่วงอายุ 31-35 ปีคิดเป็นร้อยละ
42.8 และช่วงอายุมากกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.0 โดยผู้ประเมินมีอาชีพ รับราชการ/พนักงานของรัฐ / พนักงานราชการ คิด
เป็นร้อยละ 22.9 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 30.9 ทําธุรกิจส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 28.6 เป็นนิสิต
นักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.3 รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 6.5 และประกอบอาชีพอื่น ๆ อีก คิดเป็นร้อยละ 3.5 โดยมีรายได้ต่ํากว่า
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.8 มีรายได้10,000 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.1 รายได้ 25,000 – 35,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.1 และรายได้มากกว่า 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3 โดยผู้ตอบแบบประเมินมีพฤติกรรมการซื้อเครื่องแต่งกายแบ
รนด์เนม น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 26.3 เดือนละหนึ่งครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.1 เดือนละ2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 21.1
และซื้อมากกว่าเดือนละ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 16.5 โดยมีจํานวนเงินในการซื้อเครื่องแต่งกายแบรนด์เนมในแต่ละครั้ง/ต่อหนึ่ง
ชิ้น น้อยกว่า 3,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 52.2 และ 3,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3 5,001 – 7,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 6.5 และ 7,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.0
ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ โดยผู้วิจัยสามารถสรุปได้เป็นตารางดังนี้
ตาราง แสดงผลข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ เรื่อง แบบประเมินความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย จาก
การพัฒนาสินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จากผู้ตอบแบบสอบถามออนไลน์ n=378
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
รวม

รายการ
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีสภาพเรียบร้อย ประณีต สวยงาม
รูปทรงและสัดส่วนไม่บิดเบี้ยว สมส่วน ไม่ย่นตึง หรือรั้ง
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความสวยงาม เหมาะสมกับการใช้งาน
รูปแบบเครื่องแต่งกายสามารถสวมใส่ได้หลากหลายโอกาส
รูปแบบเครื่องแต่งมีความโดดเด่น เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความร่วมสมัย สามารถเขาถึงได้ง่าย
รูปแบบเครื่องแต่งกายมีความเชื่อมโยงและสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทลื้อ
ลวดลายผ้าทอไทลื้อที่นํามาประยุกต์ใช้กับเครื่องแต่งกายมีความเหมาะสม
รูปแบบของเครื่องแต่งกายทําให้ผ้าทอไทลื้อสวมใส่ง่ายขึ้น
ทัศนคติที่ท่านมีต่อการนําผ้าไทยมาใช้ในงานแฟชั่นเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
รูปแบบเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาสินค้าผ้าทอแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชีย
ของ จังหวัดเชียงราย ทําให้เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นถิ่นมากขึ้น
สามารถต่อยอดในงานออกแบบอื่นๆได้อีก

̅
4.46
4.40
4.26
4.15
4.20
4.19
4.36
4.37
4.40
4.41
4.45

SD
.72
.76
.73
.74
.74
.73
.73
.72
.73
.72
.71

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.45
4.34

.71
.60

มาก
มาก

จากตารางสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบประเมินพิจารณาว่ามีความพึงพอใจมากที่สุดสามลําดับได้แก่ รูปแบบเครื่องแต่งกายมี
สภาพเรียบร้อย ประณีต สวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.46 (SD .72) รูปแบบเครื่องแต่งกายจากการพัฒนาสินค้าผ้าทอแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ
อําเภอเชียของ จังหวัดเชียงราย ทําให้เห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมพื้นถิ่นมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.45 (SD .71) และ สามารถต่อยอด
ในงานออกแบบอื่นๆได้อีก มีค่าเฉลี่ย 4.45 (SD .60) ตามลําดับ
ส่วนที่ 3 ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยการนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทลื้อมาประยุกต์ใช้โดยให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของผู้บริโภคและการตลาดในปัจจุบัน โดยนําเอาหลักการและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การกําหนดประเภทธุรกิจและ
เป้าหมาย การวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์ตลาด ตลอดจนการวิเคราะห์สินค้าและบริการและการวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาด
และการขาย ของตนเองเพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ในการดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าผ้าทอไทลื้อ อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียง
ของจังหวัดเชียงราย ประกอบไปด้วย กลยุทธ์ที่ 1 : การสร้างแบรนด์ กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ที่ 3 : การ
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เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย กลยุทธ์ที่ 4 : การส่งเสริมการการตลาด กลยุทธ์ที่ 5 : การกําหนดเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นําในด้าน
ต่างๆในอนาคต
โดยจากการดําเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
สามารถสรุปได้ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1: การสร้างแบรนด์
ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและสามารถกําหนดกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ และได้กําหนด
รูปแบบและบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Identity) โดยประกอบไปด้วย LOGO โทนสีของแบรนด์ และ รูปแบบลวดลาย
เอกลักษณ์ของ แบรนด์ ดังนี้

ภาพ 6 ภาพแสดงบุคลิกภาพของแบรนด์ (Brand Identity)
และได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์โดยออกแบบให้สอดคล้องกับ รูปแบบและบุคลิกภาพของแบรนด์ดังนี้

ภาพ 7 ภาพบรรจุภัณฑ์ของแบรนด์
กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายและบุคลิกภาพของแบรนด์ ผู้วิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมีแรง
บันดาลใจในการออกแบบ คือ Revival of Culture การพลิกฟื้นวัฒนธรรม นํามาผสมผสานกับความนําสมัยเพื่อการรักษา
วัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน โดยผลของการตัดเย็บเป็นดังนี้
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ภาพ 8 ภาพผลการตัดเย็บเครื่องแต่งกายแฟชั่นผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
กลยุทธ์ที่ 3: การเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่าย
ผู้วิจัยได้เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายของแบรนด์ ทาง Facebook โดยใช้ชื่อใน Facebook Page ว่า
“Sridonchai Handwoven Textile by Thilue” และ ทาง Instragram โดยใช้ชื่อว่า “Sridonchai Handwoven textile”
สําหรับลูกค้าอีกกลุ่มที่นิยมซื้อสินค้าผ่านทาง Instragram
กลยุทธ์ท่ี 4: การส่งเสริมการการตลาด
ผู้วิจัยได้ทําการส่งเสริมทางการตลาดในขั้นต้นสองรูปแบบได้แก่ นามบัตรและแผ่นพับดังนี้

ภาพ 9 ภาพนามบัตรของแบรนด์

ภาพ 10 ภาพแผ่นพับของแบรนด์
กลยุทธ์ที่ 5: การกําหนดเป้าหมายเพื่อเป็นผู้นําในด้านต่างๆในอนาคต
ผู้วิจัยได้กําหนดเป้าหมายต่างๆในอนาคต โดยมีแนวทางดังนี้ แนวทางที่ 1 การพัฒนาเพื่อเป็นผู้นําที่แตกต่าง
(Differentiation) แนวทางที่ 2 การกําหนดราคาโปรโมชั่น (Promotional Pricing) แนวทางที่ 3 การลดราคา (Price
Discounts) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียราย
ต่อไปในอนาคต
ส่วนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยผุ้เชี่ยวชาญ
ผู้วิจัยได้นําแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ผู้วิจัย
ได้จัดทําขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสาขาที่เกี่ยวข้อง 8 ท่านประเมินความพึงพอใจ ผลการประเมินความพึงพอใจในแผนกลยุทธ์
การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยรวมอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
มาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้มากที่สุดได้แก่ ด้านขั้นตอนการดําเนินการพัฒนาแผลกลยุทธ์
การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และในด้านอื่นๆ ผู้เชี่ยวชาญให้การประเมินว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นไปได้มาก ในระดับเท่ากัน ผู้วิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 8 ท่าน มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน
คือ ควรวาง ตําแหน่งของแบรนด์ให้ชัดเจนกว่านี้ เพื่อที่แบรนด์จะได้มีความชัดเจนมากขึ้น
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อภิปรายผล
ผลการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. การพัฒนาสินค้าแฟชั่นจาก ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผู้วิจัยได้ทําการแบ่งขั้นตอนการพัฒนาสินค้าจากผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ออกเป็นสอง
ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า และ 2. ขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้
1. ขั้นตอนการศึกษาค้นคว้า (Research) ผู้วิจัยพบว่า จากการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคแล้ว ผู้บริโภค
โดยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีอายุ 20-30 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุโดยเฉลี่ย ที่มีปริมาณการบริโภคสินค้าแฟชั่นมากที่สุดเนื่องด้วย
สังคม การทํางาน และการใช่ชีวิต ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาสนใจดูแลภาพลักษณ์ตัวเองมากยิ่งขึ้น โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ
เพ็ญนิภา พัฒนนางกูร (2551) เรื่อง การสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นนําเข้าจากต่างประเทศของวัยรุ่น ที่
กล่าวว่า ช่องวัยนี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาพร้อมๆกับกระแสแฟชั่นทางตะวันตก มีสื่อต่างๆเขามาในการรับรู้มากมาย ซึ่ง
เป็นการค่อยๆซึมซับและปลูกฝังค่านิยมและความศรัทธาของการบริโภคสินค้าแบรนด์เนมอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว และโดยส่วน
ใหญ่เชื่อว่าเครื่องแต่งกายเป็นการสะท้อนถึงรสนิยม สไตล์ และความทันสมัยของผู้สวมใส่
2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ผู้วิจัยสามารถ สร้างแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกาย จากผ้าทอไทลื้อ
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยการกําหนดแนวคิดในการออกแบบ (Concept) คือ การพลิกฟื้นวัฒนธรรมนํามาผสมผสาน
กับกับความนําสมัยเพื่อรักษาวัฒนธรรมไว้ให้ยั่งยืน (Revival of Culture) โดยใช้ผ้าทอมือจากกลุ่มสตรีทอผ้าศรีดอนชัยเป็น
วัตถุดิบหลัก โดยผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบเครื่องแต่งกายดั้งเดิมของชาวไทลื้อ นํามาดัดแปลงให้มีความทันสมัย
และสวมใส่ได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดภายใต้แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ที่กล่าวไว้ว่า
หลักการสําคัญคือ การเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจและเชื่อมโยงไปสู่คุณค่าทางสังคมจนกลายเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในที่สุด และ
จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (2543) ยังกล่าวไว้ว่า วัฒนธรรมในการแต่งกายมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ที่ได้รับอิทธิพลด้านการแต่งกายจะ
นํารูปแบบการแต่งกายที่ตนถือเป็นต้นแบบไปดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียดให้เหมาะสมกับภาการณ์ดําเนินชีวิตที่ดํารงอยู่
2. การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
จากการศึกษาค้นคว้าและเก็บรวบรวมข้อมุลผู้วิจัยสามารถพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ สินค้าแฟชั่นผ้าทอไท
ลื้อ อําเออเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้ดังต่อไปนี้
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยมุ่งเน้นการ
สร้างมูลค่ าเพิ่ม และสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ โดยการนําเอาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทลื้อมาประยุกต์ใช้โดยให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคและการตลาดในปัจจุบัน ดังที่ วิบูลย์ ลี้สุวรรณ (2535) ได้กล่าวไว้ว่า ศิลปหัตถกรรม คือ
ผลงานซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์หรือสิ่งที่ต้องใช้มือในการประดิษฐ์โดยมีความงามทางศิลปะแฝงอยู่ทั้งนี้อาจใช้เครื่องทุ่นแรงช่วยด้วย
ก็ได้ ส่วนศิลปะพื้นบ้านที่เป็นงานศิลปะตั้งอยู่บนพื้นฐานของชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ที่มาจากชีวิตจิตใจของกลุ่มชนเหล่านั้นโดยอาจสนองความเชื่อเพื่อความสุขทางใจหรือเพื่อใช้สอยในชีวิตประจําวันเพื่อซื้อขาย
แลกเปลี่ยนกันภายในชุมชน ซึ่งเป็นความสามารถที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษมิใช่การลอกเลียนแบบหรือได้อับอิทธิพลจาก
ถิ่นอื่น ศิลปะประเภทนี้จึงมีลักษณะเฉพาะถิ่นของตัวเอง

ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่ได้รับจากผลการวิจัยนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1. การนําไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
การนําผลจากการวิจัยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีดังนี้
1.1 จากผลของงานวิจัยจากแบบสอบถามในการสร้างแนวทางการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ได้รวบรวมข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อสร้างแนวทางในการออกแบบ ซึ่งในบางข้อคําถามอาจเป็น
ประโยชน์ต่อนักออกแบบเพื่อเป็นข้อมูลของกลุ่มผู้บริโภคได้
1.2 ในการออกแบบนักออกแบบควรนํากรอบแนวคิดในการออกแบบไปประยุกต์ใช้กับงานออกแบบของตนเองอย่าง
เหมาะสม เพื่อเป็นการตีกรอบแนวทางการออกแบบของงานออกแบบให้ชัดเจนมากขึ้น
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1.3 ผู้บริโภคมีความพึงพอใจผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายใน
ระดับมาก ดังนั้นนักออกแบบสามารถใช้แนวทางในการออกแบบนี้ไปต่อยอดในการออกแบบเครื่องแต่งจากผ้าทอพื้นถิ่นในการ
จัดจําหน่ายได้
1.4 การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
นักออกแบบสามารถนําแนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ซึ่ง
ประกอบด้วย LOGO แบรนด์ โทนสีของแบรนด์ รูปแบบลวดลายเอกลักษณ์ของแบรนด์ รวมไปถึง นามบัตร แผ่นพับและบรรจุ
ภัณฑ์ ซึ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกัน ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์ตนเองต่อไปได้ ซึ่งควรอยู่ในพื้นฐาน
กลุ่มเป้าหมายและภาพลักษณ์ของแบรนด์ตนเองให้เหมาะสม
2. การนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงการสร้างแบรนด์และการตลาด
การนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงการสร้างแบรนด์และการตลาด มีดังนี้
2.1 การวิเคราะห์แบรนด์คู่แข่งที่เกี่ยวข้อง โดยใช้หลักการในการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์ 4Ps และ ส่วนประสม
ทางกาตลาด(SWOT) ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนําข้อมูลการรวิเคราะห์คู่แข่งนี้ ไปต่อยอดหรือเป็นข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น
2.2 จากแนวทางในแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แบ่ง
ออกเป็นหลายขั้นตอน ผู้ประกอบการสามารถนําแนวทางเหล่านี้ไปใช้เพื่อต่อยอดและเป็นแนวทางในการสร้างแผลกลยุทธ์การ
สร้างแบรนด์โดยปรับให้เหมาะสมกับกิจการและผลิตภัณฑ์ของตนเอง
3. การนําไปประยุกต์ใช้ในเชิงวิชาการ
การนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ มีดังนี้
3.1 จากทัศนคติของผู้บริโภค ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าทอไท
ลื้อ อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งแต่จะมีบางส่วนที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในประเด็นอื่น ๆ เช่นการเลือกใช้ชนิดผ้าที่
หลากหลาย เหมาะสมกับรูปแบบเครื่องแต่งกายมากขึ้น และการเพิ่มรูปแบบในการออกแบบให้หลากหลายกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น
3.2 จากทัศนคติของผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญโดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า แผลกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น
ผ้าทอไทลื้อ อําเภอเชียงของ มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมาก แต่ยังมีบางประเด็นที่ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเช่น ตําแหน่งที่ตั้งทางการตลาดของแบรนด์ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร การศึกษาคู่แข่งของแบรนด์ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร จึง
ควรศึกษาเรื่องการวางตําแหน่งของแบรนด์ในตลาดให้ชัดเจนมากขึ้น และควรศึกษาและวิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาดให้มากขึ้น
และเลือกกลุ่มคู่แข่งทางการตลาดให้ตรงกลุ่มและชัดเจนขึ้น
3.3 ควรมีการศึกษาข้อมูลและกําหนดราคาขายของสินค้า เพื่อกําหนดตําแหน่งที่ตั้งทางการตลาดให้ชัดเจนขึ้น จึง
ควรกําหนดราคาของสินค้า ว่าอยู่ในระดับใด ต้นทุนเท่าใด ควรต้องได้กําไรเท่าใดกิจการจึงจะคงอยู่ได้ และวางตําแหน่งทางการ
ตลาดได้
3.4 ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์สามารถประยุ กต์ใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมชุมชนรูปแบบอื่นได้ ดังนั้น
ขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาแผลกลยุทธ์นักวิจัยสามารถนําไปใช้ประโยชน์ประกอบการสร้างแนวทางอื่นได้
ทั้งนี้ งานวิจัยเล่มเป็นเพียงการวิจัยเฉพาะการพัฒนาแผนกลยุทธ์การสร้างแบรนด์สินค้าแฟชั่น ผ้าทอไทลื้อ อําเภอ
เชียงของ จังหวัดเชียงราย และกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินเป็นเพียงกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้า
จังหวัดเชียงราย ดังนั้นผลการประเมินความพึงพอใจ เป็นเพียงการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคกลุ่มเล็กๆเท่านั้น ดังนั้นหากการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และแผลกลยุทธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยได้รับความนิยม ผลจากงานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์ในแง่ของการ
นํามาอ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการออกแบบได้และควรจะมีการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบ เพื่อ
ออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อสํารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบ โดยมีวิธีดําเนินวิจัยดังนี้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตกล้วยแปรรูป ข้อมูลการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ในประเทศจีน และศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้นทําการออกแบบโดย
การศึกษานี้มุ่งออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดเพื่อสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายชาวจีนที่รักใน
สุขภาพ จากนั้นทําการสอบถามความพึงพอใจกับผู้บริโภคชาวจีน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามที่เป็นภาษาจีนกลางแบบมาตรา
ประมาณค่า 5 ระดับของลิ เคิร์ทสเกล สุดท้ายวิ เคราะห์ข้อมูลจนนํามาสู่การสรุปผลทางสถิติค่า เฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ใช้ถุงลามิเนตตั้งได้แบบมีซิปล็อกที่มีคุณสมบัติรักษากลิ่นและ
รสชาติได้ดี ในขณะที่กราฟิกใช้เทคนิคของขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกัน รูปแบบตัวอักษรใช้ 2006_iannnnnBKK, Microsoft
JhengHei, Narkisim Regular และ Arial ร่วมกับการเน้นสีสัน ใช้ภาพประกอบจริง และใช้สีแดงเป็นพื้นหลังซึ่งเป็นสิริมงคลของ
ชาวจีนและยังแสดงถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ภายใน โดยภาพรวมของผลงานการออกแบบพบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
(x̄=4.46, S.D =0.49) ทั้งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด งานวิจัยครั้งต่อไปสามารถนําเทคนิคของการออกแบบนี้ร่วมกับทุน
ทางวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาผสมผสานกับประเพณีของจีนเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
ให้กับผู้ประกอบการที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศจีนหรือประเทศอื่นที่มีศักยภาพทางการตลาด
คําสําคัญ: การออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล้วยแผ่นทอดกรอบ การส่งออก สาธารณรัฐประชาชนจีน

ABSTRACT
The objectives of this research were to analyze the general information about fried banana chips
and the packaging, to design fried banana chips packaging for exporting to the People's Republic of China
and to examine customer satisfaction with the designed packaging. Information from the manufacturers of
banana processing, information on exporting products to the People's Republic of China and the relevant
research studies were used as the guidelines for the packaging design. This research focused on the
packaging design for Fried Banana Chips, Paprika Flavor with Kaffir Lime Leaf in order to be suitable for the
Chinese target group who are concerned about their health. A Likert-type scale questionnaire (Mandarin
Chinese language) was used with 100 Chinese consumers to measure their satisfaction. Mean and standard
deviation were applied to analyze the collected data.The results of the structural packaging design showed
that a laminated stand-up pouch with ziplock was able to preserve the taste and smell. Regarding the
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graphic design, the technique of the different font sizes and font 2006_iannnnnBKK, Microsoft JhengHei,
Narkisim Regular and Arial as well as the use of color and the actual illustration were applied. Furthermore,
the background in red color, which is the lucky color for Chinese people, signified the taste of the product.
The overall design had anappropriateness, in terms of usability and marketing, at a high level (x̄=4.46, S.D
=0.49). In further research studies, the integration of this design technique and Thai cultural capital as well
as Chinese culture could be applied to design packaging for other products that the manufacturers would
export to the People's Republic of China or other countries with promising market potential.
Keywords : Packaging design, Fried banana chips, Exporting, People's Republic of China

บทนํา
ประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วย ซึ่งสามารถปลูกได้ง่าย ทุกภูมิภาคและสามารถนํามาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ทุ ก ส่วน ตลอดจนเป็น ไม้ผ ลที่มี คุณ ค่า ทางอาหาร เหมาะกั บ บุค คลทุ กเพศ ทุก วัย และยั ง สามารถแปรรูปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้อีกมากมายอาทิ กล้วยอบ กล้วยฉาบ กล้วยตาก เป็นต้น และส่วนใหญ่จะทําการแปรรูปอยู่ในลักษณะของ
สินค้า หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย (OTOP) ประจําท้องถิ่นนั้นๆ ทั้งนี้ ตลาดผลไม้แปรรูปของไทยกําลังขยายตัวไปสู่
ตลาดการส่งออกต่างประเทศเนื่องจากผู้บริโภคในต่างประเทศหันมาให้ความนิยมบริโภคผลไม้แปรรูปในฐานะขนมขบเคี้ยวเพื่อ
สุขภาพโดยเฉพาะผู้บริโภคชาวจีน ทั้งนี้ข้อมูลด้านการส่งออกของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า จีนเป็นตลาดส่งออกหลักของผลไม้
แปรรูปของไทยที่มีศักยภาพและยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในอนาคต ปัจจุบันครองสัดส่วนการตลาดถึงร้อยละ 47 ของการ
ส่งออกผลไม้แปรรูปของไทยทั้งหมดไปยังตลาดโลก ซึ่งผลไม้แปรรูปไทยมีรสชาติของความเป็นผลไม้เมืองร้อนอยู่เต็มเปี่ยม จึง
ครองใจผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างเหนียวแน่น ทําให้ผลไม้แปรรูปไทยถูกวางจําหน่ายเป็นสินค้าพรีเมี่ยมในห้างค้าปลีกชั้นนําในจีน
ยิ่งเป็นการตอกย้ําถึงศักยภาพของผลไม้แปรรูปไทยได้เป็นอย่างดี (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558)
ด้วยเหตุนี้กลุ่มผู้ประกอบการจาก “ป้าเย็น สุขเกษม” ปัจจุบันชื่อบริษัทสยามพีวายจํากัด ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง
โอกาสว่าในจังหวัดสุโขทัย เมืองมกรดกโลกซึ่งมีวัตถุดิบหลักคือกล้วยน้ําว้าเป็นจํานวนมาก บางปีมีปริมาณกล้วยน้ําว้าล้นตลาด
ทําให้กลุ่มผู้ประกอบการคิดที่จะทําการแปรรูปกล้วยน้ําว้าขึ้นเพื่อลดการล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย โดยทําการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ อาทิ กล้วยอบเนย กล้วยปาปริก้า ซึ่งจัดจําหน่ายภายใต้แบรนด์“PaYen”มีการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป
ออกสู่ตลาดต่างประเทศในสัดส่วน 70% (จีน ออสเตรเลีย สิงคโปร์ แคนาดาและสวิสเซอร์แลนด์) และกําลังออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ทานสนุกทุกโอกาส ของกินของฝาก ใครๆก็ชอบ I’m fry” โดยใช้ตราสินค้า ชื่อ “I’m fry” ซึ่งแปลว่า ฉัน
ทอด โดยนํากล้วยแผ่นทอดกรอบที่สลัดน้ํามันให้เหลือน้อยที่สุดมาผสมกับผงปาปริก้าและใบมะกรูดทอดบดเพื่อให้มีกลิ่นหอม
อร่อย รสชาติไม่หวานและไม่เผ็ดจัด เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ “กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด” ซึ่งใบมะกรูดเป็น
สมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณแก้ไอ แก้ช้ําใน ขับลมในลําไส้ (สมพร ภูติยานันต์, 2551) ทั้งนี้สอดคล้องกับตลาดเป้าหมายที่มุ่งเน้น
ขายผลิตภัณฑ์ใหม่ไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคชาวจีนที่รักสุขภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ก็
ยังขาดบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามดึงดูดใจลูกค้า อีกทั้งยังขาดความเหมาะสมในการรักษารสชาติและกลิ่นในระหว่างการส่งออก ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้บริโภค
ชาวจีนที่รักในสุขภาพ ให้มีความทันสมัย ดูมีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ โดยใส่ภาพจริงของใบมะกรูดและพริกปา
ปริก้าเพื่อแสดงถึงรสชาติของผลิ ตภัณฑ์ ซึ่ง เป็น อีก วิธีหนึ่ง ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปและยังช่วยยกระดับ
มาตรฐานของงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์งานวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2. เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
3. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน”
โดยใช้บรรจุภัณฑ์เป็นเครื่องมือทางการตลาด เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยแปรรูป ให้มีภาพลักษณ์เป็นสินค้าจากประเทศไทย ที่
ช่วยในการเชิญชวนและสร้างความประทับใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคชาวจีนที่รักสุขภาพ ผู้วิจัยจึงได้กําหนดกรอบแนวคิดไว้
ดังนี้
1. การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์
ประชิด ทิณบุตร (2531: 86) กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ การกําหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรงขนาด
ปริมาตร ส่วนปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ตลอดจนกรรมวิธี
การผลิต การบรรจุ การเก็บรักษาและการขนส่ง นอกจากนี้รูปทรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ยังเป็นปัจจัยสําคัญของการสื่อสาร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ถึงผู้บริโภค นอกจากนี้ Thackston et al. (n.d.) ได้กล่าวว่าโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขายปลีกใหม่ที่มี
ความแตกต่างจากท้องตลาดจะสามารถช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ในตลาด และรูปทรงของโครงสร้างบรรจุ
ภัณฑ์ก็ยังช่วยโฆษณาสินค้าได้ภายในตัวเอง โดยสามารถสรุปลักษณะของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ได้ดังนี้ 1) มี
ประสิทธิภาพในการปกป้องรักษาไม่ให้สินค้าเสื่อมสภาพและเสียหาย 2) มีขนาดและรูปแบบที่มีความสะดวกในการพกพา จัดเก็บ
และวางจําหน่าย 3) เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก
2. การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
ผังกรอบแนวความคิดด้านการออกแบบกราฟิกของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541 : 179) มีดังนี้
การออกแบบสัญลักษณ์หรือโลโก้
1) สามารถใช้เป็นตราประจําบริษัทหรือสินค้าได้
2) ประกอบด้วยสีเดียวหรือหลายสีได้
3) แสดงลักษณะด้วยตัวอักษรหรือรูปภาพ
4) สัมผัสเห็นด้วยตา
5) มีความสัมพันธ์กับการตลาด

การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์
1) มีรูปแบบที่สวยงามโดดเด่นสะดุดตาต่างจากคู่แข่ง
2) มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่แตกต่างจากสินค้าจากแหล่งอื่น
3) ดูมีคุณค่าและน่าทดลองใช้
4) มีการนําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าที่ครบถ้วนและชัดเจน
5) มีเครื่องหมายมาตรฐาน และสัญลักษณ์ต่างๆระบุไว้บนฉลาก

ภาพ 1 ผังกรอบแนวความคิดด้านการออกแบบกราฟิกของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ
(2541 : 179)
3. กรอบแนวคิดในขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจต่อบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิด ในการศึกษาความพึงพอใจในผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ต ามความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการใช้งานและในด้านการตลาดตามที่ สักขี แสนสุภา (2545: 4-9) ได้กล่าวไว้ ดังนี้
3.1 ด้านการใช้งาน
1) มีประสิทธิภาพในการคุ้มครองรักษาสินค้าภายใน
2) อํานวยความสะดวกในการนําพา การจัดเก็บ วางขายสะดวกมอบเป็นของฝากได้โดยไม่ต้อง
นํามาห่อซ้ํา เมื่อวางโชว์แล้วมีความดึงดูดน่าสนใจ
3) เปิดบริโภคและเก็บสินค้าส่วนที่เหลือได้สะดวก
3.2 ด้านการตลาด
1) ดูมีคุณค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
2) สร้างความทรงจํา น่าประทับใจ
3) สื่อถึงผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างเด่นชัด
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ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน” ได้
กําหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้
1. แหล่งที่มาของข้อมูล
1.1 ขั้นตอนการศึกษาแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล คือ ร้านป้าเย็นสุขเกษม 2/1หมู่ 1 ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยจาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชนิดผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบพบว่า รูปแบบและลักษณะของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
กล้วยแผ่นทอดกรอบของผู้ประกอบการนั้นยังไม่มีความเหมาะสมที่จะส่งออกไปยังประเทศจีน เนื่องจากยังขาดรสชาติใหม่และ
การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ยังเป็นภาษาไทย ตลอดจนโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เดิมเก็บรสชาติและกลิ่นได้ไม่ดี ตลอดจนกราฟิกยังขาด
ความสวยงามดึงดูดใจลูกค้า
1.2 ขั้นตอนการออกแบบบรรจุภัณฑ์
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชี่ยวชาญในด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วยอาจารย์ 3 ท่าน นักออกแบบ
อิสระ 1ท่าน และผู้ประกอบการที่ดูแลด้านบรรจุภัณฑ์ 1 ท่าน เพื่อตรวจสอบ ประเมินผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.3 ขั้นตอนการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวจีนที่สนใจผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปเพื่อสุขภาพโดยเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์ที่จุด
จําหน่ายในจังหวัดสุโขทัยและสถานที่ใกล้เคียง จํานวน 100 คน
2. การกําหนดตัวแปร
2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ รูปแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้า
ใบมะกรูดทั้งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด

นิยามศัพท์เฉพาะของงานวิจัยนี้
1. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หมายถึง การออกแบบโครงสร้างของสิ่งที่นํามาห่อหุ้มหรือรองรับผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่น
ทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องสินค้า อํานวยความสะดวกในการพกพา เปิดบริโภคและจัดเก็บ
ส่วนที่เหลือได้สะดวก และการออกแบบกราฟิกให้สามารถมอบเป็นของฝาก สร้างความทรงจําประทับใจให้แก่ผู้ได้รับ และสื่อสาร
ข้อมูลที่บ่งบอกถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดได้อย่างเด่นชัด
2. กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด หมายถึง การนํากล้วยน้ําว้ามาเปลี่ยนแปลงสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารอยู่ในสภาพที่เหมาะสม สะดวก และปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นการถนอมอาหาร เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา โดยการนํา
กล้วยน้ําว้าแผ่นที่ทอดแล้วไปคลุกเคล้ากับผงปาปริก้าจากนั้นผสมใบมะกรูดทอดกรอบที่บดเป็นผงแล้วทําให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่
3. การส่งออกสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน หมายถึง การจัดส่งกล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดที่ถูกบรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่จากแหล่งผลิตจังหวัดสุโขทัยสู่สาธารณรัฐประชาชนจีนในทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศ
4. ความพึงพอใจของผู้บริโภค หมายถึง ความชื่นชม ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอด
กรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดรูปแบบใหม่ทั้งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด ไม่ว่าจะเป็นความชื่นชอบ ชื่นชม ในคุณลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรักษาสินค้า อํานวยความสะดวกในการนําพา การจัดเก็บ การวางโชว์ที่น่าสนใจ เปิด
บริโภคและบรรจุสินค้าได้สะดวก สร้างความน่าประทับใจ ตลอดจนสื่อถึงคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างเด่นชัด
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วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้แบ่งวิธีการดําเนินงานดังภาพ 1 ประกอบไปด้วย
1. ศึกษา

2.พัฒนา/ออกแบบ

3.สํารวจ

4.สรุป

ศึกษาข้อมูลจาก
ผู้ผลิตกล้วยแปรรูป
ร้านป้าเย็นสุขเกษม จังหวัด
สุโขทัยและเอกสารงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง

สรุปแนวความคิดในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบ
เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคชาวจีนที่มีต่อบรรจุ
ภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา

ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบร่างครั้งที่ 1
ประเมินประสิทธิภาพ
บรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ครั้งที่1
ปรับปรุงแก้ไข
แบบบรรจุภัณฑ์ตามข้อเสนอแนะ

สร้างผลงานต้นแบบบรรจุภัณฑ์จริง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์แบบร่างครั้งที่ 2

ประเมินประสิทธิภาพ
บรรจุภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ ครั้งที่2

ภาพ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
ขั้นตอนการวิจัยโดยละเอียด
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เว็บไซต์ เพื่อให้ได้ความรู้และข้อมูลพื้นฐานการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ในจีน สอบถามและขอข้อมูลการส่งออกผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบที่ส่งออกไปยังประเทศจีนจากผู้ประกอบการ
สร้างแนวความคิดและกําหนดกรอบการศึกษาข้อมูลสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบและด้านการส่งออกไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน จากนั้นจึงลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามในสถานประกอบการจริงดังภาพ 2

ภาพ 3 การเก็บข้อมูลภาคสนามกับสถานประกอบการผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบ
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ขั้นตอนที่ 2 สรุปแนวความคิ ดในการออกแบบบรรจุภัณ ฑ์ก ล้ว ยแผ่นทอดกรอบเพื่ อการส่ง ออกไปยัง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัย เว็บไซต์ ข้อมูลจากการลงพื้นที่จริงและข้อมูลจาก
ผู้ประกอบการ เพื่อสรุปและกําหนดแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากนั้นเป็นกระบวนการพัฒนา ออกแบบและ
สร้างสรรค์ ภายใต้กรอบแนวความคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ แล้วทําแบบร่าง(Sketch Design) รูปแบบต่างๆ ครั้งที่1 โดย
ออกแบบให้มีสีสัน การจัดวางตําแหน่งตัวอักษร รูปแบบตัวอักษรและภาพประกอบในลักษณะต่างๆกัน ดังภาพ 3 จากนั้นให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบไปด้วยอาจารย์ 3 ท่าน นักออกแบบอิสระ1 ท่าน และผู้ประกอบการ 1ท่าน
ตรวจและให้คําแนะนํา แล้วจึงสรุปแก้ไขเป็นแบบร่างครั้งที่ 2 ต่อจากนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการชุดเดียวกันเลือกและให้
คําแนะนําอีกครั้ง จนได้รูปแบบกราฟิกแบบสุดท้ายดังภาพ 4 แล้วจึงสร้างต้นแบบบรรจุภัณฑ์พร้อมกราฟิกที่สมบูรณ์ ดังภาพ 5

ภาพ 4 แบบร่างรูปแบบต่างๆในกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด
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ด้านหน้า

ด้านหลัง

ภาพ 5 ลวดลายกราฟิกด้านหน้าและหลังบนบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด

ภาพ 6 ต้นแบบจริงของบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด
ขั้ น ตอนที่ 3 การสํ า รวจเริ่ ม จากสร้ า งแบบสอบถามที่ เ ป็ น ภาษาไทยแล้ ว แปลไปเป็ น ภาษาจี น กลางเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
แบบสอบถามแบบลิเคิร์ทสเกล ซึ่งใช้เกณฑ์ 5 ระดับ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับสถานะสภาพทั่วไปของ
ผู้ให้ข้อมูล ตอนที่ 2 คําถามด้านความพึงพอใจที่มีต่อบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ทั้งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด และตอนที่ 3
ข้อเสนอแนะ โดยก่อนนําเครื่องมือที่ใช้ไปแปลเป็นภาษาจีนกลางเพื่อสอบถามนั้นได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญ และมีค่าความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability) เท่ากับ 0.76 โดยการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่
สนใจผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูปเพื่อสุขภาพตามสถานที่จัดจําหน่ายของฝากในจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียงโดยการสุ่มแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 100 คน โดยตัวอย่างคําถามภาษาจีนกลางในแบบสอบถามแบบลิเคิร์ทสเกล เป็นดังนี้
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ด้านการใช้งาน(使用)
1. บรรจุภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการรักษารสชาติอาหาร(包装密封优良，保证食品品质与味道)
2. บรรจุภัณฑ์มีความสะดวกในการพกพา จัดเก็บและวางจําหน่าย(包装方便携带，存储和售卖)
3. บรรจุภัณฑ์สามารถเปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก(打开使用时，可分多次吃，包装方便)
ด้านการตลาด(市场)
1. บรรจุภัณฑ์สามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์(包装可以增加产品的价值)
2. บรรจุภัณฑ์สร้างความทรงจํา น่าประทับใจ(包装精美,令人印象深刻)
3. บรรจุภัณฑ์สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างชัดเจน(包装设计一目了然)
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
เพื่อนําข้อมูลมาอภิปรายผล แล้วจึงนําเสนอผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ของกล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด
เพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้
1. สภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
จากการศึกษาผลิตภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูดพบว่า ในการผลิตกล้วยเพื่อจัดจําหน่ายเป็นสินค้า
นั้น จะต้องมีการคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ผลผลิตที่ไม่เข้ามาตรฐานหรือมีตําหนิจะถูกตัดทิ้ง ผลผลิตที่
ถูกตัดทิ้งนี้ บางครั้งยังมีคุณภาพของเนื้อดีอยู่ เพียงแต่ผิวไม่สวย รูปร่างไม่สวย ขนาดเล็กไป ดังนั้นจึงนํากล้วยเหล่านั้นมาทําการ
แปรรูป การแปรรูปนั้น หมายถึง การนําเอากล้วยมาทําให้เก็บได้นานขึ้น ซึ่งมีกรรมวิธีแปรรูปได้หลายวิธี อาทิ กล้วยอบ กล้วย
ฉาบ กล้วยตาก เป็น ต้น ทั้งนี้ ตลาดกล้วยแปรรูปของไทยกําลัง ขยายตัวในตลาดส่งออก เนื่องจากผู้บ ริโภคในต่างประเทศ
โดยเฉพาะชาวจีนหันมาให้ความนิยมบริโภคกล้วยแปรรูปในฐานะขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการผลิตกล้วย
แปรรูปรูปแบบใหม่โดยผสมใบมะกรูดเพื่อให้เกิดความแตกต่างในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศซึ่งใบมะกรูดมีสรรพคุณใช้แก้ไอ
แก้ช้ําใน และขับลมในลําไส้ (สมพร ภูติยานันต์, 2551)
ในส่วนของบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นออกแบบและปฏิบัติตาม
ประภาส ทรงหงษา (ม.ป.ป.) ที่ว่าผลิตภัณฑ์ต้องทําการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่และสะอาด บรรจุภัณฑ์ที่บรรจุต้องระบุ
หมายเลขสวน หมายเลขสถานที่บรรจุหีบห่อ หมายเลขผู้ส่งออก และระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนว่า "Export to
the People's Republic of China" ดังรายละเอียดของฉลากดังนี้
1) ชื่อของบริษัท
2) ชนิดผลไม้
3) หมายเลขทะเบียนสวน
4) หมายเลขทะเบียนโรงบรรจุหีบห่อ
5) วันบรรจุ
6) ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาชนจีน
กล้วยแปรรูปหรือผลไม้ไทยอื่น ๆ ที่ส่งไปถึงด่านนําเข้า ณ ประเทศจีน จะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของ
ใบรับรองฯ (PC) และเอกสารเพิ่มเติมที่จําเป็นอื่น ทั้งฉลากและความถูกต้องของสินค้า รวมทั้งสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อทําการ
ตรวจสอบ สําหรับเส้นทางในการขนส่งผลไม้ไทย ปัจจุบันมีหลากหลายเส้นทาง อาทิ ทางเรือไปเข้าฮ่องกง เซี่ยงไฮ้ แล้วขนส่งไป
จําหน่ายทางภาคตะวันออกของจีน หรือเส้นทาง R9 และเส้นทางใหม่คือ R3 จากเชียงราย ผ่านลาว ไปที่เมืองยูนานซึ่งใช้
ระยะเวลาขนส่งถึงจีนประมาณ 2 - 3 วัน จะสามารถกระจายสินค้าไปยังแถบภาคตะวันตกได้เพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบัน สินค้าผลไม้ไทย
ยั ง ไปน้ อ ยอยู่ ซึ่ ง เป็ น โอกาสและช่ อ งทางในการเปิ ด ตลาดเพิ่ ม ขึ้ น และคู่ แ ข่ ง ขั น ในตลาดยั ง น้ อ ย ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น โอกาสให้ กั บ
ผู้ประกอบการที่ต้องการส่งออกรายใหม่ อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษาและมีคู่ค้าที่เป็นชาวจีนจะสะดวกมากกว่าไปทําตลาดด้วย
ตนเอง ธิดารัตน์ วนพฤกษาศิลป์ (2557) กล่าวว่าบรรจุภัณฑ์ที่จะขายในประเทศจีนควรให้รายละเอียดตัวสินค้าเป็นภาษาจีนและ
เขียนบรรยายสรรพคุณ ของสิน ค้าหรือ สมุนไพรไทยให้ค นจีนได้ทราบอย่างชัดเจน ตลอดจนคนจีน ชอบทดลองชิ มและเห็น
ผลิตภัณฑ์นั้นจริงๆ นอกจากนี้สีแดงเป็นสีที่นิยมที่สุดของคนจีนและยังอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชาวจีนมาเป็น
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เวลานาน ดังนั้นข้อมูลทั้งหมดนี้จะถูกนํามาวิเคราะห์ สรุปเพื่อใช้กําหนดคุณลักษณะของการออกแบบทั้งในส่วนของโครงสร้างซึ่ง
จําเป็นในการกําหนดชนิดของวัสดุ และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ ในส่วนของกราฟิกซึ่งประกอบด้วยสี ภาพประกอบ เครื่องหมาย
มาตรฐาน และสัญลักษณ์ต่างๆที่ระบุไว้บนฉลากบนบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด
2. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
บรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปที่ผู้ศึกษาได้ออกแบบด้านโครงสร้างใช้ถุงลามิเนตตั้งได้แบบมีซิปล็อคทึบ 2 ด้าน (stand up
pouch) ขนาด 6 x 9 นิ้ว ดังภาพที่ 4 ซึ่งเหมาะสําหรับสินค้าที่ต้องการเก็บรูปลักษณ์ของสินค้า โดยเฉพาะขนมกรุบกรอบ ทําให้
สิ น ค้ า ดู น่ า สนใจโดดเด่ น โดยวั ส ดุ ทํ า จากฟิ ล์ ม พลาสติ ก โพรลี โ พพิ ลี น ประกบกั บ อลู มิ เ นี ย มฟอย์ ต และโพรลี เ อทิ ลี น
(BOPP/AL/LDPE) ตามที่ Chowdhury et al. (2012) ได้กล่าวว่าโครงสร้างของวัสดุประเภทนี้มีคุณสมบัติในการถนอมรักษา
ผลิตภัณฑ์ให้กรอบนานโดยจะช่วยเก็บรักษารสชาติ กลิ่นและสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซได้ดีมากทําให้ผลิตภัณฑ์คงความ
สดใหม่เป็นเวลานาน และผลจากการออกแบบในด้านการโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ยังเหมาะสมสอดคล้องกับแนวคิดของประชิด ทิณ
บุตร (2531: 86) ที่ได้กล่าวว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ การกําหนดลักษณะรูปร่าง รูปทรงขนาดปริมาตร ส่วน
ปริมาตรอื่นๆของวัสดุที่จะนํามาผลิตและประกอบเป็นภาชนะบรรจุให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย การปกป้องผลิตภัณฑ์ ตลอดจน
กรรมวิ ธี ก ารผลิ ต การบรรจุ การเก็ บ รั ก ษาและการขนส่ ง ส่ ง ผลให้ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ก ล้ ว ยแผ่ น ทอดกรอบเพื่ อ การส่ ง ออกไปยั ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นมีประสิทธิภาพในการปกป้องรักษารสชาติและกลิ่นของกล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด
ตลอดจนมีขนาดและรูปแบบที่สามารถพกพา จัดเก็บและวางจําหน่ายได้อย่างสะดวก เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้
นอกจากนี้ Thackston et al. (n.d.) ยังได้กล่าวว่ารูปทรงของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์มีส่วนช่วยโฆษณาสินค้าได้ภายในตัวเองซึ่งจะ
สามารถช่วยดึงดูดใจผู้บริโภคและสามารถแข่งขันได้ในตลาด
ในด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ใช้ระบบการพิมพ์เฟลกโซกราฟิกลงบนบรรจุภัณฑ์โดยตรง เพื่อให้เกิดสีสันที่สดใส น่า
รับประทาน ด้านหน้าบอกให้ทราบถึง ตราสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ปริมาณบรรจุ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกลาง
ลักษณะลวดลายกราฟิกด้านหน้าของถุง ใช้เทคนิคของขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกัน รูปแบบตัวอักษรใช้ 2006_iannnnnBKK,
Microsoft JhengHei, Narkisim Regular และ Arial ร่วมกับการเน้นสีสัน เพื่อให้เกิดความสวยงามร่วมสมัย และใช้ภาพจริง
ของผลิตภัณฑ์ร่วมกับตกแต่งให้ดูน่ารับประทานโดยมีใบมะกรูดและพริกปาปริก้าเพื่อสื่อสารให้เห็นถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์
ภายในว่าเป็นกล้วยแผ่นทอดกรอบรสปาปริก้าใบมะกรูด โดยใช้สีสันที่ฉูดฉาด และปาปริก้าก็คือพริก แทนด้วยสีแดงลงบนพื้น
หลังซึ่งเป็นสีแห่งความเผ็ดร้อนร่วมกับความเชื่อของคนจีนที่สีแดงแสดงถึงความโชคดีและความสุข สําหรับด้านหลังของถุง มีตรา
สินค้า คําบรรยายผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ตารางคุณค่าทางโภชนาการ สัญลักษณ์อาหารเจ สัญลักษณ์โอท็อป สัญลักษณ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สโลแกน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของกลุ่มผู้ผลิต สายด่วนผู้บริโภค
บาร์โค้ด เลขทะเบียนองค์การอาหารและยา และปริมาณสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ปุ่น คงเจริญเกียรติ และสมพร คง
เจริญเกียรติ (2541: 179) ที่กล่าวว่ากราฟิกต้องสะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะและแสดงตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เพื่อสื่อสารแก่นักท่องเที่ยวให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากและการให้รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์ที่สื่อความหมายถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายใน
การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีรูปแบบที่สวยงามสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ภายใน ภาพประกอบ ตัวอักษร เครื่องหมาย
มาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆระบุไว้โดยมีการจัดวางตําแหน่งได้อย่างเหมาะสม และมีการนําเสนอข้อมูลของผู้ผลิตและตัวสินค้า
และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Vyas (2015) ที่กล่าวว่าองค์ประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วยรูปทรง
ตัวอักษร ภาพประกอบ วัสดุ คุณภาพและสี บนบรรจุภัณฑ์นั้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อการสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์และช่วยทําให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ ณ จุดขายได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นนักออกแบบจึงควรมีเป้าหมายที่แม่นยําในการนําเสนอองค์ประกอบ
และเนื้อหาบนออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสื่อสารข้อมูลของผลิตภัณฑ์นั้นอย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตามงานวิจัยนี้ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์
และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงต้องแสดงข้อมูลบนบรรจุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีนกลางเป็นหลักให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ศึกษาไว้ในการศึกษาสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
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3.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบ
รสปาปริก้าใบมะกรูด ทั้งในด้านการใช้งานและด้านการตลาด
รายการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
1. ด้านการใช้งาน
1.1 มีประสิทธิภาพในการรักษารสชาติอาหาร
1.2 มีความสะดวกในการพกพา จัดเก็บและวางจําหน่าย
1.3 เปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวก
ผลรวมด้านการใช้งาน
2. ด้านการตลาด
2.1 เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
2.2 สร้างความทรงจํา น่าประทับใจ
2.3 สื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างชัดเจน
ผลรวมด้านการตลาด
รวม

n = 100

ระดับความพอใจ

x̄

S.D.

4.43
4.14
4.55
4.37

0.50
0.55
0.45
0.50

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

4.45
4.51
4.71
4.56
4.46

0.52
0.49
0.45
0.49
0.49

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

จากตาราง 1 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจุภัณฑ์กล้วยแผ่นทอดกรอบเพื่อการส่งออกไปยังสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน พบว่าในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.46, S.D. = 0.49) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ใช้งานและด้านการตลาด โดยด้านการใช้งานสามารถเปิดบริโภคและจัดเก็บส่วนที่เหลือได้สะดวกอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.55,
S.D.= 0.45) เนื่องจากถุงซิปล็อกที่ทําให้ผู้บริโภคเมื่อรับประทานกล้วยแผ่นทอดกรอบไม่หมดก็สามารถปิดแล้วถ้าต้องการ
รับประทานต่อก็เปิดรับประทานใหม่ได้จนหมด มีประสิทธิภาพในการรักษารสชาติอาหารอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.43, S.D.= 0.50)
เนื่องจากวัสดุที่ใช้บรรจุมีคุณสมบัติปกป้องการซึมผ่านของก๊าซและกลิ่นได้ดีมากทําให้ผลิตภัณฑ์คงความสดใหม่เป็นเวลานาน
และมีความสะดวกในการพกพาจัดเก็บและวางจําหน่ายอยู่ในระดับมาก (x̄ =4.14, S.D.= 0.55) เนื่องจากถุงสามารถตั้งได้และ
ขนาดไม่ใหญ่ส่งผลให้พกพา จัดเก็บและวางจําหน่ายได้อย่างสะดวก และส่วนด้านการตลาด บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถสื่อถึง
ผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างชัดเจนอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.71, S.D.= 0.45) เนื่องจากใช้ภาพประกอบจริง และสีที่บ่งบอกถึง
รสชาติ สามารถสร้างความทรงจํา น่าประทับใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ =4.51, S.D.= 0.49) และบรรจุภัณฑ์สามารถเพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก (x̄ =4.45, S.D.= 0.52) ซึ่งผลนั้นเป็นไปตามการประเมินตามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สักขี แสนสุภา (2545: 4-9) ดังที่ได้กล่าวไว้ในกรอบแนวความคิดของงานวิจัย

สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
งานวิจัยนี้ ผลแสดงให้เห็นว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยใช้ถุงลามิเนตตั้งได้แบบมีซิปล็อกนั้นสามารถรักษา
กลิ่นและรสชาติได้ดี ในขณะเดียวกันกราฟิกที่ใช้เทคนิคของขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกัน รูปแบบตัวอักษรต่างๆร่วมกับการเน้น
สีสัน ใช้ภาพประกอบจริง และใช้สีแดงเป็นพื้นหลังซึ่งเป็นสิริมงคลของชาวจีนและยังแสดงถึงรสชาติของผลิตภัณฑ์ภายในนั้น
ส่งผลทําให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบใหม่นี้มีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้งานและด้านการตลาดดังเห็นได้จากผลสํารวจของ
ผู้บริโภคชาวจีน ข้อเสนอแนะก่อนนําผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบส่งออกสู่ตลาดสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นจําเป็นต้อง
ให้ตัวแทนจําหน่ายสินค้าในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตรวจสอบข้อกําหนดต่างๆในการจัดทําฉลากผลิตภัณฑ์อาหารอีก
ครั้งแล้วแก้ไขแบบให้ได้ “มาตรฐาน” ตามที่ทางการจีนกําหนดหรือให้ดําเนินการยื่นขอฉลากสินค้าจีนซึ่งอาจมีรายละเอียด
เปลี่ยนแปลงไปจากข้อกําหนดเดิม อีกทั้งปัญหาด้านภาษาก็เป็นอุปสรรคในการสํารวจและเก็บข้อมูลซึ่งควรใช้ล่ามภาษาจีนช่วย
แปลภาษาและติดตามไปในระหว่างการเก็บข้อมูลด้วย งานวิจัยในครั้งต่อไปสามารถที่จะนําเทคนิคของการออกแบบนี้ร่วมกับทุน
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ทางวัฒนธรรมและประเพณีของไทยมาผสมผสานกับประเพณีของจีนเพื่อใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น
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บทคัดย่อ
การพัฒ นาและออกแบบประติม ากรรมเพื่อ สะท้ อ นความเป็น ไทยร่ว มสมัย ริม แม่นํ้ า เจ้า พระยาการศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค์1.) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา 2.) เพื่อทดลองใช้อัตลักษณ์ที่ได้
สู่การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งแม่น้ําเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ําสาย
หลักในการคมนาคมของคนทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา คือฝั่งธนบุรีและบางกอกใหญ่ ยังมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์อันโดด
เด่นมีการใช้เส้นสาย รูปทรงที่อ่อนช้อย งดงามและมีเสน่ห์ในแบบของความเป็นไทย สถาปัตยกรรมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานี้ยัง
บ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ การคมนาคม การเมืองและความเจริญของคนไทยในครั้งอดีตกาลที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยา โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 1.) สืบค้นข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์และลงพื้นที่สํารวจภาพลักษณ์สองฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาตั้งแต่ท่าเรือสาธรถึงถนนพระอาทิตย์ 2.) วิเคราะห์หารูปแบบอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมทั้งสองฝั่งริมแม่น้ํา
เจ้าพระยา 3.) นําส่วนที่วิเคราะห์ได้มาทําการออกแบบเป็นประติมากรรมริมแม่น้ําเจ้าพระยา 4.) ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5.)
พัฒนารูปแบบ 6.) สร้างหุ่นจําลองต้นแบบประติมากรรม ผลการศึกษาพบว่าผลงานที่ได้รับการออกแบบเป็นต้นแบบที่มาจากอัต
ลักษณ์ จํานวน 4 ชิ้น ประกอบด้วย 1.) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิดสีขาว 2 รูปแบบ 2.) หุ่นจําลองต้นแบบที่มีลวดลายที่ได้จากอัต
ลักษณ์ 2 รูปแบบ เพื่อคงคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมสมัยระหว่างอดีตถึงปัจจุบัน เป็นชิ้นงานที่
สามารถกลมกลืนอยู่กับสภาพแวดล้อมของทั้งสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี
คําสําคัญ: แม่น้ําเจ้าพระยา ร่วมสมัย วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประติมากรรม

ABSTRACT
Development and design sculptures reflected Thai contemporary by the side of the Chao Phraya
River. The purposes of this study were to determine the identity of the art and cultural life of the
community on the banks of the Chao Phraya River. It also tried to use the identity toward the development
of product design to help promoting the image communities along the river. The Chao Phraya River is the
main river in the transportation of people on both sides of the river bank including Thon Buri and Bangkok
Yai. It also has a unique outstanding architectures such as the use of lined pattern, elegant delicacy shapes
and attractive in Thai traditional patterns. Moreover, the architectures located on both the riverside have
also been designated of Thai way of life, transportation, politics and prosperity of Thailand in the past that
lives on both sides of the river. The methods were as follows: 1) informative data from the electronic media

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
___________________________________________________________________________________________
and the image area survey on both the river from Sathorn Chao Phraya River pier to the Sun Road, 2)
determine the identity of architectural styles both river banks, 3) then the analysis results were conducted
to design a sculpture Riversides, 4) examined by art experts, 5) Development of Model, 6) modeling,
prototyping, sculpture. The results revealed that the prototypes were designed from architectural identities
consisting of 1.) 2 white prototypes, 2) 2 painted prototypes from two selected identities. Thus, the results
indicated that maintained culture reflects the contemporary, the past and present. In addition, this work
could be assimilated with the environment of the Chao Phraya River as well.
Keywords: Chao Phraya river, Contemporary, Lifestyle, Sculpture.

บทนํา
แม่น้ําเจ้าพระยากําเนิดจากแม่น้ําสาขาน้อยใหญ่มากมาย โดยมีแม่น้ําสายหลัก 4 สายคือ ปิง วัง ยม น่าน ซึ่งไหลมา
จากภูเขาสูงจากทางภาคเหนือ แม่น้ําวังไหลมาบรรจบกับแม่น้ําปิงที่จังหวัดตาก แม่น้ํายมไหลมาบรรจบกับแม่น้ําน่านที่อําเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ จากนั้นแม่น้ําทั้ง 4 สายก็ไหลมาบรรจบเป็นสายเดียวกันที่ปากน้ําโพ จังหวัดนครสวรรค์ แล้วไหลมา
ทางตอนใต้อีกกว่า 300 กิโลเมตร จึงไหลออกที่อ่าวไทย จังหวัดสมุทรปราการ สําหรับคนไทย แม่น้ําเจ้าพระยาคือวงจรชีวิต และ
หัวใจของวัฒนธรรมไทยสองฟากฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของราชธานีสําคัญคือ ธนบุรีและ
รัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ในพื้นที่ริมสองฝั่งน้ํายังเป็นเขตภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สําคัญ เป็นที่ตั้งของวัด วัง บ้านเรือน ป้อมปราการ
สวน อนุสาวรีย์และสถาปัตยกรรมน้อยใหญ่ ตลอดจนชุมชนสองฝั่งแม่น้ํายังถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยหลายสถานที่มีเสน่ห์
ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือนชมทัศนียภาพความงดงามของแม่น้ําและสถานที่สําคัญต่างๆ ได้แก่สถานที่
สําคัญจากท่าวาสุกรีถึงสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ทาง ฝั่งตะวันตก อาทิ สะพานพระราม 8 และ สวนหลวงพระราม 8
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี โรงพยาบาลศิริราชและพิพิธภัณ ฑ์ศิริราชพิมุขสถาน วังหลัง วัดระฆังโฆสิตาราม
วรมหาวิหาร ชุมชนกุฎีจีน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และย่าน
คลองสานขณะที่สถานที่สําคัญ ทางฝั่งตะวันออก อาทิ พระบรมมหาราชวัง แหล่งศึกษาเรียนรู้ชุมชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา ป้อม
พระสุเมรุ ปากคลองตลาด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม สวนนาคราภิรมย์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และพระปฐมบรมราชา
นุสรณ์ ชุมชนท่าเตียน เป็นต้น
แม่น้ําเจ้าพระยาถือเป็นแม่น้ําสายหลักในการคมนาคมของประเทศไทยในอดีตนั้นกรุงเทพฯได้รับฉายาว่า “เวนิส
ตะวันออก”เนื่องจากการสัญจรทางน้ําเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ของระบบคมนาคมในเมืองหลวงแห่งนี้ ภาพของชุมชนริมคลอง ภาพ
ของตลาดน้ํา และภาพของการเดินทางทางเรือเป็นเสมือนชีวิตประจําวันของคนกรุงเทพฯ (กรุงเทพกับการเป็นเวนิสตะวันออก.
2013) ทําให้เกิดการคมนาคมการแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างชาติ สถาปัตยกรรมต่างๆ จึงได้รับอิทธิพลรูปแบบผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมไทยกับต่างชาติเกิดขึ้นมามากมาย ศิลปวัฒนธรรมไทยของริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยานั้นแสดงถึงวิถีชีวิตการดํารง
อยู่และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมีความงามในแบบไทยโบราณ รวมถึงสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าเป็นอนุสรณ์ให้แก่
คนรุ่นใหม่ได้รู้ความเป็นมาที่ผ่านกระบวนการจารีตทางวัฒนธรรมอันละเอียดอ่อนของคนในสมัยก่อนที่มีความคิดสร้างสรรค์ใช้
เทคนิคต่างๆ มาสร้างให้เกิดความสวยงาม ฉะนั้นเมื่อพบเห็นสถาปัตยกรรมต่างๆ ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาก็สามารถรู้ได้ว่า
สถาปัตยกรรมนี้มีการนําสถาปัตยกรรมของต่างชาติมาผสมผสานกับเข้ากับสถาปัตยกรรมไทย แต่ปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
สถาปัตยกรรมอันทันสมัยก็เข้ามาแทนที่ จึงทําให้บดบังทัศนียภาพอันเป็นเสน่ห์ของของสองฝั่งริมแม่น้ําเจ้าพระยา
ด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงต้องการนําเสน่ห์ของอดีตกาลมาผนวกกับยุคสมัยใหม่ให้เกิดเป็นศิลปะที่มีประโยชน์ใช้สอย
สอดคล้องกับภูมิทัศน์ของเมืองมากขึ้น โดยการสํารวจหาอัตลักษณ์จากการสุ่มตัวอย่าง 10 สถานที่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา อัน
ได้แก่ ถนนทรงวาดศาลเจ้าเล่าปูนเถ้ากง, ยอดพิมานริเวอร์วอล์ค, ชุมชนเก่าย่านท่าเตียน, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรราช
วรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดอรุณ), ท่ามหาราช, พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน, สวนสันติชัย
ปราการ, ป้อมพระสุเมรุ, และพิพิธภัณฑ์บางลําพู เพื่อศึกษาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา เพื่อ
สะท้อนความวิจิตรประณีตของคนในสมัยก่อน และในขณะเดียวกันยังศึกษาถึงคติความเชื่อของผู้คนในย่านนั้น ที่มีสถาปัตยกรรม
ทางศาสนามามาช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับประติมากรรมที่จะพัฒนา เพราะนอกจากจะเป็นงานที่ศิลปะที่อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดี
แล้ว ประติมากรรมที่พัฒนาขึ้นมาควรจะสามารถสื่อสารเรื่องราวของผู้คนไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิต ความเชื่อความศรัทธา
วัฒนธรรมประเพณีหรือแม้กระทั้งค่านิยมความเชื่อให้กับผู้คนภายนอกสามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นตน เอกลักษณ์ของย่านนั้นๆ
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ให้คงอยู่ถือว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่ง หรือให้พัฒนามากขึ้นไปในเชิงบวกและยังเป็นการช่วยส่งเสริมเรื่องการ
ท่องเที่ยวให้เป็นที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การศึกษาค้นค้า
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
2.เพื่อเสนอแนะรูปแบบการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยา

ขอบเขตการศึกษา
1. ศึกษาอัตลักษณ์เชิงวัฒนธรรมดั้งเดิมประเภทสถาปัตยกรรมในย่านท่าเรือสาธรถึงท่าเรือพระอาทิตย์
2. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบประติมากรรมที่มาจากอัตลักษณ์จํานวน 4 ชิ้น ประกอบด้วย 1.) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิด
สีขาว 2 รูปแบบ 2.) หุ่นจําลองต้นแบบที่มีลวดลายที่ได้จากอัตลักษณ์ 2 รูปแบบ

วิธีดําเนินการวิจัย
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ด้วยการสํารวจพื้นที่ โดยการสัมภาษณ์
บันทึกภาพ สังเกตแบบมีส่วนร่วม ศึกษาจากเอกสารและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงในการสํารวจ 10
สถานที่ ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1. ประชาการ
ผู้วิจัยดําเนินการด้วยการระบุกรณีศึกษาการหาอัตลักษณ์ริมแม่น้ําเจ้าพระยา โดยเริ่มจากท่าเรือสาธร-ท่าเรือพระ
อาทิตย์
1.2. กลุ่มตัวอย่าง
ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling) โดยผู้วิจัยเจาะจงเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างสถานที่ริมแม่เจ้าพระยา 10 สถานที่ จากท่าเรือสาร - ท่าพระอาทิตย์
2. การเก็บข้อมูลวิจัย
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากการลงสํารวจพื้นที่ เอกสารด้วยการสืบค้นจากตํารา บทความบทคัดย่อ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับด้านออกแบบ
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1. วิเคราะห์และคัดเลือกอัตลักษณ์จากข้อมูลที่ได้จากการลงสํารวจพื้นที่และเอกสารต่างๆ เพื่อนํามาใช้พัฒนาและ
ออกแบบพัฒนาและออกแบบ ประติมากรรมเพื่อสะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยริมแม่นํ้าเจ้าพระยา
4. การสังเคราะห์ข้อมูล
4.1. สังเคราะห์ข้อมูล ข้อกําหนดเพื่อใช้ในการออกแบบ
4.2. นําอัตลักษณ์ที่ได้มาสรุปเพื่อหาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการสร้างแบบร่างจํานวน 4 แบบ
4.3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหลือ 2 แบบเพื่อนํามาผลิตเป็นผลงานต้นแบบ
4.4. ผลิตชิ้นงานต้นแบบ 4 ชิ้น ประกอบด้วย1.) ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชนิดสีขาว 2 รูปแบบ 2.) หุ่นจําลองต้นแบบที่มี
ลวดลายที่ได้จากอัตลักษณ์ 2 รูปแบบ

145

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
___________________________________________________________________________________________

สรุปผลการวิจยั
จากการศึกษาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของผู้คนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาทั้ง 10 แห่ง ผู้วิจัยได้ได้สรุปผล
การออกแบบประติมากรรมเพื่อสะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยริมแม่น้ําเจ้าพระยา โดยได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญดังนี้
1. ในด้านการหาอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมริมแม่น้ําเจ้าพระยา จากการลงพื้นที่สํารวจ 10 สถานที่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา
ทําให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงอัตลักษณ์ของสถาปัตยกรรมและชิถีชุมชนในย่านนั้นที่ล้วนมีความผูกพันกับวัดวาอารามดังได้เห็นวัดต่างๆ
มากมายริมแม่น้ําเจ้าพระยา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกเอาแบบของเจดีย์วัดโพธิ์ซึ่งเจดีย์ หมายถึงสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งของที่สร้างขึ้น เพื่อ
เป็ น ที่ เ คารพบู ช าระลึ ก ถึ ง มี ค วามหมายเฉพาะ ถึ ง สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในพุ ท ธศาสนาที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ บรรจุ อั ฐิ หรื อ เพื่ อ ประดิ ษ ฐาน
พระพุทธรูป หรือเพื่อเป็นที่ระลึก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ในสมัยหลังลงมาคงมีการสร้างสถานที่เพื่อบรรจุอัฐิธาตุ และเพื่อเคารพบูชา
ระลึกถึงพร้อมกันไปด้วย การที่เรานํารูปทรงขององค์พระเจดีย์มาตัดทอนในการออกแบบอัตลักษณ์ของชุมชนริมฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยานั้นเพื่อสะท้อนความเชื่อและความศรัทธาของคนที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่มีความผูกพันกันมาอย่างช้านานตั้งแต่สมัย
อดีตเพื่อให้ระลึกถึงพระพุทธศาสนาและยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยนํารูปทรงองค์พระเจดีย์นั้นเป็นแบบเจดีย์ย่อไม้สิบสอง พร้อมทั้ง
ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบมาตัดทอนให้ดูเข้าถึงได้ง่ายและดูร่วมสมัยมากขึ้น เนื่องจากวัดโพธิ์เป็นวัดที่ทางยูเนสโกได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกความทรงจําโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อ มีนาคม พ.ศ. 2551 และวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ทางยูเนสโก
ได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพธิ์จํานวน 1,440 ชิ้น เป็นมรดกความทรงจําโลกในทะเบียนนานาชาติ ผู้วิจัยได้ดําเนินการตัดทอน
รูปแบบอัตลักษณ์ออกเป็น 3 ระดับตามน้ําหนักการตัดทอนของรูปทรง โดยในระยะที่ 1 มีลักษณะที่มีเหลี่ยมมุมและลําดับขึ้น
ของชั้นที่ชัดเจน ระยะที่ 2 มีการตัดทอนมากขึ้นเพิ่มความโค้งมนลดเหลี่ยมมุมมากขึ้น ระยะที่ 3 มีกาตัดทอนในรูปแบบกึ่ง
นามธรรมมากขึ้นโดยการลดทอนความเป็นเหลี่ยมมุมให้เหลือเพียงความโค้งมนเท่านั้น

ภาพ 1 ภาพการลดทอนของอัตลักษณ์ที่ได้มาจากองค์พระเจดีย์
2. ในด้านการออกแบบประติมากรรมผู้วิจัยได้นําอัตลักษณ์ที่ได้มาทดลองออกแบบประติมากรรมในรูปแบบศิลปะไทย
ร่วมสมัย แนวคิดในการออกแบบให้เป็นในรูปแบบศิลปะไทยร่วมสมัยที่สามารถกลมกลืนอยู่กับสภาพแวดล้อมของสองฝากฝั่ง
แม่น้ําเจ้าพระยาได้เป็นอย่างดี ซึ่งในการออกแบบประติมากรรมมีวัตถุประสงค์ในการใช้งานที่แตกต่างกันแต่มีแนวความคิดเรื่อง
แรงบันดาลใจกับรูปทรงในแบบเดียวกัน
รูปแบบที่ 1 ประติมากรรมทุ่นลอยน้ําโดยสร้างเป็นหุ่นจําลองจํานวน 2 ชิ้น แยกเป็นหุ่นสีขาวจํานวน 1 ชิ้น และแบบ
เพ้นท์ลวดลายที่ได้จากอัตลักษณ์ของริมแม่น้ําเจ้าพระยาอีก 1 ชิ้นในการพัฒนาทุ่นลอยน้ําต้องคํานึงถึงรูปทรงการถ่วงน้ําหนัก
รวมถึงวัสดุที่เหมาะสมกับการลอยบนน้ํา รูปแบบการของการผลิตทุ่นจะใช้วิธีการเช่นเดียวกับทุ่นไข่ปลา (กรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง. 2556) มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ใช้เป็นทุ่นเพื่อบอกแนวเขต ซึ่งอาจเป็นแนวเขตของทรัพยากรเพื่อการอนุรักษ์
หรือแนวเขตพื้นที่ว่ายน้ําส่วนประกอบของทุ่นไข่ปลา มีรูปแบบทรงกลมทําจากพลาสติกชนิด Polyethylene มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 220 มิลลิเมตร มีความหนาของผิวไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตรซึ่งผู้วิจัยนําอัต
ลักษณ์ในระยะที่ 1 มาพัฒนาเป็นประติมากรรมทุ่นลอยน้ํา โดยมีลําดับการพัฒนาดังรูป
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ภาพ 2 การพัฒนารูปแบบติมากรรมทุ่นลอยน้ํา

ภาพ 3 รูปแบบทุ่นลอยน้ําที่รับได้การพัฒนาจากคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ

ภาพ 4 หุ่นจําลองต้นแบบ ประติกรรมทุ่นลอยน้ํา
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ภาพ 5 ภาพต้นแบบจําลองในทัศนียภาพจริง
รูปแบบที่ 2 ประติมากรรมที่สามารถนั่งพักผ่อนได้พร้อมทั้งมีแสงสว่างในยามค่ําคืน มีแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความเชื่อ
ของคนไทยกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้สื่อถึงการพักผ่อนที่สุขสงบใต้ร่มพระพุทธศาสนาให้ความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ใต้องค์พระเจดีย์
แต่เนื่องด้วยคนไทยมีความเชื่อเกี่ยวกับเจดีย์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควรที่จะนํามานั่ง ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้เลือกอัตลักษณ์ในระยะที่ 3
เพราะมี ความเป็ นนามธรรม เพื่อลดทัศ นคติที่อาจมี ผลต่อความเชื่อของคนให้ง านศิลปะเป็ นมากกว่ าของที่จั บต้ องไม่ ได้ ให้
กลายเป็นของที่มีประโยชน์ใช้สอยต่อสาธารณะมากขึ้น โดยสร้างเป็นหุ่นจําลองจํานวน 2 ชิ้น แยกเป็นหุ่นสีขาวจํานวน 1 ชิ้น
และแบบเพ้นท์ลวดลายที่ได้จากอัตลักษณ์ของริมแม่น้ําเจ้าพระยาอีก 1 ชิ้นในการพัฒนารูปแบบของประติมากรรมที่นั่งพักผ่อน
ได้พร้อมทั้งมีแสงสว่างในยามค่ําคืน ได้มีการปรับส่วนฐานที่นั่งให้มีการรับน้ําหนักได้ดียิ่งขึ้นโดยการปรับฐานให้แบบราบ

ภาพ 6 รูปแบบประติมากรรมที่สามารถนั่งพักผ่อนได้ในระยะแรก
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ภาพ 7 ปรับยอดเจดีย์ให้เป็นนามธรรมมากขึ้น และปรับฐานให้รับน้ําหนักได้ดีขึ้น

ภาพ 8 ภาพต้นแบบจําลองในทัศนียภาพจริง
ผลของการวิจัยจากการศึกษาข้อมูลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรมที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม จากชุมชน
ริมน้ํา เจ้าพระยาโดยการดึง เอาอั ตลั กษณ์ ของย่า นชุ มชนนั้ นมาทํ า การออกแบบงานศิ ลปะ เพื่ อทํ าการสื่ อสารและถ่ า ยทอด
แนวความคิด ความดีงามทางวัฒนธรรมให้ออกมาเป็นรูปธรรม นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์และยังช่วยส่งเสริม ศิลปะให้คงอยู่
และร่วมสมัยไปกับสังคมปัจจุบันอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป

อภิปรายผล
ชุมชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาถือว่าเป็นแหล่งชุมชนที่สําคัญในประเทศไทยและมีประวัติความเป็นมายาวนานฝั่งตะวันตก
และฝั่งตะวันออกเป็นที่ตั้งของราชธานีสําคัญคือธนบุรีและ รัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยายังเป็นเขต
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่สําคัญ เป็นที่ตั้งของวัด วัง บ้านเรือน ป้อมปราการ สวน อนุสาวรีย์และสถาปัตยกรรมน้อยใหญ่ ตลอดจน
ชุมชนสองฝั่งแม่น้ํายังถ่ายทอดวิถีชีวิต วัฒนธรรม โดยหลายสถานที่มีเสน่ห์ ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยือน
ชมทัศนียภาพความงดงามของแม่น้ําและสถานที่สําคัญต่าง ๆ ผู้วิจัยจึงต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าจดจํา
โดยผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่ย่านสาธรไปจนถึงย่าน
ท่าเรือพระอาทิตย์เพื่อหาอัตลักษณ์ของแหล่งวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนารูปแบบที่จะช่วยส่งเสริมและ
อนุรักษ์วิถีชมชุนความเชื่อความศรัทธาของคนให้ออกมาเป็นชิ้นงานศิลปะที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจต่อผู้คนในพื้นที่พร้อมทั้งเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนอีกทาง
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การสร้างประติมากรรมให้มีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งชุมชนด้วยการนําอัตลักษณ์ของชุมชนริมแม่น้ําเจ้าพระยามาใช้ในการ
ออกแบบประติมากรรมที่มีความเป็นไทยร่วมสมัย แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของวิถีชุมชนและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทาง
คณะผู้วิจัยสรุปได้ว่าประติมากรรมทุนลอยน้ํากับเก้าอี้สาธารณะมีความกลมกลืนกันสภาพแวดล้อมบริเวณริมสองฝั่งแม่น้ํา
เจ้าพระยาได้และสามารถแสดงอัตลักษณ์ของศิลปะไทยให้มีความร่วมสมัยได้เป็นอย่างดี เนื่องจากคณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล
เอกสารวิชาการ เอกสารงานวิจัย ฐานข้อมูลเว็บไซต์ จากนั้นสํารวจย่านชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา โดยการสัมภาษณ์
บันทึกภาพและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ศึกษาจิตวิทยาและความเชื่อของคนไทย จากนั้นวิเคราะห์หาอัตลักษณ์ที่พบในชุมชนริม
สองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาและองค์ความรู้ด้านความเชื่อของคนไทยเพื่อนํามาใช้พัฒนาและออกแบบประติมากรรมเพื่อสะท้อนความ
เป็นไทยร่วมสมัยริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา หลังจากนั้นนําอัตลักษณ์และองค์ความรู้มาสังเคราะห์ เพื่อดําเนินการออกแบบ แบบ
ร่างจํานวน 4 แบบ โดยคณะผู้วิจัยได้นําอัตลักษณ์คือเจดีย์ทรงเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองของวัดที่อยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา
และเกลียวคลื่นน้ํามาสร้างเป็นทุนลอยน้ําและเก้าอี้สาธารณะ แล้วจึงคัดเลือกแบบที่สามารถแสดงความเป็นไทยร่วมสมัย ส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของชุมชนริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาได้ จนถึงพัฒนาแบบร่างเหลือ 2 แบบเพื่อนํามาสร้างประติมากรรมต้นแบบ
ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับกระบวนการทํางานวิจัยของ(ยุวดี พรธาราพงศ์, อานัฏ ศิริพิชย์ตระกูล, มยุรี เรืองสมบัติ
และดรุณรัตน์ พิกุลทอง 2013: น.131-138) เรื่องการศึกษากระบวนการและรูปแบบของเสื่อกก เพื่อพัฒนาสู่การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์แนวศิลปะไทยร่วมสมัย ที่ศึกษาพบว่า มีการนําอัตลักษณ์ของความเป็นไทยนั่นคือดอกบัว ซึ่งดอกบัวเป็นต้นแบบ
แบบหนึ่งของลายไทย และด้วยหลักความเชื่อของคนไทยจึงถือดอกบัวเป็นดอกไม้ชั้นสูง เป็นสัญลักษณ์แห่งความงดงามบริสุทธิ์
(เดลินิวส์, 2557) ดอกบัวในทางศาสนาพุทธมีความลึกซึ้ง อุปมาเปรียบบุคคลเหมือนดอกบัว 4 จําพวก ได้แก่บัวพ้นน้ํา ผู้มีความ
พร้อมมีปัญญาสามารถมองเห็นเชื่อโยงสิ่งต่างๆอย่างมีเหตุผลได้ บัวปริ่มน้ํา จําต้องพัฒนาซึ่งเมื่อขยายความเล็กน้อยก็จะมีความ
เข้าใจ บัวที่อยู่ใต้น้ํา ต้องอาศัยการเพาะบ่ม อบรมฝึกฝนอยู่เสมอ และบัวที่จมอยู่กับโคนตมเป็นเหยื่อของสัตว์น้ํา แม้จะได้ฟัง
ธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเองมีแนวทางที่เรียกว่า ไตรสิขา มีศีล สมาธิ ปัญญา
สิกขาในที่นี้หมายถึงการเพาะบ่ม ซึ่งการอบรมตนเองจะนําไปสู่การพัฒนา มองเห็นเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ในสิ่งที่เป็นสัจธรรม การ
ออกแบบจึงมีวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่แนวคิดด้านรูปทรงเหมือนกัน และมีการทดสอบ จากนั้นจึงคัดเลือก
แบบออกมาเพียงแบบเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความเป็นศิลปะร่วมสมัยได้นั้นต้องมีความอ่อนโยน โอบอ้อม อบอุ่นและอ่อนโยน
โดยผลงานประติมากรรมนี้มีความสอดคล้องกับทฤษฏีของ Matheison and well (จิราวรรณ กาวิละ, 2544:63)จาก
รูปแบบที่เป็นผลงานกึ่งนามธรรม กล่าวถึงรูปแบบนามธรรมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวไว้ว่า วัฒนธรรมในรูปแบบไม่มีชีวิตหรือไม่
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมและศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีความสําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ อนุสาวรีย์หรือหัตถกรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมที่สะท้องให้เห็นถึงการดํารงชีวิตประจําวันของคนท้องถิ่น สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมทั่วไป รวมถึงกิจกรรมยามว่างของคนในท้องถิ่นนั้น เพื่อความเช้าใจในวิถีชีวิต ความคิด และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนในท้องถิ่น วัฒนธรรมในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์หรือเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้นๆได้แก่ งานเทศกาล ประเพณี หัตถกรรม การจัดแสดง
เครื่องมือ เครื่องใช้โบราณ และกิจกรรมอื่นๆที่สะท้องให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมและสอดคล้องกับแนวคิดทาง
สังคมและทฤษฏีสังคม (สัญญา สัญญาวิวัฒน์. 2534) ที่ว่าแนวคิดของสังคมเป็นความคิดของมนุษย์ที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มเป็นก้อนของมนุษย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยทั่วไป และปัญหาที่ประสบ ความคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่มนุษย์ ไม่
สูญหาย มีการสืบความคิดกันแต่ไป
เนื่องจากอัตลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชุมชนการใช้ชีวิตและวัฒนธรรมริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยามาปรับใช้กับการออกแบบ
ประติมากรรมที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของคนไทย อีกทั้งประเทศไทยถือว่าเป็นเมืองพุทธ ทําให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่มีวัดเป็นจํานวนมาก แทบทุกวันจะมีการประดิษฐานองค์เจดีย์ต่าง ๆมากมาย ยกตัวอย่างเช่น วัดโพธิ์ (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, ก้าวไปในบุญ: เสริมมงคลไหว้พระ ๙: 2548) ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มาก
ที่สุด ในประเทศไทย โดยมีจํ า นวนประมาณ 99 องค์ เจดีย์จึง เป็น สัญ ลัก ษณ์แ ห่ง หนึ่ ง ที่มีค วามนับ ถือ และความเชื่อว่า เป็ น
ประติมากรรมไว้สักการบูชาที่คนไม่สามารถจับต้องได้ เนื่องจากเจดีย์คือสิ่งปลูกสร้างประจําพระพุทธศาสนาที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุ
อัฐิหรือประดิษฐานพระพุทธรูป จึงทําให้เป็นประติมากรรมที่มีคุณค่าน่าศรัทธา แต่การที่คณะผู้วิจัยนําอัตลักษณ์ที่ตัดทอนจาก
เจดีย์นั้นมาสร้างเป็นเก้าอี้สาธารณะ อาจทําให้ผู้คนไม่กล้าหรือมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อชิ้นงาน ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงได้ตัด
ทอนอัตลักษณ์ให้มีความเป็นนามธรรมมากขึ้น เพื่อให้ชิ้นงานเป็นมากกว่างานศิลปะที่ไม่สามารถจับต้องได้ แต่เป็นงานศิลปะที่มี
ประโยชน์ใช้สอยกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและเข้าถึงผู้คนได้ง่าย และเป็นกุศโลบายที่ใช้คามเชื่อของคนไทย ที่ว่าคนไทยอาจ
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ไม่ให้ความเคารพ ความสําคัญกับธรรมชาติเท่าที่ควร แต่จะเคารพความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากความศรัทธาหากสร้าง
ประติมากรรมเจดีย์นี้ขึ้น และลอยพร้อมกันในแม่น้ําลําคลอง สร้างเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเพื่อเป็นการปกป้องแม่น้ําลําคลอง
อาจเป็นไปได้ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมผู้อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาได้ และสามารถกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แสดงถึงความร่วม
สมัยและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากแนวความคิดการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองด้วยการสร้างประติมากรรมที่ยึดโยงกับความเชื่อความศรัทธาหากมีการ
ประยุกต์ใช้จริงเพื่อสังคมหรือสังคมเมืองน่าจะเป็นประโยชน์กับการฟื้นฟูและพัฒนาเมืองเพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวริมแม่น้ําเจ้าพระยา 14 กิโลเมตร ของกรุงเทพมหานคร หากในอนาคตมีการส่งเสริมมีการพัฒนาในด้านคุณค่าทาง
ศิลปะตลอดริมสองฝากฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจะช่วยส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชมชุนความเชื่อความศรัทธาของคนในพื้นที่และยังเป็น
การส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน
เนื่องด้วยริมสองฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยามีทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ประติมากรรมเก้าอี้สาธารณะจึง
แสดงความร่วมสมัยของไทยได้เป็นอย่างดี ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนําว่าหากเปลี่ยนสีน้ําตาลของเก้าอี้เป็นสีเทาขาวเพื่อจะได้มีความ
กลมกลืนได้ทุกสภาพแวดล้อมทั้งสถาปัตยกรรมไทยและสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้น
ประติมากรรมทุนลอยน้ําผู้เชี่ยวชาญได้แนะนําให้ติดไฟด้านใน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางน้ํา และติดตั้งโซล่าเซล
แทนการใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําให้ติดตั้งอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าไว้ส่วนล่างด้านในของประติมากรรมทุนลอยน้ํา
เพื่อเป็นการถ่วงน้ําหนักให้ประติมากรรมทุนลอยน้ําสามารถทรงตัวอยู่บนน้ําได้โดยไม่เอนเอียง
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ 2)
เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับหลักการ และ
กระบวนการ ออกแบบภาพประกอบ รวมถึงศึกษาหลักการออกแบบหนัง สืออิเล็กทรอนิกส์ และเก็บข้ อมูลเชิงลึกจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการออกแบบภาพประกอบ การผลิตสื่อเพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และใช้ตาราง Matrix
Analysis เพื่อแยกส่วนประกอบต่างๆ ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการออกแบบ และใช้ทฤษฎีสี
ของ Kobayashi โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เลือกแนวทางในการออกแบบและจึงนํามาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยประเมิน
คุณภาพด้านเนื้อหาและการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จํานวน 10 ท่าน แบ่งเป็นด้านเนื้อหา 5 ท่าน และด้านการออกแบบ
จํานวน 5 ท่าน โดยด้านเนื้อหาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ เนื้อหาในส่วนของการยกตัวอย่างมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและรูปแบบ
การนําเสนอของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และการใช้
รูปภาพประกอบตรงตามเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การ
เรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน และความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในการ
เขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ค่าเบี่ยงเบน 0.45 การประเมินคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบ
ภาพประกอบ สามารถสรุปได้ดังนี้ ในส่วนของการออกแบบโดยการใช้สีพื้นหลัง การใช้สีตัวหนังสือมีความเหมาะสม และการ
เลือกใช้ตัวอักษรที่มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความสะดวกในการค้นหาเชื่อมโยง
ข้อมูลและการเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และความสะดวกใน
การเปิดใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการ
ประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ คือนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 25 คน โดยประเมินคุณภาพจากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
การออกแบบภาพประกอบ โดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ด้านความสมบูรณ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการเปิดอ่านง่าย มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 รองลงมาคือการเข้าถึงข้อมูลและการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และรูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสม การเลือกใช้ตัวอักษรและสีที่
เหมาะสมอ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ตามลําดับ
คําสําคัญ : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบภาพประกอบ ความพึงพอใจ

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to design and develop the electronic book on illustration
design and 2) to assess the quality of the electronic book on illustration design. The research process
started from studying the concepts, theories about the design principles and processes of illustration design,
including the design principles of eBook development. The in-depth data were collected by interviewing the
illustration experts regarding the contents of illustration design and the production of eBook. Then, the
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matrix analysis table was used to separate the components of eBook and analyze the design elements. In
this research, Kobayashi’s color theory was chosen for the specialists’consideration and then was used as a
guide to design and develop the eBook. The eBook quality was assessed by 10 experts, consisting of 5
illustration experts and 5 electronic media developers. The content of illustration design could be
summarized as follows: the eBook has the appropriate examples and suitable presentation for the contents
at the highest mean ( ̅ ) = 4.60, S.D. = 0.55. The overall content covers all the objectives, and the illustration
is suitable for the contents which has mean at ( ̅ ) = 4.40, S.D. = 0.55. The completeness of contents, the
chronology of content, up-to-date information that is suitable for present educators, and the understanding
of written language have mean at ( ̅ ) = 4.20, S.D. = 0.45. Regarding the assessment of the quality of
electronic media, it could be summarized as follow: the color choice of typography and its background and
font selection are suitable which have mean at ( ̅ ) = 5.00, S.D. = 0.00. The convenience of finding links and
information and color scheme are proper which have mean at ( ̅ ) = 4.80, S.D. = 0.45. The convenience of
usage of electronic devices has mean at ( ̅ ) = 4.60, S.D. = 0.55.The research sample group who assessed the
eBook on illustration design was 25 students of the Department of Art and Design, Faculty of Architecture,
Naresuan University. They were asked to assess the quality of usage of eBook on illustration design. The
results showed that the completeness of eBook and easiness to open has the highest mean at ( ̅ ) = 4.80,
S.D. = 0.40. The access of the data and hyperlink has mean at ( ̅ ) = 4.72, S.D.= 0.45. The suitable
presentation pattern, typography, and color choice have mean at ( ̅ ) = 4.68, S.D.=0.47.
Keywords: Electronic book, Illustration design, Satisfaction

บทนํา
การออกแบบภาพประกอบในปัจจุบันเป็นวิชาที่มีผู้สนใจเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากการออกแบบภาพประกอบเป็น
วิชาที่สามารถสร้างรายได้แก่ผู้สนใจและพัฒนาเป็นอาชีพอีกทั้งช่วยสร้างความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็นในสื่อต่าง ๆ โดยจะเห็นได้จาก
สื่อโฆษณา หนังสือ หรือบทความต่าง ๆ จะมีการนําภาพประกอบมาใช้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้
อย่างครบถ้วน การออกแบบภาพประกอบได้ถูกนําไปใช้กับสื่อการเรียนการสอนมากมาย ทั้งภาพวาดที่สร้างสรรค์ด้วยวิธีการต่าง
ๆ เช่น สีน้ํา สีไม้ สีน้ํามัน วาดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และภาพถ่าย โดยภาพที่สร้างขึ้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้าง
จินตนาการเพียงอย่างเดียว แต่ยังช่วยในการสนับสนุนเนื้อหาให้มีความสมบูรณ์ในการนําเสนอเรื่องราวเพิ่มมากขึ้น (อารยะ ศรี
กัลยาณบุตร, 2550 หน้า 108) อีกทั้งการใช้ภาพประกอบในการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในบทเรียนยัง
สามารถทําให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นและสามารถเข้าใจเนื้อหาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย (เอกนรินทร์ สีฟั่น,
2554 )
ในปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตประจําวันในสังคมมากทั้งด้าน
การติดสื่อสารการดําเนินธุรกิจการค้นคว้าหาข้อมูลรวมทั้งด้านการศึกษาต่างก็ได้ให้ความสําคัญและนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็น
อย่างมากเพื่อความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการใช้งาน การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้มีการนําเทคโนโลยีมาใช้
มากยิ่งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556 หน้า 26 ) เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอนมีความทันสมัย สามารถ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลประเภทต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วเหมาะสม โดยการนํารูปภาพ ข้อความ
เสียง วีดีโอ นํามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังรองรับการใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันและมีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี และระบบการสื่อสารทําให้สังคมในยุคปัจจุบันนั้นต้องอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่รองรับการเผยแพร่ข่าวสาร
ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังที่นโยบายการศึกษา และทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นกลไกในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเรียนรู้ได้
ตลอดชีวิต ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่สามารถแสดงข้อความรูปภาพภาพเคลื่อนไหวรวมทั้งเสียงเข้าไปในระบบ อีกทั้งยัง
ควบคุมการใช้โดยผู้อ่านสามารถมีปฏิสัมพันธ์เพื่อตอบสนองด้านการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจดจําเนื้อหา
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ได้มากขึ้น (สุทธิลักษณ์ สูงห้างหว้าม, 2551) อีกทั้งการศึกษาผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยในเรื่องการเรียนรู้ทางไกลผ่าน
ระบบออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์พกพา หรือดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้อ่านได้อีกด้วย (Shiratuddin, 2003)
ผู้วิจัย จึง เห็น ว่ า ควรนํา มาประยุก ต์ แ ละพัฒ นาหนัง สืออิ เล็ ก ทรอนิก ส์เ พื่อ ใช้เป็ น สื่อ การเรียนรู้เรื่อ งการออกแบบ
ภาพประกอบซึ่งเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นหลักการออกแบบภาพประกอบด้วยองค์ความรู้เทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาทักษะในการสื่อ
ความหมายด้วยภาพสีตัวหนังสือ และกราฟิกอื่น ๆ ตามเรื่องราวที่ต้องการจะนําเสนอเพื่อใช้เป็นสื่อในการศึกษาที่มีความ
เหมาะสมโดยมีการนําเสนอเนื้อหาผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลายในการเรียนรู้อาทิ เนื้อหาการ
เรียนรู้ รูปภาพประกอบ ทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ เสียง การรวบรวมตัวอย่างงานภาพประกอบประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
เนื้อหาการเรียนรู้ ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อการออกแบบและพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ
2. เพื่อประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบมัลติมีเดีย

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาและพัฒนาในเรื่องหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ โดยขอบเขตใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตไว้ 2 ด้าน ดังนี้
ขอบเขตด้านสื่อ
สื่อการเรียนรู้นี้จัดเป็นสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) โดยมีลักษณะเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
จํ า เป็ น ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ ใ นการเปิ ด อ่ า น เช่ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ (Computer) คอมพิ ว เตอร์ พ า (Tablet) อุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
(Smartphone) ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ
ออกแบบภาพประกอบ(Content) นําเสนอรูปแบบภาพเคลื่อนไหว (Animation) ภาพประกอบเนื้อหา(Illustration) โดยเนื้อหา
แบ่งออกได้ดังนี้
บทที่ 1 ความสําคัญของภาพประกอบ
บทที่ 2 วิวัฒนาการของภาพประกอบ
บทที่ 3 ประเภทของภาพประกอบ
บทที่ 4 หลักการออกแบบภาพประกอบ
บทที่ 5 การสื่อความหมายของภาพประกอบ
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มประชากร
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบภาพประกอบ จํานวน 10 ท่าน
ประกอบด้วย
- ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 5 ท่าน
- ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบภาพประกอบ จํานวน 5 ท่าน
- กลุ่มนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และผู้มีความสนใจด้านการ
ออกแบบภาพประกอบและสร้างสรรค์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ จํานวนทั้งหมด 25 คน
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วิธีการดําเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยแบ่ง
ออกเป็น 5 ขั้นตอน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลโดยการการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสารงานวิจัย จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสรุปข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์สาระโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นขั้นตอน
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ เกี่ยวกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์และสังเคราะห์ เกี่ยวกับการออกแบบภาพประกอบ
3. รวบรวมข้ อ มู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เพื่ อ สร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง ด้ า นการออกแบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบภาพประกอบ
4. นําข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ แบบร่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ
5. ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สําหรับ
การออกแบบ เช่น Adobe Illustration, Adobe Photoshop และ Adobe InDesign เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาพเคลื่อนไหวเรื่องการออกแบบภาพประกอบจาก ผู้เชี่ยวชาญทั้ง
10ท่าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้านคือ
1. ประเมินด้านเนื้อหาเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2. ประเมินด้านการออกแบบภาพประกอบ
ขั้นตอนที่ 3 การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ จากการประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบกับกลุ่มตัวอย่างคือนิสิตภาควิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 25 คน
ขั้นตอนที่ 5 กลุ่มตัวอย่างประเมินคุณภาพจากการทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ
จากนั้นนําไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไปตามลําดับ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเรื่องการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัย
ได้จําแนกไว้ 3 แบบ ดังนี้
1.แบบประเมินด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบจากผู้เชี่ยวชาญ
2.แบบประเมินด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เชี่ยวชาญ
3.แบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบจากกลุ่มตัวอย่าง
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

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวมรวมข้อมูลการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จําแนก
ออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ และสรุปข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์
2. การเก็บรวบข้อมูลจากการประเมินความเหมาะสมในส่วนของเนื้อหาและรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง
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การออกแบบภาพประกอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 ท่าน และกลุ่มตัวอย่าง มีการประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ
จากผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เชี่ยวชาญ
ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบจากกลุ่ม
ตัวอย่าง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ จากผู้เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 คน
ตาราง 1 ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญ (N=5
คน)
รายการประเมิน
ส่วนของเนื้อหา
1. ความครบถ้วนของหัวข้อที่เป็นวัตถุประสงค์ของเนื้อหาวิชา
2. ความถูกต้องของเนื้อหา
3. เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์
4. การเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา
5. เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้ศึกษาในปัจจุบัน
6. ความถูกต้องของศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการพิมพ์
7. ความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในการเขียน
8. การใช้รูปภาพประกอบตรงตามเนื้อหา
9. การยกตัวอย่างที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
10. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม
รวมผลประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

4.00
4.00
4.40
4.20
4.20
4.00
4.20
4.40
4.60
4.60
4.26

0.00
0.00
0.55
0.45
0.45
0.00
0.45
0.55
0.55
0.55
0.15

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ดีมาก
ดีมาก
มาก

จากตาราง 1 พบว่า เนื้อหาในส่วนของการยกตัวอย่างมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและรูปแบบการนําเสนอของเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และการใช้รูปภาพประกอบตรงตาม
เนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การเรียงลําดับความสําคัญของ
เนื้อหา เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน และความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในการเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ค่า
เบี่ยงเบน 0.45 ตามลําดับ
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ตอนที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน
ตาราง 2 แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้เชี่ยวชาญ (N=5 คน)
รายการประเมิน
1. ส่วนของโปรแกรม
1.1. ความสมบูรณ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.2. ความสะดวกในการเปิดใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
1.3. ความสะดวกในการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล
1.4. การจัดระบบการใช้งานในส่วนหน้าจอ และเมนูเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
1.5. การมองเห็นบนหน้าจอมีความชัดเจน และอ่านง่าย
รวมผลประเมิน
2. ส่วนของการออกแบบ
2.1. การเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม
2.2. การจัดวางองค์ประกอบของภาพประกอบที่นํามาใช้
2.3. รูปแบบการจัดวางตัวหนังสือ
2.4. สีพื้นหลังและสีตัวหนังสือมีความเหมาะสม
2.5. การเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความเหมาะสม
รวมผลประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

4.00
4.60
4.80
4.20

0.00
0.55
0.45
0.45

มาก
ดีมาก
ดีมาก
มาก

4.00
4.32

0.00
0.23

มาก
มาก

4.80
4.20
4.20
5.00
5.00
4.64

0.45
0.45
0.45
0.00
0.00
0.22

ดีมาก
มาก
มาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 2 พบว่า ในส่วนของการออกแบบโดยการใช้สีพื้นหลังและสีตัวหนังสือมีความเหมาะสมและการเลือกใช้
ตัวอักษรที่มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความสะดวกในการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล
และการเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และความสะดวกในการเปิดใช้งาน
ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ตามลําดับ
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ตอนที่ 3 ผลการประเมินคุณภาพของการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ จากกลุ่มตัวอย่าง นิสิต
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 25 คน
ตาราง 3 แบบประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบโดยกลุ่มตัวอย่าง
(N=25 คน)
รายการประเมิน
1. ส่วนของเนื้อหา
1.1. เนื้อหามีความเหมาะสมครอบคลุม
1.2. ความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในการเขียน
1.3. การเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหาต่อเนื่องและเข้าใจง่าย
1.4. เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้ศึกษาในปัจจุบัน
1.5. ปริมาณของเนื้อหาในแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสม
1.6. การเชื่อมโยงของเนื้อหาในแต่ละบทเรียน
1.7. การยกตัวอย่างที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง
1.8. เนื้อหามีความทันสมัย
1.9. รูปแบบการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสม
1.10. ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
รวมผลประเมิน
2. ส่วนของภาพประกอบกับเนื้อหา
2.1. ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2.2. ภาพประกอบมีความน่าสนใจและทันสมัย
2.3. ภาพประกอบแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน
รวมผลประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

4.20
4.56
4.12
4.52
3.88
4.32
4.56
4.16
4.68
4.48
4.34

0.40
0.50
0.33
0.55
0.43
0.47
0.50
0.37
0.47
0.50
0.45

มาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
มาก
มาก
ดีมาก
มาก
ดีมาก
มาก
มาก

4.56
4.56
4.44
4.52

0.50
0.50
0.50
0.50

ดีมาก
ดีมาก
มาก
ดีมาก

จากตาราง 3 พบว่าด้านรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาที่เหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.00 รองมาด้านการยกตัวอย่างที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง ความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในการเขียน และภาพประกอบมีความ
เหมาะสมกับเนื้อหามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 และเนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้ศึกษาในปัจจุบัน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ตามลําดับ
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ตาราง 4 แบบประเมินคุณภาพด้านการออกแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบโดยกลุ่มตัวอย่าง
(N=25 คน)
รายการประเมิน
1. การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.1 การเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม
1.2 การจัดวางองค์ประกอบของภาพประกอบที่นํามาใช้มีความเหมาะสม
และเข้าใจง่าย
1.3 รูปแบบการจัดวางตัวหนังสืออ่านง่าย
1.4 สีของกราฟิกมีความชัดเจนและอ่านง่าย
1.5 สีพื้นหลังและสีตัวหนังสือมีความเหมาะสมและอ่านง่าย
1.6 การเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความเหมาะสม
รวมผลประเมิน
2. ระบบปฏิบัติการของหนังสืออิเล็คทรอนิคส์
2.1 ความสมบูรณ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งานง่าย
2.2 ความสะดวกในการเปิดใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
2.3 ความสะดวกในการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล
2.4 การจัดระบบการใช้งานในส่วนหน้าจอ และเมนูเป็นมาตรฐาน เดียวกัน
2.5 การมองเห็นบนหน้าจอมีความชัดเจนและอ่านงาย
รวมผลประเมิน

̅

S.D.

ความหมาย

4.08

0.57

มาก
มาก

4.32
4.12
4.68
4.56
4.68
4.40

0.47
0.43
0.47
0.50
0.47
0.54

4.72
4.48
4.80
3.92

0.45
0.50
0.40
0.57

4.60
4.50

0.35
0.37

มาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
มาก
ดีมาก
มาก
ดีมาก
มาก
ดีมาก
ดีมาก

จากตาราง 4 พบว่าด้านความสมบูรณ์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งานง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.72 ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 รองมาด้านการเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความเหมาะสม และสีของกราฟิกมีความชัดเจนและอ่านง่ายมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 และสีพื้นหลังและสีตัวหนังสือมีความเหมาะสมและอ่านง่าย และการมองเห็น
บนหน้าจอมีความชัดเจนและอ่านง่ายมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.35 ตามลําดับ
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จากการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 10 ท่าน และจาก
กลุ่มตัวอย่าง สามารถออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ ดังนี้

ภาพ 1 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ
ออกแบบโดยใช้สี เหลือง ขาว เทา ดํา สีที่อยู่ในกลุ่มบุคลิกภาพแบบ Modern ดูเรียบง่าย ใช้ตัวหนังสือ ภาษาอังกฤษ
แบบไม่มีเชิง (San Serif ) ภาษาไทยนิยมใช้ตัวอักษรแบบมีเชิง (Serif) สามารถอ่านบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย และสบายตา มี
การนําภาพเคลื่อนไหวและเสี ยงมาใช้ให้เกิดความน่าสนใจสามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง และได้สาระเนื้ อหาที่
ครอบคลุม ครบถ้วน

ภาพ 2 การทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบ โดยใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อแบบออนไลน์โดยเปิด
ทดลองใช้งานที่ห้องสมุด และพื้นที่ภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

160

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
___________________________________________________________________________________________

สรุปผลการวิจยั
การวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ สรุปได้ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบนั้นในส่วนของการยกตัวอย่างมีความเหมาะสม
กับเนื้อเรื่องและรูปแบบการนําเสนอของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 เนื้อหาครอบคลุมตาม
วัตถุประสงค์และการใช้รูปภาพประกอบตรงตามเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ความ
สมบูรณ์ของเนื้อหา การเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนในปัจจุบัน และความเข้าใจ
ของภาษาที่ใช้ในการเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ค่าเบี่ยงเบน 0.45 ตามลําดับ
2.ด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการใช้สีพื้นหลังและสีตัวหนังสือมีความเหมาะสมและการเลือกใช้
ตัวอักษรที่มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความสะดวกในการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล
และการเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และความสะดวกในการเปิดใช้งาน
ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ตามลําดับ
3. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ
คือนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 25 คน โดยประเมินคุณภาพ
จากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบโดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ด้านความสมบูรณ์ของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการเปิดอ่านง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 รองลงมาคือการเข้าถึง
ข้อมูลและการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และรูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม การเลือกใช้ตัวอักษรและสีที่เหมาะสมอ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ตามลําดับ

อภิปรายผล
ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบ มีประเด็นการอภิปรายผลดังนี้
1.ด้านการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ทําการแยกวิเคราะห์รูปแบบออกเป็นออกเป็นส่วนๆ คือ รูปแบบการใช้
งาน User interface และการออกแบบ โดยส่วนของการใช้งานผู้ใช้ต้องสามารถใช้งานบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ง่าย และ
สามารถเชื่อมโยงหน้าต่างๆ โดยใช้ปุ่ม ด้านการออกแบบ กลุ่มสีที่มีความพึงพอใจสูงสุดคือ กลุ่มสี แบบ Modern ที่แบ่งตาม
บุคลิกภาพของ Koayashi ซึ่งเป็นสีที่ผู้อ่านสบายตา และดูเรียบ สมัยใหม่ สอดคล้องกับผลวิจัยของ ศริยา จังธวานนท์ ที่ได้ศึกษา
ด้านการใช้องค์ประกอบในการออกแบบเลขศิลป์เพื่อการสื่อบุคลิกภาพของนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าสีที่อยู่ใน
กลุ่ม Modern ได้รับความนิยมสูงสุดใน 3 อันดับแรก และสอดคล้องกับการเลือกใช้ตัวอักษรที่ใช้แบบ San Serif ในแบบ
ภาษาอังกฤษ และใช้ Serif ในแบบภาษาไทย
2.ด้านเนื้อหาของหนังสือการออกแบบภาพประกอบผลการวิจัยพบว่าควรเริ่มต้นศึกษาตั้งแต่ประวัติความเป็นมาและ
ความสําคัญของการออกแบบ ภาพประกอบ รวมทั้งวิวัฒนาการของการเกิดภาพประกอบ วัตถุประสงค์ของการนําไปใช้เพื่อการ
สื่อสารประเภทต่างๆ ต่อ มาจึงกล่า วถึง ลักษณะของภาพประกอบประเภทต่า ง ๆ ที่ ได้จํา แนกไว้ ทั้งภาพประกอบลายเส้น
ภาพประกอบรูปวาดระบายสี ภาพถ่าย ภาพพิมพ์ และภาพประกอบดิจิทัล ทั้งนี้ยังสามารถแยกลักษณะการนําภาพประกอบไป
ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ อาทิเช่น ภาพประกอบสําหรับเด็ก ภาพประกอบสารคดี ภาพประกอบงานวิชา ภาพประกอบนวนิยาย
เรื่องสั้น ภาพประกอบเพื่อการโฆษณา เป็นต้น หลักการออกแบบภาพประกอบก็มีความสําคัญสําหรับผู้ออกแบบเช่นกัน เพราะ
จะทําให้ผู้ออกแบบสามารถสื่อความหมายและจัดวางรูปแบบภาพประกอบได้สวยงาม โดยจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบศิลป์
สีและการสื่อความหมาย รูปแบบตัวอักษรที่เหมาะสมในการออกแบบ รวมทั้งการใช้ภาพประกอบเพื่องานออกแบบประเภทต่างๆ
ตามลํ า ดั บ ซึ่ ง จะทํ า ให้ ผู้ อ่ า นรู้ ตั้ ง แต่ ป ระวั ติ ค วามเป็ น มาตลอดจนสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฏี ก ารออกแบบเพื่ อ ออกแบบ
ภาพประกอบ
3. ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการออกแบบภาพประกอบนั้นในส่วนของการ
ยกตัวอย่างมีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องและรูปแบบการนําเสนอของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.55 เนื้อหาครอบคลุมตามวัตถุประสงค์และการใช้รูปภาพประกอบตรงตามเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยรองลงมาเท่ากับ 4.40 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.55 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา การเรียงลําดับความสําคัญของเนื้อหา เนื้อหามีความทันสมัยเหมาะสมกับผู้เรียนใน
ปัจจุบัน และความเข้าใจของภาษาที่ใช้ในการเขียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 ค่าเบี่ยงเบน 0.45 ตามลําดับ
161

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
___________________________________________________________________________________________
4. ผลการประเมินคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของการใช้สีพื้นหลังและสีตัวหนังสือมีความ
เหมาะสมและการเลือกใช้ตัวอักษรที่มีความเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 ความสะดวกใน
การค้นหาเชื่อมโยงข้อมูลและการเลือกใช้โทนสีมีความเหมาะสม รองลงมามีค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.45 และความ
สะดวกในการเปิดใช้งานในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ตามลําดับ
5. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยสําหรับการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การออกแบบภาพประกอบ
คือนิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จํานวน 25 คน โดยประเมินคุณภาพ
จากการใช้งานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องการออกแบบภาพประกอบโดยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ ด้านความสมบูรณ์ของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการเปิดอ่านง่ายมีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.8 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 รองลงมาคือการเข้าถึง
ข้อมูลและการค้นหาเชื่อมโยงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 และรูปแบบการนําเสนอที่
เหมาะสม การเลือกใช้ตัวอักษรและสีที่เหมาะสมอ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.47 ตามลําดับ

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
ในกรณีที่เปิดอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การเปิดอ่านเพื่อให้ไฟล์ไม่ติดขัดและสมบูรณ์
จําเป็นต้องรอให้ดาวน์โหลดไฟล์จนเสร็จเรียบร้อยก่อน ซึ่งในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเตอร์น้อยจะทําให้ใช้เวลานานในการเปิดอ่าน
ไฟล์ควรมีการลดขนาดไฟล์และการใช้รูปภาพให้มีขนาดเล็กลงและไม่มีขนาดใหญ่เกินความจําเป็น
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป
สําหรับการวิจัยในครั้งต่อไปด้านการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ควรศึกษารูปแบบที่หลากหลาย พร้อมทั้งเทคโนโลยี
การพัฒนาด้านโปรแกรมซอฟแวร์ และความสามารถในการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มากขึ้น เนื่องจากมีการพัฒนา
อย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นและต้องคํานึงถึงการใช้งานได้ยาวนานของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ทําการออแบบและพัฒนา
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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกของกลุ่มศิลปประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก 2)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่ กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มศิลป
ประดิษฐ์โอทอป จํานวน 3 กลุ่ม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จํานวน 5 ท่าน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และกลุ่มผู้ประเมินความพึงพอใจ คือ ผู้ซื้อและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จํานวน 100 คน โดยการสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบร่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
จํานวน 9 รูปแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41–50 ปี อาชีพ
พนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 15,000 -25,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี มีพฤติกรรมการใช้และการซื้อผลิตภัณฑ์โอ
ทอปประเภทศิลปะประดิษฐ์มากที่สุด รูปแบบการซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึก (ของฝาก) เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อคือซื้อเมื่อมี
โอกาส ส่วนประเด็นที่พิจารณาในการตัดสินใจซื้อพิจารณาจาก ความสวยงาม รูปแบบ ความทันสมัย ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กุ๊ก
ไก่จากรังไหมมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.05 รองลงมาคือ ดอกบัวจากรังไหม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ พวงองุ่นจากลูกตะแบก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 ตามลําดับ
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ วัสดุธรรมชาติ โอทอป

ABSTRACT
This research and development objectives are following : 1.) product design development and
packaging of consumer product, decorations and gift handicrafts product of the OTOP arts and crafts group,
Phitsanulok Province. 2) Study of consumer satisfaction with the new develop product and packaging design.
The target group is the 3 OTOP arts and crafts group, the expert group to evaluate the products and packaging
draft with 5 experts by the purposive sampling and the satisfaction of buyers and product interest with 100
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people by the accidental sampling. The tools that used to create a product and its packaging prototype of 9
product and packaging prototypes, and the satisfaction questionnaire. The data were analyzed by frequency,
percentage, average, standard deviation, and content analysis. The results showed that the majority of
respondents were female, aged between 41-50 years old. The occupation is the private sector employee with
monthly income between 15,000-25,000 Baht with the bachelor's degree education have buying behavior for
the OTOP arts and crafts product mostly. The gift product buying patterns mostly for the souvenirs. The reason
for the decision to buy product is when there is a chance to buy. The product and the Kook-Kai packaging from
the cocoon with most average is 4.05, followed by the lotus from the cocoon with an average of 4.05 and a
bunch of grapes from the Tabak tree with the average 4.01, respectively.
Keywords : development Product, Packaging, Natural materials, OTOP

บทนํา
โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อให้แต่ละชุมชนได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน
การพัฒนาสินค้า โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น (กรมพัฒนาชุมชน, 2545) ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพในชุมชน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนแต่ละท้องถิ่นในทุกจังหวัดของประเทศ จังหวัดพิษณุโลกก็เช่นเดียวกันมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นกลุ่ม
ผู้ประกอบการโอทอป (OTOP) อยู่หลายกลุ่ม คลอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้ง 6 ประเภท ได้แก่ 1) ประเภทอาหาร 2) ประเภทเครื่องดื่ม 3)
ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย 4) ประเภทของใช้และของประดับตกแต่ง 5) ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก 6) ประเภทสมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งที่มาของแต่ละผลิตภัณฑ์จะเน้นจากการนําวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดมาสร้างเอกลักษณ์และจุดเด่นของกลุ่ม ถือว่าเป็น
การสร้างจุดขายอีกทางหนึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรายได้ด้วยการนําทรัพยากร
หรือวัสดุ ภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะกลุ่มศิลปะประดิษฐ์มีการนําวัสดุธรรมชาติใน
ท้องถิ่นมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทําผลิตภัณฑ์ ของเล่น ของใช้ ของประดับตกแต่ง ซึ่งวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติที่ทางกลุ่มนํามาใช้
ส่วนใหญ่ คือ รังไหม ลูกสน ลูกตะแบก ลูกยาง หวาย ผักตบชวา ใบไม้ต่าง ๆ
จากการศึกษาถึงสภาพปัญหาที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่บริการวิชาการฝึกอบรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติ ร่วมกั บ กรมพั ฒนาชุม ชนจั ง หวั ดพิ ษณุโ ลก พบว่า กลุ่ม ผู้ผลิต ยัง ขาดความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด การผลิตส่วนใหญ่เป็นการลอกเลียนแบบ ทําให้
สินค้ามีรูปแบบเหมือนกัน ไม่มีความหลากหลายในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญต่อภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด และจากการสัมภาษณ์นางเฉลิมพร ใจทอง หัวหน้ากลุ่มศิลป
ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ กล่าวว่า “รูปแบบของผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ยังไม่หลากหลาย และยังมีวัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น ลูก
ตะแบก กระถิน ที่ทางลูกกลุ่มหาเก็บได้ในท้องถิ่น หลายชนิด แต่ยังไม่มีแนวทางจะนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อะไร เพราะที่เคยผลิต
ขายอยู่นั้น (ดอกตะแบกเงิน ตะแบกทอง ดอกไม้รังไหม พวงกุญแจรูปหมี) ก็เริ่มได้รับความนิยมน้อยลง จึงมีการปรึกษาหารือกันใน
กลุ่มว่าต้องการ ทําผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ๆ มีความแปลกทันสมัยเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า” นอกจากทางกลุ่มจะประสบปัญหาใน
เรื่ องของผลิ ต ภั ณฑ์ แล้ วยั งประสบปัญ หาในเรื่ อ งของบรรจุ ภัณ ฑ์ ที่ ช่วยส่ ง เสริ ม ให้ ผลิ ต ภั ณฑ์ มีค วามสวยงามและห่ อหุ้ม ป้ อ งกั น
ผลิตภัณฑ์ไม่ให้ชํารุดแตกหักได้ ทางกลุ่มยังไม่มีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ เนื่องจากเวลาส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์
เด่นของจังหวัด มีเกณฑ์บังคับและมีการให้คะแนนหัวข้อบรรจุภัณฑ์ประกอบด้วย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ
และมีมาตรฐานการผลิตมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและมีคุณภาพคงทนต่อ
การใช้งานและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย จึง
เป็นโอกาสทางธุรกิจของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่ต้องเร่งพัฒนาสินค้า ทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล เพื่อสร้างความ
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เชื่อถือต่อผู้บริโภค โดยผสมผสานวัฒนธรรม ภูมิปัญญากับเทคโนโลยี นวัตกรรม และพัฒนารูปแบบการนําเสนอความโดดเด่น ในการ
สร้างสัญลักษณ์และขยายโอกาสทางการตลาดมากยิ่งขึ้น (ยุทธศักดิ์ สุภสร, 2555)
จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ได้แก่ รังไหม ใบยางพารา และลูกตะแบก เนื่อง
เป็นวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก ทั้งนี้เพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของจังหวัดพิษณุโลกให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการมีโอกาสส่งสินค้าไปขายในตลาดอาเซียนได้มากขึ้น
สอดรับกับสภาพการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ กําลังอยู่ในกระแสบริโภคนิยมสินค้าที่เป็นธรรมชาติ สินค้าที่อิงกับ
วัฒนธรรม การมีส่วนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือสินค้าที่ช่วยสนับสนุนชุมชน ทําให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ในมาตรการบริหารจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อเผยแพร่และพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิมและสภาพปัญหาความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกของกลุ่มศิลปะประดิษฐ์
โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี ่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและสภาพปัญหาการผลิตของ
กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน และมีคุณภาพ มาตรฐานเพื่อส่งคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนในระดับดาวที่สูงขึ้นต่อไป
2. เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ในการจัดสรรงบประมาณในการจัดฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการและสภาพปัญหาของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติต้นแบบไปใช้ในการผลิตและการจําหน่าย
จริง
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างช่องทางการตลาดที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นอีกทั้งเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนยั่งยืน

ขอบเขตของงานวิจัย
ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิม และสภาพความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ศึกษาข้อมูลของ
วัสดุธรรมชาติได้แก่ รังไหม ใบยางพารา ลูกตะแบก และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ แล้วนํามาออกแบบพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ จากนั้นศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พัฒนาขึ้นใน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มศิลปประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบ คือ นัก
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นผู้ซื้อและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จาก
งานจําหน่ายผลิตภัณฑ์
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุ
ธรรมชาติประเภทของใช้ของตกแต่ง (วัดโบสถ์) อําเภอวัดโบสถ์ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติประเภทของศิลปประดิษฐ์
และของที่ระลึก (วังทอง) อําเภอวังทอง กลุ่มศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติประเภทของใช้ของตกแต่ง (บ้านปากห้วย) อําเภอ
เมือง ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง
2. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแบบร่างผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ คือ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน
5 ท่าน และผู้วิจัย
3. กลุ่มผู้ประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ เป็นผู้ซื้อและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จากงาน
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 100 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1. แบบร่างผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จํานวน 15 แบบ
2. แบบร่างบรรจุภัณฑ์ จํานวน 9 แบบ
3. ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติต้นแบบ จํานวน 9 ชิ้นงาน
4. แบบสอบถาม จําแนกได้ดังนี้
4.1 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จํานวน
15 แบบ
4.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อแบบร่างบรรจุภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ จํานวน
9 แบบ
4.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ของกลุ่มศิลปะ
ประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก
วิธีดําเนินการ
ระยะที่ 1 การศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิม และสภาพปัญหาความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ทั้ง 3
กลุ่ม สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่ม รองหัวหน้ากลุ่ม และสมาชิกบางท่าน จากนั้นศึกษาข้อมูลของวัสดุธรรมชาติ และแนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตและสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด
ระยะที่ 2 การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มศิลปประดิษฐ์โอทอป (OTOP) ให้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะ รวมทั้งคํานึงถึงความคงทนและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และวิธีการผลิตที่มีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเป็นหลัก โดยการนําข้อมูลจาก
ระยะที่ 1 มาประกอบการพิจารณาการออกแบบ ซึ่งนําวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด มาเป็นแนวทางในการพัฒนา เนื่องจากวัสดุทั้ง 3 ชนิด
นี้ เป็นวัสดุที่ทางกลุ่มนํามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ก่อนแล้ว ประกอบด้วย ใบยางพารา รังไหม ลูกตะแบก เมื่อได้วัสดุ
ธรรมชาติแล้วนํามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด ชนิดละ 5 รูปแบบ รวมเป็น 15 รูปแบบ แล้วนําไปให้
ผู้เชี่ยวชาญร่วมพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมชนิดละ 3 รูปแบบ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย แล้วดําเนินการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจํานวน 9 ผลิตภัณฑ์ จากนั้นดําเนินการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
ระยะที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิต ภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ ของกลุ่มศิลปะ
ประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากกลุ่มผู้ซื้อและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ จากงานจําหน่ายผลิตภัณฑ์ โดย
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จํานวน 100 คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประมาณค่า (Rating
Scale) ผู้วิจัยดําเนินการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือตามลําดับ ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม และแนวทางในการสร้างข้อคําถามความพึงพอใจ
ดําเนินการสร้างแบบสอบถาม ตามแนวคิดที่ได้จากการศึกษา เพื่อให้ได้เนื้อหาเพียงพอและครอบคลุมสิ่งที่ต้องการวัด
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2) นําแบบสอบถามไปตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ แล้วนําผลมาหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดย
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.50 - 1
3) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ นําไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธีการคํานวณสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94

ผลการวิจัย
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกของกลุ่มศิลปประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัด
พิษณุโลก ได้ผลการดําเนินการดังนี้
1. ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ 3 ชนิด โดยนําข้อมูลที่ได้มา
ออกแบบเป็นแบบร่างให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน นํารูปแบบที่ผ่านการประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากนั้นดําเนินการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังนี้

วัสดุรังไหม

วัสดุใบยางพารา

ลูกตะแบก

ภาพ 1 ภาพร่างผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ
ที่มา : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.2557.
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ภาพ 2 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากรังไหม
ที่มา : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.2557.

ภาพ 3 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากใบยางพารา
ที่มา : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.2557.

ภาพ 4 ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบจากลูกตะแบก
ที่มา : จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง.2557.
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2. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มตี อ่ ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี ่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จํานวน 9 ชิ้น โดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 100 คน ได้ผลดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.0 เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 36.0 มีอายุส่วนใหญ่ 41–50 ปี
คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.0 อาชีพส่วนใหญ่ เป็นพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 42.0
รองลงมาคือธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 29.0 รายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามสวนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,000 -25,000
บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 ต่ํากว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.0 การศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ
54.0 ต่ํากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.0 และสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.0
ตอนที่ 2 ข้อมูลการใช้และการซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป
ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้ เคยซื้อ หรือสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภทศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 23.0 และถ้าหากจะซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกจะเลือกซื้อประเภทงานศิลปะประดิษฐ์และของที่
ระลึก คิด เป็นร้อยละ 22.0 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกซื้อส่วนใหญ่ จะซื้อเมื่อมีโอกาสคิดเป็นร้อยละ 50.0 ประเด็นการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์โอทอปส่วนใหญ่จะพิจารณาจาก ความสวยงาม รูปแบบ ความทันสมัย คิดเป็นร้อยละ 38.0 รูปแบบการซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพื่อ
เป็นของที่ระลึก (ของฝาก) คิดเป็นร้อยละ 65.0
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มตี ่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ
ข้อ

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ผลิตภัณฑ์
มีความประณีต สวยงาม
ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
รูปแบบมีความเหมาะสมกับวัสดุที่นํามาใช้
สีสัน
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นของฝากของที่ระลึก
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์มขี นาดและมีความแข็งแรง เหมาะสม
ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
สีสัน ลวดลายที่ใช้บนบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามสวยงาม
มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน
4. มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สามารถเปิดและปิดได้ง่าย
โดยภาพรวม

ดอกบัว
ระดับความ
n=100
คิดเห็น
S.D
̅

แมลงปอ
ระดับความ
n=100
คิดเห็น
S.D
̅

ไก่
ระดับความ
n=100
คิดเห็น
S.D
̅

4.01
3.86
4.66
3.98
4.19

0.73
0.73
0.47
0.73
0.83

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.01
3.70
4.66
4.10
4.43

0.73
0.89
0.47
0.64
0.55

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

4.02
3.87
4.67
4.12
3.98

0.73
0.74
0.47
0.64
1.03

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก

3.72

0.86

มาก

3.70

0.85

มาก

3.77

0.81

มาก

3.96
3.65
3.11
4.01
3.91

0.93
0.99
0.90
0.79
0.33

มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

4.03
3.62
4.17
4.01
4.04

0.93
1.04
0.63
0.79
0.25

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.24
3.66
4.19
4.02
4.05

0.74
1.00
0.63
0.80
0.24

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตาราง 1 (ต่อ)
ข้อ

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

รายการประเมิน
ผลิตภัณฑ์
มีความประณีต สวยงาม
ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
รูปแบบมีความเหมาะสมกับวัสดุที่นํามาใช้
สีสัน
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นของฝากของที่ระลึก
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์มขี นาดและมีความแข็งแรง เหมาะสม
ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
สีสัน ลวดลายที่ใช้บนบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามสวยงาม
มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน
มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สามารถเปิดและปิดได้ง่าย
โดยภาพรวม
ผลิตภัณฑ์
มีความประณีต สวยงาม
ขนาดมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
รูปแบบมีความเหมาะสมกับวัสดุที่นํามาใช้
สีสัน
เหมาะสมทีจ่ ะเป็นของฝากของที่ระลึก
บรรจุภณ
ั ฑ์
บรรจุภณ
ั ฑ์มขี นาดและมีความแข็งแรง เหมาะสม
ปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้อย่างดี
สีสัน ลวดลายที่ใช้บนบรรจุภณ
ั ฑ์มคี วามสวยงาม
มีรูปแบบและขนาดตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน
มีความสะดวกในการเคลื่อนย้าย
สามารถเปิดและปิดได้ง่าย
โดยภาพรวม

กรอบรูป
ระดับความ
n=100
คิดเห็น
S.D
̅

เครื่องหอม
ระดับความ
n=100
คิดเห็น
S.D
̅

สมุดบันทึก
ระดับความ
n=100
คิดเห็น
S.D
̅

3.79
4.57
3.43
4.06
3.76

0.82
0.65
1.06
0.98
0.80

มาก
มากที่สุด
ปานกลาง
มาก
มาก

3.65
3.84
3.62
3.78
3.67

0.67
0.87
1.10
0.92
0.90

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.81
3.69
3.60
3.82
4.28

0.88
0.84
1.11
0.93
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.00

0.84

มาก

4.32

0.94

มาก

3.81

0.82

มาก

3.73
4.17
4.38
3.88
3.97

4.27
3.90
4.04
3.97
3.91

4.66
4.10
4.51
3.76
3.55

0.94
มาก
0.63
มาก
0.64
มาก
0.68
มาก
0.30
มาก
พวงองุ่น
0.49 มากที่สุด
0.64
มาก
0.54 มากที่สุด
0.80
มาก
0.75
มาก

3.55
3.63
3.87
3.20
3.88

0.73
มาก
0.96
มาก
0.66
มาก
0.87
มาก
0.26
มาก
กิ๊บติดผม
0.76
มาก
0.55
มาก
0.73
มาก
0.82
มาก
1.07 ปานกลาง

3.58

0.96

มาก

3.42

1.02

4.17
3.93
4.01
3.88
4.01

0.63
0.85
0.73
0.74
0.20

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.67
3.56
3.96
3.57
3.63

1.24
1.07
1.05
1.12
0.35

4.00
4.01
3.86
3.73
3.84

0.79
มาก
0.73
มาก
0.73
มาก
1.23
มาก
0.36
มาก
ดอกไฮเดรเยีย
1.25
มาก
1.04
มาก
1.14
มาก
1.03 ปานกลาง
0.90
มาก

3.69
4.40
4.01
3.78
3.40

ปานกลาง 3.91
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.43
3.76
4.01
3.86
3.92

0.87

มาก

0.55
0.80
0.73
0.73
0.27

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติประเภทรังไหม
ประกอบด้วยดอกบัว ( ̅ = 3.91) แมลงปอ ( ̅ = 4.04) และ ไก่ ( ̅ = 4.05) และวัสดุจากใบยางพาราประกอบด้วย กรอบรูป ( ̅ =
3.97) เครื่องหอม ( ̅ = 3.84) สมุดบันทึก ( ̅ = 3.91) และวัสดุจากลูกตะแบก ประกอบด้วย พวงองุ่น ( ̅ = 4.01) ดอกไฮเดรเยีย
( ̅ = 3.63) กิ๊บติดผม ( ̅ = 3.92)
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สรุปผลการวิจยั
1. ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิมและสภาพปัญหาความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสภาพปัญหาความต้องการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง พบว่า ทางกลุ่มผู้ผลิต ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ไม่มี
ความหลากหลายในเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังพบปัญหาในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญต่อภาพลักษณ์ของ
ผลิตภัณฑ์และเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด นอกจากทางกลุ่มจะประสบปัญหาในเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วยังประสบปัญหาในเรื่องของ
บรรจุภัณฑ์ ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและห่อหุ้มป้องกันผลิตภัณฑ์ไม่ให้ชํารุดแตกหักได้
2. การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกของกลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป (OTOP)
จังหวัดพิษณุโลก ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ใบ
ยางพารา รังไหม ลูกตะแบก ชนิดละ 5 รูปแบบ รวมเป็น 15 รูปแบบ คัดเลือกเหลืออย่างละ 3 รูปแบบ คือ ผลิตภัณฑ์จากรังไหม
แบบที่ 1, 4 และ 5 (ดอกบัว แมลงปอ ไก่) ผลิตภัณฑ์จากใบยางพาราแบบที่ 1, 2 และ 5 (กรอบรูป เครื่องหอม สมุดบันทึก) และ
ผลิตภัณฑ์ลูกตะแบกแบบที่ 1, 3 และ 5 (พวงองุ่น ดอกไฮเดรเยีย กิ๊บติดผม) มีคะแนนการเลือกจากผู้เชี่ยวชาญเป็น 3 อันดับแรก
3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ตน้ แบบ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุส่วนใหญ่ 41–50 ปี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อ
เดือนอยู่ระหว่าง 15,000 -25,000 บาท การศึกษาระดับปริญญาตรี เคยใช้ เคยซื้อ และสนใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์โอทอป ประเภท
ศิลปะประดิษฐ์และของที่ระลึก เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก เหตุผลที่ตัดสินใจคือ ซื้อเมื่อมีโอกาส ประเด็นการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
โอทอปพิจารณาจาก ความสวยงาม รูปแบบ ความทันสมัย รูปแบบการซื้อส่วนใหญ่ซื้อเพื่อเป็นของที่ระลึก (ของฝาก)
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากรังไหม ประกอบด้วย ดอกบัว แมลงปอ และไก่ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 4.04 และ 4.05 ตามลําดับ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และจากใบยางพารา ประกอบด้วย กรอบรูป
เครื่องหอม สมุดบันทึก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 3.84 และ 3.91 ตามลําดับ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนจากลูกตะแบก
ประกอบด้วย พวงองุ่น ดอกไฮเดรเยีย กิ๊บติดผม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 3.63 และ 3.92 ตามลําดับ ได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก

อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์ โอทอป (OTOP)
จังหวัดพิษณุโลก ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกของกลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป (OTOP)
จังหวัดพิษณุโลก เป็นการออกแบบจากวัสดุ 3 ชนิด ประกอบด้วย รังไหม ใบยางพารา ลูกตะแบก เป็นวัสดุที่ทางกลุ่มนํามาเป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อยู่ก่อนแล้ว โดยเริ่มศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เดิม และสภาพปัญหาความต้องการ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการสัมภาษณ์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตและสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งทางกลุ่ม
ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบเดิมที่ทางกลุ่มมีอยู่ แต่ต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย สามารถจําหน่ายได้ในราคาไม่แพง เป็น
สินค้าของใช้ ของที่ระลึกจากธรรมชาติ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้วัสดุหรือ
วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า จะเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ดอกบัวจากรังไหม ผลิตภัณฑ์แมลงปอจากรังไหม ผลิตภัณฑ์ไก่รังไหม และผลิตภัณฑ์พวง
องุ่นจากลูกตะแบก ในหัวข้อรูปแบบมีความเหมาะสมกับวัสดุที่นํามาใช้จะได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมานั้น มีการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า ยกตัวอย่างเช่น การนํารังไหมมาตัดเป็นกลีบดอกบัวก็เป็นการใช้รังไหม
ทั้งรังเพียงแค่เป็นการตัดแบ่งกลีบ และตัดแต่งให้กลีบมนก็ทําให้ได้ดอกบัวที่มีลักษณะเป็นดอกบัวสาย หรือแม้กระทั่งการนําลูก
ตะแบกซึ่งมีลักษณะกลมออกรีมาจับประดิษฐ์ให้เกิดเป็นลักษณะพวงองุ่นก็เป็นการใช้ทั้งลูกตะแบกทั้งลูก ทําให้วัตถุดิบไม่เกิดการ
สูญเสีย ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของกลุ่มต่ําลง ประกอบกับขั้นตอนการประดิษฐ์มีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก สามารถทําตามได้ง่าย ใช้เวลา
ในการประดิษฐ์ไม่นาน หากทางกลุ่มต้องมีการผลิตในปริมาณที่มาก ก็สามารถทําได้ สอดคล้องกับแนวคิดของพิชิต เลี่ยมพิวัฒน์
(2545) กล่าวว่าการออกแบบจะมีวัตถุประสงค์ตามหลัก 5 W และ 2 H คือ Why?,Who?, When? Where?,What? How?, Much
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? คือ ออกแบบไปทําไม เพื่อใคร เมื่อไร ที่ไหน อะไร อย่างไร และมูลค่าเท่าไร ดังนั้นเมื่อมีการ "ออกแบบ" สีสันและรูปร่างของ
ผลิตภัณฑ์จึงต้อง พิจารณาตามเจตนาดังกล่าว ดังนั้นเมื่อนักออกแบบจะเริ่มงานออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สิ่งสําคัญจึงอยู่
ที่จะต้ องรู้จักนําเอาวั ตถุประสงค์ต่าง ๆ ที่ ว่ามานั้น ผสมผสานความคิ ด เพื่อให้สิน ค้ าที่มีสีสันและรูปทรงที่ เหมาะสม ทําให้ก าร
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึกที่ดําเนินการออกแบบโดยนําวัตถุประสงค์หลักของวัตถุดิบเป็นตัวตั้งทําให้ผลิตภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับความต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่มีรูปแบบสวยงาม สอดคล้องกับผลวิจัยในเหตุผลและประเด็นที่ตัดสินใจ
ซื้อของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ พิจารณาจาก ความสวยงาม รูปแบบ ความทันสมัย และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวิรุณ ตั้งเจริญ
(2544) กล่าวว่า การออกแบบของที่ระลึก เป็นงานศิลปะในแบบประยุกต์ศิลป์ เนื่องเพราะเป็นการผสมผสานโดยการสร้างสรรค์
รูปแบบให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านความงาม และประโยชน์ใช้สอย โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของไพศาล ริ้วธงชัย (2551) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
พิษณุโลก พบว่าด้านการผลิตส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการผลิตจากผู้รู้ในชุมชนและจากหน่วยงาน โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน
แต่มีบางส่วนที่ซื้อจากร้านค้าหรือโรงงานทั่วไป ด้านการผลิต ผู้ซื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ซื้อในชุมชนและมีหน่วยงานรับไปจําหน่ายเป็น
ผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ชุมชนได้ทําสืบทอดกันมา มีการควบคุมคุณภาพตามความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมมา กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคุณภาพ และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทําเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ์ให้
2. การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึกต้นแบบ เริ่มจาก พิจารณารูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างขึ้น แล้วศึกษาข้อมูลของกลุ่มศิลปะประดิษฐ์ และข้อมูลทางการตลาด เพื่อนําข้อมูลดังกล่าวมาสร้าง
แบบร่างบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากนั้นออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ นําแบบร่างร่วมพิจารณากับผู้เชี่ยวชาญ และ
ทางกลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขแบบก่อนดําเนินการสร้างบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคพบว่า รายการประเมินของทุกบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย ด้านขนาดและความแข็งแรง เหมาะสมปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในได้
ด้านสีสัน ลวดลายที่ใช้ประกอบบนบรรจุภัณฑ์มีความสวยงาม ด้านรูปแบบและขนาดตัวอักษรมองเห็นได้ชัดเจน ด้านความสะดวกใน
การเคลื่อ นย้า ย สามารถเปิ ด และปิ ดได้ ง่า ย ได้ รับ ความพึ งพอใจอยู่ใ นระดับ มาก ทั้ ง นี้อาจเป็นเพราะก่ อนการออกแบบได้นํ า
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความสอดคล้องเหมาะสม และตรงตามความต้องการของทาง
กลุ่ม สอดคล้องกับ กับงานวิจัยของไพศาล ริ้วธงชัย (2551) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนากลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของ
จังหวัดพิษณุโลก พบว่า บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นถุงหรือกล่องธรรมดาที่หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ความต้องการในการพัฒนา
ของกลุ่ม ส่วนใหญ่ต้องการเข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อพัฒนา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประพัทธ์ วรรณ
รัตน์และคณะ (2555) ได้ทําการพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจสําหรับสินค้าของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์แบบใหม่มากกว่าแบบเดิมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ข้อพิจารณาในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย ลักษณะของสินค้า ตลาดเป้าหมาย วิธีการจัดจําหน่าย การขนส่ง การเก็บรักษา
ลักษณะการนําไปใช้งาน ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ ปัญหาด้านกฎหมาย และผลกระทบต่อสังคม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของธีระยุทธ์ เพ็งชัย (2553) ได้ทําการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ระดับ 3 ดาว ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในจังหวัด
อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ประกอบการมีความต้องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ อย่าง
เร่งด่วนเพื่อให้มีศักยภาพในตลาดผลิตภัณฑ์เดียวกันได้มีการออกแบบและได้ผ่านการคัดเลือกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสําหรับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนโอทอป (OTOP)

ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มศิลปะประดิษฐ์โอทอป (OTOP) จังหวัด
พิษณุโลก ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร รวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
1.ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา
จากผลการวิจัย พบว่า ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทุกรูปแบบได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ถ้าพิจารณารายข้อจะ
พบว่าบางรูปแบบยังได้รับความพึงพอใจในระดับปานกลาง ดังนั้นจึงควรนําประเด็นเหล่านี้มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขแล้วทําเป็น
ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบอีกครั้งหนึ่ง
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2. ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรจัดโครงการติดตามผลการจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้นว่าเป็นอย่างไร
2.2 ควรนําวัสดุที่หลากหลายหรือนําวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่ามากขึ้น
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บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต
2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อระบบนําชม รูปแบบความรู้จากพิพิธภัณฑ์เสมือนจริงที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต โดยการ
สํารวจความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักศึกษาคณะละ 30 คน รวม 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สื่อพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง
ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์นํามาจัดรวบรวมเป็นเว็บไซต์ สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษา พบว่า
พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์พบว่ามีพิพิธภัณฑ์ของไทยในรูปแบบสื่อเสมือน (Visual tour) แบบภาพ สองมิติและสามมิติ
ส่วนใหญ่สามารถแสดงผลได้บนจอคอมพิวเตอร์และ แทปเล็ต สมาร์ทโฟน ผลจากการสํารวจความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.67, S.D. =0.54) ความพึงพอใจโดยรวมด้านการออกแบบอยู่
ในระดับมาก ( ̅ =3.53, S.D. =069) ความพึงพอใจโดยรวมด้านเนื้อหาความรู้ที่ได้จากการชม Visual Tour) อยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ =3.28, S.D. =0.50)
คําสําคัญ : พิพิธภัณฑ์เสมือน พิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ ความพึงพอใจ

ABSTRACT
This study aims to 1) study and collect information about existing culture which related to virtual
museums on the internet; 2) explore the opinions of viewers towards the navigating system of virtual
museums on the internet. The opinion survey was conducted with the samples of 30 students in each
faculty, making a total of 300 students. The research tool included those virtual museums available on the
internet being captured and organized as a website. The statistics involved percentage, mean, and standard
deviation. The results showed that the exiting online museums as Thai museums were in 2D and 3D virtual
reality format (Visual Tour), most of which can be displayed on computer monitor, tablet and smartphone.
The result of satisfaction survey among the samples showed the overall satisfaction in 3 aspects: the
function was at high level ( ̅ =3.67, S.D. =0.54), the design was at high level ( ̅ =3.53, S.D. =069), and the
content and knowledge received from the visual tour was at moderate level ( ̅ =3.28, S.D. =0.50)
Keywords : Virtual Museums, Virtual Museums on the internet, Satisfaction
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บทนํา
พิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) คือรูปแบบการจัดนิทรรศการของ พิพิธภัณฑ์แบบเดิม ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดย
การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการจัดแสดง (องค์การวิทยาศาสตร์, 2558) พิพิธภัณฑ์
เสมือน หมายถึง ภาพ 3 มิติเสมือนจริง ใช้เป็นแนวทางในการนําเสนอเพื่อตอบสนองต่อความต้องการแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทาง
มา พิพิธภัณฑ์เสมือน หมายถึง ภาพ 3 มิติเสมือนจริง เป็นแนวทางนําเสนอเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทาง
มาพิพิธภัณฑ์ได้ ทําให้ลดช่องว่างด้านระยะทาง เวลา และค่าใช้จ่าย แต่ไม่สามารถสัมผัสกับความเป็นจริงได้ แต่ก็ชดเชยได้ใน
เรื่องของความมีอิสระในการเห็นด้วยการจําลองสถานที่จริง สิ่งของที่จําลองจากของจริง และที่สําคัญที่พิพิธภัณฑ์ไม่สามารถ
ตอบสนองให้ได้ คือ การดูวัตถุด้วยการหมุนวัตถุ สามารถดูใกล้ ๆ ได้ แต่ในสถานที่จริงจะดูได้เพียงที่จัดแสดงให้ในมุมมองที่จัดให้
เท่านั้น (สรุเดช ผุดประภากุล 2549: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของพิพิธภัณฑ์เสมือน คือ เป็นการรวบรวมเอาวัตถุเก็บไว้ใน
ระบบดิจิทัล โดยการเก็บในรูปของสื่อที่หลากหลาย โดยมีการบันทึกและทําการเชื่อมโยง ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายรูปแบบ
และมีวิธีการทําหลากหลายตามการพัฒนาเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การติดต่อสื่อสาร และการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม ซึ่งพิพิธภัณฑ์เสมือนนี้ไม่มี สถานที่ และที่ตั้งจริง วัตถุในพิพิธภัณฑ์เสมือนและข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กันสามารถเผยแพร่ไปได้ทั่วทั้งโลก
พิพิธภัณฑ์เสมือนที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตมีมาเป็นเวลา 10 กว่าปีมาแล้ว ในส่วนของพิพิธภัณฑ์แบบดั้งเดิมที่มีมานานแล้ว
พิพิธภัณฑ์เสมือนจึงยังคงยากที่จะมีคําจํากัดความที่ได้รับการยอมรับ (Schweibenz. 2004: ออนไลน์) และในปัจจุบันได้มีการนํา
ระบบการนําชมเสมือนมาประยุกต์ใช้ในหลากหลายรูปแบบ เรียกว่าระบบนําชมเสมือน (Virtual Tour) คือ ระบบที่จําลองสภาพ
สถานที่จริง หรือสถานที่ในจินตนาการที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมสถานที่จําลองนั้นได้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในหลาย ๆ ระบบได้จัด
ให้มีสื่อมัลติมีเดีย เช่น ตัวอักษร พร้อมภาพนิ่ง เสียงบรรยาย หรือวิดีโอเล่าเรื่องประกอบ เพื่อที่จะแนะรายละเอียด หรือเรื่องราว
ของแต่ละพื้นที่ในสถานที่นั้น ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวม และเป็นเครื่องมือนําทางไปสู่พื้นที่ต่างๆ ภายในระบบนําชมเสมือน (ราช
บดินทร์, 2558) โดยผู้ชมสามารถเข้าชมโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต โดยของที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์
เสมือนอาจเป็นสิ่งของที่มีเก็บไว้จริงในพิพิธภัณฑ์ และได้มีการนํามาจัดแสดงรูปดิจิทัล โดยมีการจัดการให้ดูได้เสมือนเป็นของจริง
เช่น อยู่ในรูปภาพ 3 มิติเสมือนจริง สามารถมองในมุมต่าง ๆ ได้ หรืออาจอยู่ในรูปดิจิทัล ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลเพิ่มเติมก็
ได้ นอกจากนั้นพิพิธภัณฑ์เสมือนอาจแสดงของที่สร้างขึ้นมาเฉพาะสําหรับแสดงในพิพิธภัณฑ์เสมือน เช่น ศิลปะดิจิทัล (Digital
Art) หรือคอมพิวเตอร์อาร์ต (Computer Arts) ในรูปความจริงเสมือน (Virtual Reality) ก็ได้
สังคมไทยมีพิพิธภัณฑ์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย เช่น พิพิธภัณฑ์สถาน
พิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล พิพิธภัณฑ์ในวัด ในสถานศึกษา เป็นต้น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ไม่แตกต่างกัน คือเป็นการ
เพื่อการอนุรักษ์ การจัดแสดง การเล่าเรื่อง การใช้การศึกษา การบริการแก่ผู้เช้าชม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด
ความรู้จากการได้รับจากพิพิธภัณฑ์เหล่านนั้น ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมา โบราณวัตถุ เรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องสังคม
ต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่จัดเก็บไว้เพื่อการจัดแสดงให้กับผู้ที่เข้าชมในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ จากพิพิธภัณฑ์ที่แสดงจริง
เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ได้มีระบบนําชมเสมือน(Virtual Tour) คือ ระบบที่จําลองสภาพสถานที่จริง หรือ
สถานที่ในจินตนาการที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าชมสถานที่จําลองนั้นได้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งในหลายๆระบบได้จัดให้มีสื่อมัลติมีเดีย
เช่น ตัวอักษร พร้อมภาพนิ่ง เสียงบรรยาย หรือวิดีโอเล่าเรื่องประกอบ เพื่อที่จะแนะรายละเอียด หรือเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ใน
สถานที่นั้น ๆ ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้ระบบเสมือนจริงในการพัฒนาระบบนําชมเสมือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบ
นําชมเสมือนจริงด้วยการถ่ายภาพพาโนรามา รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีแผนที่เข้ามาช่วยในการนําทางผู้เข้าชม เพื่อให้เห็น
ภาพรวม และเป็นเครื่องมือนําทางไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ภายในระบบนําชมเสมือน
การจัดการความรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เสมือนในปัจจุบันได้มีผู้ได้จัดสร้างและนําเสนอในโลกออนไลน์จํานวนมาก
และในการสร้างและออกแบบนั้นต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคนิคในการผลิตยังต้องเสาะหาความรู้ที่สําคัญมาจัดเก็บ
ไว้ในพิพิธภัณฑ์เสมือน เพื่อเป็นการนําพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวมาจัดทําเป็นหมวดหมู่เพื่อการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้ผ่านสื่อที่มีคุณค่าที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยังกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้จากสื่อที่มีประโยชน์ผ่านโลกออนไลน์ใน
ปัจจุบัน และเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนในการเรียนรู้ถึงมิติทางด้านวัฒนธรรมที่เคยมีมาเป็นเวลานานผ่านการ
เรียนรู้จากพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์เสมือนและยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผู้ที่เคย
ชมแล้วเกิดการต้องการเรียนรู้จากสถานที่จริงซึ่งจะทําให้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เพิ่มขึ้นอีกด้านหนึ่ง การเข้าถึงวัฒนธรรมจะเป็นส่วน
หนึ่งในการนําไปพัฒนาความคิดต่อยอดในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้มีเอกลักษณ์ในความเป็นไทยและสิ่งที่ได้รับทางด้านสังคม
จะทําให้เกิดความรู้ความเข้าใจต่อวัฒนธรรมไทยได้อีกด้านหนึ่งด้วย
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ดั้งนั้นเพื่อให้มีการทราบถึงผลของการใข้งานและความต้องการที่จะทําให้ได้ข้อมูลนําไปใช้ในการออกแบบการสร้าง
พิพิธภัณฑ์เสมือจริง หรือรูปแบบของสื่ อที่ต้องการให้มีการเข้าไปใช้ง านที่มีจํา นวนมากและมีการใช้ง านบ่อยที่จ ะทํ าให้เกิด
ประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าที่จะส่งผลต่อการเรียนรู้ที่จะทําให้มีการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์เสมือนหรือสื่อในรูปแบบ
เดียวกันที่ต้องการให้มีคนทั่วไปเข้าไปศึกษาซึ่งจะต้องตระหนักถึงผู้ใช้งานและความต้องการที่จะได้ไม่เป็นการผลิตที่ไม่คุ้มค่าที่จะ
ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาและรวบรวมพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ชมที่มีต่อระบบนําชม รูปแบบความรู้จากพิพิธภัณฑ์เสมือนที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต

ขอบเขตของการศึกษา
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2558 จํานวน 10 คณะ คณะละ 30 คน รวม 300 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
พฤติกรรมในการใช้สื่อ
ความพึงพอใจ

- ความถี่ในการใช้งาน
- ระยะเวลา
- ความสนใจ
- ความสะดวกในการใช้งาน
- การออกแบบ
- เนื้อหาในสื่อ

คํานิยามศัพท์
พิพิธภัณฑ์เสมือน หมายถึง พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่บนโลกออนไลน์ ที่ผู้ชมสามารถเข้าชมได้ด้วยอุปกรณ์ที่หลากหลาย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ข้อมูลพิพิธภัณฑ์เสมือนจากอินเทอร์เน็ต
ศึกษาระบบนําชมเสมือน Virtual Tour ของประเทศไทยที่มีอยู่บนแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และทําการคัดเลือก เพื่อจัดทํา
เครื่องมือในรูปแบบของสื่อเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและทําการทดสอบการใช้ พิพิธภัณฑ์เสมือนด้วยอุปกรณ์รูปแบบต่าง ๆ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําการสร้างเว็บไซต์เพื่อรวบรวมพิพิธภัณฑ์เสมือนเข้ามาร่วมไว้
ขั้นตอนที่ 2 ทําระบบนําชมเพื่อให้การเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกต่อการรับชม
ขั้นตอนที่ 3 จัดทํา Link เข้ากับแบบสอบถามเพื่อการประเมิน
2. แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งคําถามออกเป็น 5 ตอนดั้งนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคคลทั่วไปเป็นแบบสอบถามให้เลือกคําตอบ ได้แก่ เพศ คณะที่ศึกษา ระดับการศึกษา
ระยะเวลาใช้อินเทอร์เน็ต และข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ตอบรู้เกี่ยวกับระบบนําชมเสมือน Virtual Tour
ตอนที่ 2 ให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสื่อการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทยผ่าน ระบบนําชมเสมือน
(Virtual Tour) เกี่ยวกับ ด้านการใช้งาน ด้านการออกแบบ ด้านความรู้ที่ได้จากการชมด้วยระบบนําชมเสมือน (Virtual Tour)
ตอนที่ 3 ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับด้านวัฒนธรรมที่ได้จากพิพิธภัณฑ์เสมือน
ตอนที่ 4 ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ
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การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. การรวบรวมพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ต พบว่ามีพิพิธภัณฑ์เสมือนที่อยู่ใน
อินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้จะเป็นแบบสองมิติและสามมิติและมีการจัดทําในรูปแบบของเว็บไซต์

ภาพ 1 การรวบรวมพิพิธภัณฑ์เสมือนเกี่ยวกับวัฒนธรรม
2. ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้งาน การออกแบบและเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์เสมือน
ตาราง 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

2.85

0.92

ปานกลาง

2. ด้านการออกแบบ

3.05

0.84

ปานกลาง

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.00

0.73

ปานกลาง

2.97

0.82

ปานกลาง

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =2.97, S.D. =0.82) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =2.85, S.D. =0.92)
ด้านการออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.05, S.D. =0.84) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน
Virtual Tour) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.00, S.D. =0.73)
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ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

4.10

0.56

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.76

0.61

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.72

0.64

มาก

3.86

0.61

มาก

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.86, S.D. =0.61) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.10, S.D. =0.56) ด้านการออกแบบ
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.76, S.D. =0.61) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.72, S.D. = 0.64) ดี
ตาราง 3 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.03

0.67

ปานกลาง

2. ด้านการออกแบบ

2.95

0.62

ปานกลาง

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

2.82

0.60

ปานกลาง

2.93

0.63

ปานกลาง

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =2.93, S.D. =0.63) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.03, S.D. =0.67) ด้านการ
ออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =2.95, S.D. =0.62) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual
Tour) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =2.82, S.D. =0.60)
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ตาราง 4 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.10

0.67

ปานกลาง

2. ด้านการออกแบบ

3.04

0.71

ปานกลาง

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.06

0.57

ปานกลาง

3.07

0.67

ปานกลาง

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =2.93, S.D. =0.63) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.10, S.D. =0.67) ด้านการ
ออกแบบอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.04, S.D. =0.71) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual
Tour) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.06, S.D.=0.57)
ตาราง 5 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รายการประเมินทุกด้าน

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

4.35

0.70

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.75

0.73

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.44

0.64

ปานกลาง

3.85

0.70

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 5 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.85, S.D. =0.70) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.35, S.D. =0.70) ด้านการออกแบบ
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.75, S.D. =0.73) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.44, S.D. =0.64)
ตาราง 6 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รายการประเมินทุกด้าน

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.00

0.47

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.97

0.75

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.96

0.90

มาก

3.98

0.73

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม
179

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
___________________________________________________________________________________________
จากตารางที่ 6 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.98,
S.D. =0.73) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.00, S.D. =0.47) ด้านการออกแบบอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.97, S.D. =0.75) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) อยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =3.96 , S.D. =0.90)
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการประเมินทุกด้าน

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.93

0.77

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.76

0.76

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.66

0.86

มาก

3.78

0.79

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 7 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =3.78, S.D. =0.79) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.93, S.D. =0.77) ด้านการ
ออกแบบอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.76, S.D. =0.76) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour)
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.66 ,S.D. =0.86)
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

4.10

0.38

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.91

0.49

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

2.54

0.54

ปานกลาง

3.52

0.48

มาก

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 8 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.52, S.D. =0.48) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.10, S.D. =0.38) ด้านการออกแบบ
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.91, S.D. =0.49) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) อยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =2.54, S.D.=0.54)
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.68

0.76

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.52

0.60

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.42

0.74

ปานกลาง

3.54

0.67

มาก

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 9 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.54,
S.D. =0.67) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.68, S.D. =0.76) ด้านการออกแบบอยู่ในระดับ
มาก ( ̅ =3.52, S.D. =0.60) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) อยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.42 , S.D. =0.74)
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
รายการประเมินทุกด้าน

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.53

0.59

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.52

0.57

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.36

0.61

ปานกลาง

3.47

0.58

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 10 กลุ่มตัวอย่างจากนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( ̅ =3.47, S.D. =0.58) และพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.53, S.D. =0.59) ด้านการ
ออกแบบอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.52, S.D. =0.57) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual
Tour) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.36, S.D. =0.61)
2.1.5 สรุปค่าเฉลี่ยแต่ละด้านของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 300 คน
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการใช้งานของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการประเมินด้านการใช้งาน

S.D.

แปลผล

1.1 มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน Virtual Tour

3.59

0.68

มาก

1.2 Virtual Tour สามารถใช้งานได้ง่าย

3.76

0.53

มาก

1.3 เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน

3.60

0.43

มาก

1.4 ท่านมีความสนใจ Virtual Tour และอยากจะกลับมารับชมอีกใน
ครั้งต่อไป

3.71

0.54

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

3.67

0.54

มาก

จากตารางที่ 11 ความพึงพอใจด้านการใช้งานของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการใช้งาน
จากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.67, S.D.=0.54) และพิจารณารายข้อพบว่า Virtual Tour มีความสะดวกและรวดเร็วในการใช้งานอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.76, S.D.=0.53) สามารถใช้งานง่ายอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.76, S.D. =0.53) เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน
อยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.60, S.D.=0.43) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจและอยากจะกลับมามารับชมอีกในครั้งต่อไปอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.71, S.D.=0.54)
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
S.D.

รายการประเมินด้านการออกแบบ

แปลผล

2.1 การออกแบบน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจ

3.88

0.69

มาก

2.2 เข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่าย

3.70

0.51

มาก

2.3 รูปแบบของตัวอักษร

3.34

0.34

ปานกลาง

2.4 ขนาดของตัวอักษร

3.32

0.30

ปานกลาง

2.5 สีของตัวอักษร

3.31

0.28

ปานกลาง

2.6 ความน่าสนใจของภาพที่ใช้

3.89

0.62

มาก

2.7 ใช้สีสร้างความน่าสนใจใน Virtual Tour

3.63

0.53

มาก

2.8 สีเน้นองค์ประกอบที่สําคัญชัดเจนทําให้อ่านง่ายสบายตา

3.60

0.38

มาก
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านการออกแบบของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)
S.D.

รายการประเมินด้านการออกแบบ

แปลผล

2.9 ตําแหน่งการวางสัญรูปสม่ําเสมอใช้สะดวก

3.41

0.33

ปานกลาง

2.10 ขนาดของสัญรูป

3.26

0.46

ปานกลาง

3.53

0.44

มาก

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 12 ความพึงพอใจด้านการออกแบบของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการใช้
งานจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมด้านการออกแบบอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ =3.53, S.D. =0.44) และพิจารณารายข้อพบว่าการออกแบบน่าสนใจ ดึงดูดความสนใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.88,
S.D. =0.69) เข้าใจวิธีการใช้งานได้ง่ายอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.70, S.D. =0.51) รูปแบบของตัวอักษรอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =3.34, S.D. =0.34) ขนาดของตัวอักษรอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.32, S.D. =0.30) สีของตัวอักษรอยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =3.31, S.D. =0.28) ความน่าสนใจของภาพที่ใช้อยู่ในระดับมาก( ̅ =3.89, S.D. =0.62) ใช้สีสร้างความน่าสนใจใน Virtual
Tour ไอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.63, S.D. =0.53) สีเน้นองค์ประกอบที่สําคัญชัดเจนทําให้อ่านง่ายสบายตาอยู่ในระดับมาก
( ̅ =3.60, S.D. =0.38) ตําแหน่งการวางสัญรูปสม่ําเสมอใช้สะดวกอยู่ในระดับ ( ̅ =3.41, S.D. =0.33) และขนาดของสัญรูปอยู่
ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.26, S.D. =0.46)
ตาราง 13 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) ของกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการประเมินด้านเนื้อหา
3.1 ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม

̅

S.D.

แปลผล

3.14

0.50

ปานกลาง

3.2 ความรู้ด้านวัฒนธรรม

3.34

0.48

ปานกลาง

3.3 ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยว

3.44

0.56

ปานกลาง

3.4 สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนด้านวัฒนธรรม

3.24

0.49

ปานกลาง

3.5 สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนด้านศิลปะ

3.22

0.51

ปานกลาง

3.28

0.50

ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 13 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) ของกลุ่ม
ผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual Tour) อยู่ในระดับปานกลาง
( ̅ =3.28, S.D. =0.50) และพิจารณารายข้อพบว่าความรู้ด้านสถาปัตยกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.14, S.D. =0.48)
ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.34 ความรู้ด้านแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในระดับปาน
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กลาง ( ̅ =3.44, S.D. =0.56) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.24,
S.D. =0.49) สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนด้านศิลปะอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.22, S.D. =0.51)
2.1.6 ค่าเฉลี่ยทุกด้านของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 14 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม
̅

S.D.

แปลผล

1. ด้านการใช้งาน

3.67

0.54

มาก

2. ด้านการออกแบบ

3.53

0.44

มาก

3. ด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชม Virtual Tour)

3.28

0.50

ปานกลาง

3.49

0.48

ปานกลาง

รายการประเมินทุกด้าน

ค่าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาความพึงพอใจด้านการ
ใช้งานจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับปาน
กลาง ( ̅ =3.49 , S.D. =0.48) และพิจารณารายข้อพบว่า ด้านการใช้งานอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.67, S.D. =0.54) ด้านการ
ออกแบบอยู่ในระดับมาก ( ̅ =3.53, S.D. =0.44) และด้านเนื้อหา (ความรู้ที่ได้จากการชมผ่านระบบนําชมเสมือน Virtual
Tour) อยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ =3.28, S.D. =0.50)

อภิปรายผลวิจัย
จากการประเมินผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ด้านการใช้งาน ได้รับความพึง
พอใจมาก สามารถใช้งานได้ง่าย เมนูหลักเข้าใจง่ายและสะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย Kadir ULUSOY
เรื่อง Open Education Students’ Perspectives on Using Virtual Museums Application in Teaching History
Subjects พบว่าคะแนนของการเรียนและทัศนคติในการเรียนไม่ขึ้นอยู่กับระดับความรู้ทางคอมพิวเตอร์ (whether the
attitude scores of open education students was changed or not based on their level of computer
knowledge. Turkey) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความสนใจที่จะกลับเข้ามารับชม Virtual Tour อีกในครั้งต่อไปปัจจุบันสื่อใน
รูปแบบเสมือนจริงมีความสะดวกในการรับชมและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการรับชมและทําให้ผู้รับชมเสมือนกับได้เขาไปสัมผัสกับสิ่ง
นั้นๆได้ และยังสามารถย่อ-ขยายภาพได้ตามความต้องการของการรับชมอีก เช่นเดียวกับด้านการออกแบบมีความพึงพอใจมาก
ภาพประกอบที่ใช้มีความน่าสนใจ มีการออกแบบที่ดี รูปแบบของตัวอักษร ขนาด สีสันที่ใช้มีความสวยงามเหมาะสม มีการวาง
ตําแหน่งสัญรูปสม่ําเสมอทําให้ใช้งานได้ง่ายและสามารถดูข้อมูลรวมไปถึงภาพประกอบได้อย่างชัดเจน การชมภาพ 3 มิติ เสมือน
จริงทําให้ผู้ชมได้มีโอกาสชมภาพที่มีลักษณะเหมือนของจริงและสามารถชมได้เสมือนการเข้าไปชม ณ สถานที่จริงในส่วนด้าน
ความรู้ที่ได้จากการชมมีความพึงพอใจปานกลาง มีเนื้อหาที่ให้ความรู้ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสอดคล้องกับข้อมูลของเว็บไซต์ เราจะเห็นได้ว่าการรับชมสื่อต้องใช้เวลาใน
การรับชมและในปัจจุบันสื่อที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตมีจํานวนมาก ดังนั้นในการรับชมถ้าเป็นกิจกรรมเสริมในการเรียนการสอนโดย
ผู้สอนกําหนดให้ผู้เรียนเข้ามารับชมและทํารายงานจากการชมพิพิธภัณฑ์เสมือนจะเป็นการใช้พิพิธภัณฑ์เสมือนให้เกิดความคุ้มค่า
กับการที่ผู้สร้างได้ดําเนินการจัดทําขึ้นมาและขณะเดียวกันยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการเกิดทางเข้ามาชม ณ สถานที่จริงและยัง
เป็นการเก็บรวบรวมของมีค่าไว้ไม่ให้เกิดการเสียหายได้อีกทางหนึ่ง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 ผู้ ที่ ทํ า การออกแบบสามารถนํ า ผลวิ จั ย ไปใช้ เ พื่ อ ออกแบบรู ป แบบสื่ อ เสมื อ นจริ ง ในการเรี ย นรู้ ด้ า นอื่ น
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการใช้งานของสื่อมีความสะดวกต่อการรับชม
1.2 ผู้ที่ทําการออกแบบพิพิธภัณฑ์เสมือนสามารถนําผลของการออกแบบไปปรับปรุงด้านเนื้อหาความรู้เพิ่มเติม
โดยการเพิ่มบทบรรยายหรือเพิ่มเนื้อหาให้แก่ผู้ชม เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาในการให้ความรู้ยังไม่ไม่ครอบคลุมและ
ละเอียดพอสําหรับการศึกษาด้านวัฒนธรรม
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการแยกการศึกษาถึงประโยชน์ของพิพิธภัณฑ์เสมือนแต่ละชนิดเพื่อจะได้ทราบถึงรูปแบบที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์แต่ละแบบ ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสํารวจความคิดเห็นของพิพธิ ภัณฑ์ในภาพรวมเท่านั้น
2.2 ควรมีการวิจัยถึงรูปแบบที่เหมาะสมกับการออกแบบด้านอื่นที่ใช้ในการศึกษาเรื่องวัฒนธรรมของไทย
เนื่องจากการวิจยั ครั้งนี้เป็นการวิจัยของพิพิธภัณฑ์เสมือนเท่านั้น
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บทคัดย่อ
การวิจัยการพัฒนาการใช้วัสดุเหลือใช้จากการเก็บในภาคการเกษตรและวัชพืชเพื่อเป็นเยื่อในการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่
ลดการเกิดเชื้อราและยืดอายุผลไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อออกแบบผลิตชุดเตรียมเยื่อในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษ
ขึ้นรูป 2) เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษขึ้นรูปสําหรับผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มะละกอ 3) เพื่อทดสอบสารสกัด
จากใบขี้เหล็ก ใบมะกูด ข่าและใบพลูเปรียบเทียบการลดการเกิดเชื้อราและยืดอายุของมะม่วงและมะละกอ เป็นส่วนผสมในเยื่อที่
ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์และส่วนของสารพ่นโดยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้คือ คือ 1) การสร้างชุดเตรียมเยื่อกระดาษ ได้แก่ เครื่องบดและ
เครื่องปั่นเยื่อ 2) การออกแบบแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์ 3) การเตรียมเยื่อจากวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรเพื่อในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
และ 4) การทดสอบประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ์ในการลดและป้องกันโรคเชื้อราของมะม่วงและมะละกอ ผลการศึกษาสรุปดังนี้
เครื่องบดสามารถบดส่วนของพืชได้ดีในพืชสดที่มีลําต้นอ่อนและมีการหั่นหรือสับและทําการแช่ก่อนนํามาทําการบดและเครื่องตีก็
สามารถตีออกเป็นเยื่อสําหรับการขึ้นรูปเป็นกระดาษได้ ในส่วนพืชที่มีความแข็งก็จะสับก่อนที่จะนําเข้ามาบด การออกแบบ
รูปแบบบรรจุภัณฑ์จะทําแบบเป็นรูปของผลไม้ตามขนาดและรูปแบบของผลไม้ในการส่งออกซึ่งจะมี 3 ขนาด พบว่า ผู้จําหน่าย
เห็นว่ามีความน่าสนใจว่าสามารถใส่ผลไม้ลงไปแต่ละลูกและนําจัดวางลงกล่องและยึดด้วยกระดาษเพื่อป้องกันความเสียหายที่
เกิดขึ้นระหว่างการขนส่งและเวลานํามาจัดวางก็สามารถเปิดออกได้ด้านใดด้านหนึ่งที่ทําให้ลดการสัมผัสโดยตรงที่ผลไม้ที่อาจทํา
ให้เกิดความเสียหายได้ ในการทดสอบในการขนส่งพบว่าผลไม้ยังคงสภาพดีไม่เกิดการเสียหายระหว่างการขนส่ง และการยืดอายุ
และป้องกันการเกิดโรคจากสารสกัด ใบขี้เหล็ก ใบมะกรูด ข่า และสารสกัดใบพลู ที่ผสมลงในเยื่อและฉีดพ่นมีประสิทธิภาพใน
การควบคุมโรคที่เกิดได้ดีทีสุดคือ ใบขี้เหล็กและรองลงมาคือใบพลู ข่าและใบมะกูด ตามลําดับ
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษขึ้นรูป,วัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร การยืดอายุผลไม้

ABSTRACT
This research on packaging development from agricultural debris and weeds as molded pulp for
fruit was aimed to 1) design and produce a pulp blender kit for fruit packaging production; 2) design
packaging for 2 kinds of fruit, i.e. mango and papaya; 3) explore the betel leaf being mixed into packaging
pulps and spray for their fungus reduction and extension of shelf life of mango and papaya. The research
involved 4 steps: 1) producing pulp grinder and blender; 2) designing packaging molds; 3) preparing pulps
from agricultural debris for molded packaging; and 4) testing the packaging’s efficacy in reducing and
preventing the anthracnose disease in mango and papaya. The summary results were as follows. The
grinder effectively grinded plant pieces particularly the fresh plant with soft stem and pre-cutting, chopping,
and water-soaking before grinding. The blender worked well to mash up plants into pulps for molded
paper. Hard plants were planed with planer before grinding. The packaging was molded in fruit shape
according to the size and types of fruits for export which included 3 sizes. Distributers viewed that the
packaging is interesting as each fruit is put into individual package to be placed in the box and secured with
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cardboards to provide protection during transport. The fruits can be displayed by opening up either side of
the packaging which helps reduce direct contact with the fruit and its damage. The test with transportation
suggested that the fruits remain in good shape without any damage during transport. The plant extract with
best efficacy in extending the shelf life and preventing anthracnose disease of mango and papaya was
copper pod leaf, followed by betel leaf, galangal, and kaffir lime leaf.
Keywords: Packaging molded, Pulp, Agricultural wastes, Extension of shelf-life of fruit,

บทนํา
ผักและผลไม้ เป็นสิน ค้าเกษตรที่สําคัญของประเทศไทย ในการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ผัก ผลไม้
สามารถทํารายได้ให้แก่ประเทศปีหนึ่งหลายพันล้านบาทและยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ลักษณะความรุนแรงทางกายภาพที่
พบระหว่างการขนส่ง ผัก ผลไม้ คือ การกดทับ การกระแทกและการสั่นสะเทือนที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีความแข็งแรงหรือ
เหมาะสมกับการขนส่ง (Phtiv perdo, 2548) การยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไม้ ผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถนํามาแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยอาศัยกรรมวิธีการผลิตที่หลากหลาย มีทั้งการนําไปผ่านกระบวนการแปรรูปเพียงเล็กน้อย หรือเพียง
แค่ล้างทําความสะอาด และตัดแต่งเพื่อจําหน่ายแบบสด หรือนําไปผ่านกระบวนการแปรรูปโดยใช้ความร้อนสูง แล้วบรรจุใน
ภาชนะเปิดสนิท เช่น กระป๋อง ขวดแก้ว และภาชนะพลาสติก การยืดอายุด้วยบรรจุภัณฑ์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการรักษาผลผลิต
จากการเกษตร โดยต้องเลือกใช้หรือกําหนดปัจจัยต่างๆ เช่น การใช้ก๊าซเอทิลีน (C2H๔) ก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ความชื้น อุณหภูมิ ที่จะนําไปดัดคุณสมบัติ เช่น บรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาวะบรรยากาศเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีสัดส่วนของก๊าซชนิด
ต่างๆ ภายในบรรจุภัณฑ์ต่างจากบรรยากาศปกติ ซึ่งสัดส่วนของก๊าซต่างๆ เกิดจากการที่บรรจุก๊าซเข้าไปโดยตรง หรือเกิดจาก
สมบัติการยอมให้ก๊าซผ่านได้ของฟิล์มพลาสติกและอัตราการหายใจของผลิตผลที่บรรจุ และจาการวิจัยของรังสินี โสธรวิทย์.
(2557).จากการพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติในการต้านจุลินทรีย์สําหรับผลไม้ โดยการนําน้ํามันหอมระเหยจาก
สมุนไพรไทย ได้แก่ ขิง ไพลและกระชายเมื่อนําสมุนไพรไทยทั้ง 3 ชนิดมาใช้ร่วมในฟิล์ม HPMC-based composite และ
ทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี agar disc diffusion method พบว่าน้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ชนิด
สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก Staphylococus aureus ในขณะที่มีเฉพาะฟิล์ม HPMC-based composite
ร่วมกับกระชายที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมลบ Escherichia coli ได้ (http://www.smeservicecenter.net) เป็น
การนําพืชสมันไพรไทยมาช่วยในการลดการเกิดโรคของผลไม้ ในการใช้สมุนไพรไทยจะมีการนําไปใช้ผสมในอาหารหรือผลิตภัณฑ์
ที่ทําความสะอาดผมหรือการอาบน้ําที่ช่วยลดเชื้อแบคที่เรียได้ ซึ่งเป็นแนวคิวที่นํามาใช้เพื่อลดการเกิดโรคในผลไม้สดหลังจากการ
เก็บเกี่ยวเพื่อที่มีการใช้สารเคลือบต่างๆ ที่จะเป็นในรูปของแว็กซ์ที่เป็นธรรมชาติและที่เป็นสารสังเคราะห์ซึ่งมีผู้ที่นํามาใช้อาจจะ
ด้วยเหตุใดก็ตามการใช้สารจากสารสังเคราะห์เป็นสารต้องห้ามของหลายประเทศในการนําเข้าผลไม้หรือผักที่ส่งผลเสียหายได้ดั้ง
การศึกษาการใช้สมุนไพรไทยจากธรรมชาติจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดทางเลือกเพื่อการรักษาคุณภาพของผลไม้ในการส่งออกได้
การใช้เยื่อกระดาษขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ถูกนํามาเพื่อทําภาชนะในรูปแบบถาดหรือบรรจุภัณฑ์อื่นๆ และบรรจุภัณฑ์ใน
รูปของเยื่อกระดาษอัดลดลงเมื่อมีการผลิตบรรจุภัณฑ์จากโฟมที่ทําจากพลาสติก ในปี 2513 และมีการนํามาใช้มากจนส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษจึงเป็นสิ่งที่จะมาทดแทนการใช้บรรจุภัณฑ์จากโฟมในการบรรจุสินค้า ที่
สามารถใช้เยื่อจากกระดาษเก่าหรือจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งในการเกษตรหรือพืชที่สามารถขึ้นได้งานและไม่มีอายุนานในการปลูก
ซึ่งจะนํามาทําเยื่อในการทําบรรจุภัณฑ์ได้ เช่น จากการวิจัยของ กมลพร จอมพันธ์และนัฐวดี จินาพันธ์และคณะ. (2552) ได้ผลิต
ฟิล์มจากเยื่อฟางข้าวสําหรับเคลือบผิวผลไม้ และ (Stratasys .2015) การผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยการใช้วิธีการขึ้นรูปจากเยื่อนั้น
ไม่ใช่เหมาะกับสําหรับบรรจุภัณฑ์ไข่เท่านั้น แต่ปัจจุบันได้มีการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์อื่นที่มีบริษัทเยื่อกระดาษพัฒนาขึ้นมา ซึ่งจะมี
คุณภาพและมีความยั่งยืนเพราะสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้อีก (Twede and Selke,2005]) และได้มีผลิตภัณฑ์อื่นใช้บรรจุ
ภัณฑ์ในรูปแบบการใช้เยื่อมาขึ้นรูป เช่น ผลิตภัณฑ์สบู่ ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์รองเท้า ในขณะที่เยื่อ
กระดาษหล่อขึ้นรูปอาจไม่ใช่วัสดุใหม่ๆ การใช้ใหม่สําหรับนวัตกรรมและพัฒนาต่อไป ได้มีการแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้เป็นบรรจุ
ภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสําหรับเป็นบรรจุภัณฑ์ ในการผลิตอาจเติมสารเติมแต่งให้มีสีสันที่สวยงามได้หรือใช้วัสดุจากพืช
หลากหลายชนิดได้ (Emily Howe.2015)
ดังนั้นในการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อวัสดุเหลือใช้ที่เกิดจากเศษของการตัดทิ้งของภาคการเกษตรในการจําหน่ายหรือ
จากวัชพืช ที่สามารนํามาใช้ประโยชน์ในการทําเยื่อ เช่น ต้นกุหลาบ ฟางข้าว ต้นกล้วย ฯลฯ โดยมาผ่านกรรมวิธีในการขึ้นรูปเป็น
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บรรจุภัณฑ์แบบเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Molded Pulp) เพื่อใช้ในการบรรจุผลไม้โดยผลไม้ที่ใช้จะเป็นมะม่วง มะละกอหรือผลไม้
อื่นๆ เพราะในปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกมะม่วงและผลไม้อื่นมากเป็นลําดับต้นๆ และมะม่วงเป็นผลไม้ที่เมื่อสุกแล้วจะทน
ต่อแรงการกระแทกได้น้อย ดั้งนั้นบรรจุภัณฑ์สําหรับใส่ผลไม้ในการส่งไปจําหน่ายควรจะป้องกันแรงกระแทกระหว่างการขนส่ง
และไม่ทิ้งสารตกค้างหรือเป็นขยะที่กําจัดได้จากยากจากซากของบรรจุภัณฑ์เช่นการใช้โฟมหุ้มที่ก่อให้เกิดการเหลือเศษทิ้งและทํา
การย่อยสลายได้ยาก และผลไม้อาจเกิดแรงกระแทกระหว่างผลทําให้เกิดการเสียหายได้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจในการทําบรรจุ
ภัณฑ์จากแบบเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Molded Pulp) และขึ้นรูปมะม่วงในลักษณะของรูปทรงของผลไม้ เพื่อป้องกันการเกิดการ
กระแทกระหว่างลูกและสามารถเปิดฝาออกได้ที่ละด้านที่จะลดการสัมผัสโดยตรงที่ผลเวลาต้องการวางจําหน่าย และเติมสารสกัด
จากสมุนไพรไทยเพื่อลดการเกิดเชื้อราและการห่อหุ้มที่เปิดช่องเพียงเล็กน้อยในการลดการสุกเร็ว และสามารถประยุกต์ไปใช้กับ
ผลไม้อื่นได้และเป็นการนําใช้วัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์และลดการเสียหายในการขนส่ง ลดการใช้สารเคมีหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาสูงซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพื่อออกแบบผลิตชุดเตรียมเยื่อในการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบเยื่อกระดาษขึ้นรูป (Molded Pulp)
2.เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเยื่อกระดาษสําหรับผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ มะม่วง มะละกอ
3.เพื่อทดสอบการลดการเกิดเชื้อราและยืดอายุของมะม่วงและมะละกอระของสารสกัดใบขี้เหล็ก ใบมะกูด ข่าและใบพลู

ขอบเขตการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ จะทําการออกแบบและสร้างชุดเตรียมเยื่อประกอบด้วยเครื่องบดและตีเยื่อ ขนาดกลางที่สามารถผลิต
เยื่อได้ในระดับชุมชน ในการผลิตเยื่อ จะใช้เยื่อผสมระหว่างของเหลือทิ้งในกลุ่มเกษตร ไม้ตัดดอกชนิดต่างๆ เช่น กุหลาบ เฮลิโค
เนีย และต้นกระถิ่น ผสมกับสารเติมแต่งจากธรรมชาติ จําพวก พืชสมุนไพร น้ําคั้นจากพืชสมุนไพร สารสกัดสมุนไพร น้ํามันหอม
ระเหย เพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา และขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ผลไม้ และเป็นถาดในการรองรับผลไม้ 2 ชนิด ได้แก่ มะม่วง
มะละกอ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์จะใช้วิธีการขึ้นรูปทรงของผลไม้ ซึ่งขนาดของผลไม้ในการส่งออกจะมีขนาดที่คัดมาขนาด
และน้ําหนักที่ใกล้เคียงหรือเท่ากัน

ข้อกํากัดในการวิจัย
1.ในการวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มีเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แบบกระดาษขึ้นรูป ดั้งนั้นความเรียบและความสม่ําเสมอของการ
กระจายตัวของเยื่ออาจจะไม่มีความสม่ําเสมอของตัวบรรจุภัณฑ์ที่มีผลต่อการขนส่งจึงเป็นการวัดค่าแบบของเยื่อก่อนการขึ้นรูป
จากการขึ้นรูปด้วยมือและการขึ้นรูปจะเป็นเฉพาะหน่วยของผลไม้
2.ในการสกัดสารและการทดสอบการเกิดเชื้อราโดยความร่วมมือของสาขาวิชาที่เกี่ยวกับสารสกัดและโรคของพืช

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.ชุดทดสอบที่ออกแบบจะเป็นต้นแบบของชุดในการเตรียมเยื่อที่ได้จากพืชที่เป็นพวกวัชพืชหรือที่เหลือทิ้งในภาค
การเกษตรที่จะทําให้แต่ละชุนสามารถนําแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการลดการเหลือทิ้งของเศษวัสดุเพื่อนํามาใช้เป็นเยื่อในการผลิต
กระดาษที่จะนําไปผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
2.ได้ทางเลือกใช้สมุนไพรในการลดการเกิดเชื้อราของผลไม้จากการใช้ พืชที่มีอยู่ตามท้องถิ่นนํามาเพื่อเป็นสารที่ช่วยใน
การลดการเกิดเชื้อราที่จะทําให้ลดการใช้สารเคมีในการเคลือบผิวผลไม้ที่ป้องกันการเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง
3.ได้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือทิ้งและนํามาให้เกิดประโยชน์กับชุมชนในการลดขยะและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนได้

วิธีการดําเนินงานการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่องเตรียมเยื่อจากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ประกอบด้วยเครื่องต่อไปนี้
1) เครื่องบดเยื่อ
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ส่วนประกอบ เหล็กฉาก 1.5 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร เหล็กฉาก 1.2 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร แกนเพลา
ขับเหล็ก 6 หุน ยาว 0.5 เมตร ล้อพลาสติก 3 นิ้ว ลูกปืน เบอร์ 204มูเล่ห์ 4 นิ้ว ร่องคู่ รู 6 หุน มูเล่ห์ 3.5 นิ้ว ร่องเดี่ยว รู 24
มิลลิเมตร สายพาน แผ่นสแตนเลส 4X8 ฟุต หนาว 1.2 มิลลิเมตร มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์

ภาพ 1 ลักษณะเครื่องบดส่วนของพืช
การทํางานของเครื่อง
เครื่องบดประกอบด้วยใบมีดหยาบทําหน้าที่สับบดชิ้นส่วนของพืชที่ต้องการ นํามาแยกเยื่อ โดยส่วนของพืชจะถูกหมุน
ด้วยแกนกลางที่มีส่วนของใบมีดหมุนด้วย ส่วนของพืชจะถูกหมุนทําให้ใบมีดที่ยึดติดด้านข้างสับส่วนของพืช พืชจะตกลงบนถาดที่
เชื่อมติดกับตัวเครื่องและไปรวมกับภาชนะที่รองรับ

ภาพ 2 ลักษณะใบมีดที่บดส่วนของพืช
2)

เครื่องปั่นเยื่อและแยกสิ่งเจือปน

ส่วนประกอบ เหล็กฉาก 1.5 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร เหล็กฉาก 1.2 นิ้ว หนา 2.5 มิลลิเมตร ยาว 6 เมตร
แกนเพลาขับเหล็ก 1 นิ้ว ยาว 0.5 เมตร ลูกปืน เบอร์ 204 มูเล่ห์ 4 นิ้ว ร่องเดี่ยว รู 1 นิ้ว มูเล่ห์ 2.5 นิ้ว ร่องเดี่ยว รู 24
มิลลิเมตร สายพาน แผ่นสแตนเลส 4X8ฟุต หนาว 1.5 มิลลิเมตร มอเตอร์ ขนาด 3 แรงม้า 380 โวลท์

ภาพ 3 เครื่องปั่นเยื่อและแยกสิ่งเจือปน
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การทํางานของเครื่อง
เยื่อที่ผ่านการต้มจะนํามาปั่นในเครื่องปั่น โดยนําเยื่อใส่ลงในเครื่องปั่นและเติมน้ําให้ท่วมเยื่อ ปิดฝาเครื่อง เมื่อ
ทําการเปิดเครื่อง แกนกลางเครื่องซึ่งมีชุดใบมีดอยู่จะหมุนทําให้เกิดการสับและตีเยื่อ ด้วยแรงเหวี่ยงสิ่งเจือปนจะแยกออก
จากเยื่อ เยื่อมีการกระจายตัว และทําให้สิ่งเจือปนที่หนักกว่าหลุดลงส่วนก้นถังปั่น
ทําการปั่นเยื่อประมาณ 20-30 นาที แล้วทําการเทเยื่อออกจากถัง และเทเยื่อส่วนบนผ่านตะแกรง

ภาพ 4 ลักษณะชุดใบมีดที่ติดอยู่ที่กลางตัวถัง และด้านข้างของตัวถังที่ทําหน้าที่ในการสับบดเยื่อที่ปั่นอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมเยื่อจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ดังนี้
1) การเตรียมเยื่อ
- เยื่อจากต้นกุหลาบ
กุหลาบที่จะนํามาทําคือส่วนก้าน โดยใช้ก้านส่วนที่ตัดทิ้งหรือก้านที่เหลือทิ้งและนํามาตากแดดจนแห้ง
นําก้านกุหลาบมาตัดใบและหนามออกและตัดก้านเป็นท่อนขนาด 5-8 ซม. แช่น้ําประมาณ 2 วันเพื่อทําให้ก้าน
กุหลาบที่แข็งนั้นนุ่มและนําไปล้างน้ําเพื่อนําไปต้มในหม้อต้ม

ภาพ 5 การเตรียมต้นเฮลิโคเนีย ก้านกุหลาบ และต้นกระถิ่น
- เยื่อจากต้นเฮลิโคเนีย
นําต้นเฮลิโคเนียมาหั่นเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ 3-5 นิ้วล้างน้ําทําความสะอาด แล้วนําไปสับบดด้วยเครื่องสับและ
นําไปปั่นและกรองเพื่อนําไปต้มในหม้อต้ม
- เยื่อจากต้นกระถิ่น
นําต้นกระถิ่นตัดและตากแดดให้แห้งและลอกส่วนเปลือกออกทิ้งทําการไสด้วยกบใสไม้และนําไปสับในเครื่องสับและ
นําไปปั่นล้างให้สะอาดเพื่อนําไปต้มในหม้อต้ม
2) การต้มเยื่อ
ด้วยหม้อแรงดันเพื่อให้ระยะเวลาการต้มสั้นลงและรักษาคุณภาพของเยื่อได้
1. ใส่เยื่อและน้ําลงในหม้อต้มความดันอัตราส่วนเยื่อต่อน้ํา 1:10
2. ต้มเยื่อโดยใช้อุณหภูมิในการต้มเยื่อที่ 120 องศาเซลเซียส ประมาณ 1-2 ชั่วโมง
190

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
_____________________________________________________________________________________________

ภาพ 6 การต้มเยื่อและล้างเยื่อหลังจากการต้ม
3) การปั่นตีเยื่อ
1. ทําการปั่นเยื่อที่ได้จากการต้มด้วยหม้อนึ่งความดัน โดยใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที แล้วนําเยื่อออกจากเครื่องปั่น
เยื่อโดยการใช้ตะแกรงกรองน้ําแยกออกจากเยื่อ
2. เยื่อที่ผ่านการปั่นเยื่อแล้วเมื่อทําการเอาน้ําออกเยื่อจะมีลักษณะการจับตัวเป็นก้อนในการเก็บไว้ถ้าเป็นเยื่อเปียกควร
เก็บไว้ในตู้เย็นป้องกันการเกิดเชื้อรา ถ้าต้องการเก็บแห้งก็โดยนําไปตากให้แห้งสนิทเมื่อนําออกมาใช้ก็ทําการต้มเยื่อก่อนนํามาใช้
ประมาณ 20-30 นาที)

ภาพ 7 การกรองเยื่อและการเอาน้ําออกจากเยื่อเพื่อเก็บเยื่อไว้ใช้
4) การเตรียมสารเติมแต่งเพื่อผสมในเยื่อในการลดการเกิดเชื่อราและยืดอายุผลไม้ จากพืช 4 ชนิดดังนี้
1. ใบขี้เหล็ก นําใบขี้เหล็กมารูดเอาแต่ใบทั้งใบอ่อนและใบแก่จํานวน 300 กรัม มาปั่นให้ละเอียด จากนั้นตวงน้ํา 1 ลิตร ลง
ไปผสมกับใบขี้เหล็กที่ปั่น คั้นน้ําออกมา จากนั้นนําผ้าขาวบางมากรองให้ได้แต่น้ํานําไปผสมกับเยื่อ 300 กรัม และแช่ไว้ 1 คืน
2. ใบมะกรูด นําใบขี้เหล็กมารูดเอาแต่ใบออกจํานวน 300 กรัม มาปั่นให้ละเอียด จากนั้นตวงน้ํา 1 ลิตร ลงไปผสมกับใบ
มะกรูดแล้วคั้นน้ําออกมา จากนั้นนํามากรองด้วยผ้าขาวให้ได้แต่น้ํา นําไปผสมกับเยื่อ 300 กรัม และแช่ไว้ 1 คืน
3. ข่า นําข่ามาหั่นเป็นชิ้นเล็กจํานวน 300 กรัม มาปั่นให้ละเอียด จากนั้นตวงน้ํา 1 ลิตร ลงไปผสมกับข่าแล้วคั้นน้ําออกมา
จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางให้ได้แต่น้ํานําไปผสมกับเยื่อ 300 กรัม และแช่ไว้ 1 คืน
4. ใบพลู นําใบพลูมาหั่นเป็นชิ้นเล็กจํานวน 300 กรัม มาปั่นให้ละเอียด จากนั้นตวงน้ํา 1 ลิตร ลงไปผสมกับข่าแล้วคั้นน้ํา
ออกมา จากนั้นกรองด้วยผ้าขาวบางให้ได้แต่น้ํานําไปผสมกับเยื่อ 300 กรัม และแช่ไว้ 1 คืน
5. ในส่วนที่ 5 นําพืชทั้ง 4 ชนิด มาทําการสกัดเพื่อใช้ในรูปของสารพ่น โดยใช้พ่นบนบรรจุภัณฑ์
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์
1) การสร้างแบบบรรจุภัณฑ์
1.นํามะม่วง และมะละกอ มาเพื่อหล่อแบบแม่พิมพ์ โดยใช้ความกว้างยาวตามขนาดเฉลี่ยของผลจากผลมะม่วงสุก และ
ผลมะละกอ แล้วนําไปตัดเพื่อเป็นกรอบการหล่อแม่พิมพ์
2.หล่อแบบแม่พิมพ์ให้เป็นแม่พิมพ์ตัวเมียแม่พิมพ์ตัวผู้ ด้วยปูนขาวและทําการเจาะรูเพื่อให้น้ําไหลออก
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ภาพ 8 เจาะรูแม่แบบผลไม้สําหรับใช้ขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แบบเยื่อกระดาษ (Molded Pulp)
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ มี 2 แบบดังนี้คือ
1.การขึ้นรูปแบบแผ่น โดยทําการเทเยื่อลงในกะละมังและทําการซ้อนเยื่อขึ้นมาในกรอบผ้าสี่เหลี่ยมและกระจายเยื่อให้
ทั่วแผ่นแล้วนําเยื่อมาวางลงในแบบที่สร้างขึ้นทิ้งให้แห้งและทําการแกะออก ในการทําใช้ผ้าขาวบางเป็นวางลงในกรอบสี่เหลียม
เพื่อสะดวกในการยกมาวางลงในแบบและนําไปตากให้แห้ง วิธีนี้ต้องใช้ความระมัดระวังต้องค่อยๆ ยกขึ้นจากน้ํา เพื่อจะให้เยื่อติด
ได้สม่ําเสมอ

ภาพ 9 การขึ้นรูปโดยการช้อนเยื่อสําหรับบรรจุภัณฑ์แบบเยื่อกระดาษ (Molded Pulp)
2.การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แบบแตะ นําเยื่อที่ผ่านการแช่มาแล้ว 1 คืน มากรองเอาให้ได้แต่เยื่อโดยไม่ต้องบีบน้ําออกจาก
เยื่อ จากนั้นนําเยื่อมาแตะลงในแม่แบบให้ทั่วทั้ง 2 แม่แบบ โดยใช้นิ้วแตะให้เต็มแม่พิมพ์แล้วเกลี่ยให้ได้ความหนาที่สม่ําเสมอ นํา
แม่พิมพ์ตัวผู้มากดทับลงที่แม่พิมพ์ตัวเมียที่ทําการแตะเยื่อเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนําไปตากแดดให้แห้ง

ภาพ 10 ลักษณะเยื่อที่ได้ (ซ้าย) การแตะเยื่อลงบนแม่พิมพ์ตัวเมีย (ขวา)
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ภาพ 11 นําแม่พิมพ์ตัวผู้กดทับลงบนแม่พิมพ์ที่ทําการแตะเยื่อแล้ว (ซ้าย) บรรจุภัณฑ์ที่ได้ (ขวา)
การทดสอบคุณสมบัติของเยื่อแต่ละชนิดที่ผสมเข้าไปในเยื่อ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เลือกมะม่วงพันธุ์และมะละกอจากการตัดโดยตรงจากสวน โดยขนาดและน้ําหนักของมะม่วงและมะละกอที่จะมี
ขนาดใกล้เคียงกันและเป็นขนาดมาตรฐานการส่งออก
2) ทําการปลูกเชื้อราแอนแทรคโนสลงบนผลมะม่วงและมะละกอ
3) นํามะม่วงที่ผ่านการปลูกเชื้อแล้วมาบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ทําขึ้นไว้ได้ดังนี้
3.1 เยื่อผสมน้ําคั้นขี้เหล็ก
3.2 เยื่อผสมน้ําคั้นใบมะกรูด
3.3 เยื่อผสมน้ําคั้นข่า
3.4 เยื่อผสมน้ําคั้นใบพลู
3.4 บรรจุภัณฑ์จากเยื่อผสมน้ําคั้นและฉีดพ่นด้วยสารสกัด 4 ชนิดของสารสกัด
3.5 บรรจุภัณฑ์จากเยื่อไม่ผสมน้ําคั้น (ตัวควบคุม)
4) ปิดบรรจุภัณฑ์ให้สนิท ใส่ลงกล่องที่เตรียมไว้ โดยไม่ให้แสงแดดเข้าถึงหรืออุณหภูมิเย็นจนเกินไป
5) สังเกตผลการทดลอง โดยใช้ระยะเวลาในการทดลอง 3 วัน 7 วัน และ 10 วันตามลําดับ บันทึกผลการทดลอง
การทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ในการลดและควบคุมโรคโรคแอนแทรคโนส
1) นําแอลกอฮอล์มาเช็ดผลมะม่วงให้สะอาด
2) นําผลมะม่วงมาทําแผลโดยใช้เข็มเขี่ยเจาะเป็นรูเบาๆ ที่ผิวมะม่วงและมะละกอ แผลละ 5 รู จํานวน 5แผล โดย 1
แผลเจาะเดี่ยว อีก 4 แผลเจาะคู่ขนานกันบนผลมะม่วงและมะละกอ
3) นําเชื้อราแอนแทรคโนสมาปลูกลงบนผลมะม่วงและมะละกอที่ทําแผลไว้ จํานวน 4 แผลที่เจาะเป็นคู่ขนานกัน แผลที่
เจาะเดี่ยวไม่ปลูกเชื้อ (แผลควบคุม)

ภาพ 12 ปลูกเชื้อราแอนแทรคโนสลงบนผลมะม่วง
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4) นํามะม่วงที่ปลูกเชื้อแล้วลงบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่เตรียมไว้ ได้แก่ เยื่อผสมน้ําคั้นใบขี้เหล็ก เยื่อผสมน้ําคั้นใบมะกรูด
เยื่อผสมน้ําคั้นข่า และใบคั้นจากใบพลู บรรจุภัณฑ์จากเยื่อที่ไม่มีการผสมสมุนไพรแต่ฉีดพ่นด้วยน้ํามันสักไพล 10% (ดังแสดงใน
ภาพที่ 12) และบรรจุภัณฑ์จากเยื่อที่ไม่มีการผสมเป็นตัวควบคุม

ภาพ 13 นําสารสกัดไพลความเข้มข้น 10% มาฉีดด้านในบรรจุภัณฑ์กระดาษให้ทั่ว ก่อนนําไปบรรจุผลมะม่วงที่ปลูกเชื้อแล้ว

ภาพ 14 การทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ
สรุปผลการศึกษา
เครื่องบดและตีเยื่อสามารถบดช่วยลดเวลาของการต้มเยื่อ ในการบดด้วยเครื่องบดจะต้องผ่านการทําความสะอาดและ
หั่นและแช่ไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ เป็นการทําให้เยื่อบดได้ง่ายขึ้นและการนําไปตีที่ช่วยทําให้เวลาการต้มเยื่อลดลง และการต้มด้วย
หม้อแรงดันช่วยให้ลดเวลาการต้มเยื่อลดลง
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แบบเทลงบนผ้าขาวบางบนแม่พิมพ์ พบว่าบรรจุภัณฑ์ที่ได้ไม่มีความสม่ําเสมอของความหนาของ
แผ่นบรรจุภัณฑ์ ทั้งนี้เกิดจากการกระจายของเยื่อตามแรงกดของแม่พิมพ์ตัวผู้ ดังนั้นในการใช้วิธีตอนกระจายเยื่อต้องให้เยื่อ
กระจายไปเท่า ๆ กันเพื่อเวลายกขึ้นความหนาของเยื่อจะเท่ากันและควรทิ้งให้พอหมาด ๆ เมื่อยกขึ้นเยื่อจะได้ไม่ไหลมารวมตัว
กัน ในส่วนการขึ้นรูปแบบแตะด้วยมือจะใช้ระยะเวลาในการทําผู้ทําต้องมีความละเอียดอ่อนประณีตจึงจะทําให้ได้ความหนาของ
บรรจุภัณฑ์ที่สม่ําเสมอ บรรจุภัณฑ์ที่ได้มีความหนาที่สม่ําเสมอกว่าแบบเทเยื่อแต่ใช้เวลาในการทํานานกว่า และการแห้งตัวพบว่า
แบบเทเยื่อเมื่อแห้งตัวแล้วมีการหดตัวของบรรจุภัณฑ์มากกว่าแบบแตะ ในส่วนของรูปทรงจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบจํานวน 5 ท่านและการสอบถามผู้จําหน่ายผลไม้พบว่ารูปทรงมีความเหมาะสมในระดับมากแต่ให้ข้อเสนอแนะว่าควรทํา
เป็นแบบที่สามารถบรรจุได้จํานวนหลายผลเช่น 24 ผล หรือ 12 ผลตามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ส้มที่ใช้บรรจุเป็นถาดหลุมและ
หากเป็นแต่ละผลก็มีการออกแบบสายรัดที่จะบ่งบอกรายละเอียดได้มากขึ้น
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ภาพ 15 เปรียบเทียบลักษณะบรรจุภัณฑ์มะละกอ และมะม่วง (บน)
การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แบบแตะ (ล่าง) การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์แบบเทเยื่อ

ภาพ 16 การบรรจุมะละกอฮอลแลนด์และมะม่วงน้ําดอกไม้ในบรรจุภัณฑ์
การทดสอบประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ์ในการลดและป้องกันโรคแอนแทรคโนส
ผลการทดลองการชะลอและรักษามะม่วงและมะละกอจากโรคแอนแทรคโนส ขจรศักดิ์ ภสกุล (2529) และ ปิมมาลา
สุขมาก.(2520). ของบรรจุภัณฑ์เยื่อพืชที่แช่ในน้ําคั้นใบขี้เหล็ก น้ําคั้นข่า น้ําคั้นใบมะกรูด และน้ํามันหอมระเหยไพล พบว่า การ
ใช้บรรจุภัณฑ์บรรจุมะม่วงและมะละกอที่ผ่านการปลูกเชื้อด้วยบรรจุภัณฑ์ทั้ง 4 สูตรและบรรจุภัณฑ์ควบคุม โดยการตรวจวัดการ
เกิดโรคและขนาดของแผลที่เกิด 3 วันหลังปลูกเชื้อ ผลการตรวจสอบมะม่วงและมะละกอ 3 วันหลังปลูกเชื้อแอนแทรคโนส ที่
บรรจุในบรรจุภัณฑ์เยื่อผสมน้ําใบคั้นใบขี้เหล็ก ใบมะกรูด ข่า และใบพลู 10% พบว่าผลมะม่วงแสดงอาการโรคโดยแผลที่ปลูกมี
ขนาดใหญ่กว่าจุดทําแผล เมื่อเทียบกับแผลควบคุมที่ไม่เกิดการขยายบริเวณ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.5 0.4 0.3
และ 0.4 มิลลิเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรวีวรรณ เดื่อมขันมณี.(2546) และบรรจุภัณฑ์ควบคุมที่ไม่ได้ผสม
สารสมุนไพรลงในเยื่อพบว่าแผลที่ปลูกเชื้อแอนแทรคโนสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 0.5 มิลลิเมตร ในขณะที่มะละกอมีเส้น
ผ่านศูนย์กลางแผลเฉลี่ย 0.9 0.8 0.7 และ 0.8 มิลลิเมตรตามลําดับ และบรรจุภัณฑ์ควบคุมมีขนาดแผลเฉลี่ย 0.8 มิลลิเมตร แต่
พบว่ามีการปนเปื้อนของราชนิดอื่นจํานวนมากบนผลมะละกอ แผลที่ปลูกโรคแอนแทรคโนสของมะละกอมีขนาดกว้างกว่าแผล
ควบคุมเล็กน้อย แผลมีลักษณะบุ๋มลึกลงผลมะละกอทั้งนี้อาจเกิดจากการที่มะละกอสุกและมีผิวและเนื้อที่อ่อนนุ่มทําให้เกิดการ
บอบช้ําได้ง่าย ในขณะที่มะม่วงไม่พบการปนเปื้อนของราอื่น ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสจากบรรจุภัณฑ์เยื่อกระดาษที่ผสม
น้ําคั้นจากสมุนไพร บรรจุภัณฑ์ทําจากเยื่อที่แช่ด้วยน้ําคั้นจากข่าเกิดแผลขนาดที่เล็กกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ เล็กน้อยทั้งใน
มะม่วงและมะละกอ แสดงให้เห็นว่าการผสมสารสมุนไพรลงในเยื่อเพื่อทําบรรจุภัณฑ์สามารถลดและควบคุมการเกิดโรคแอน
แทรคโนสของมะม่วงและมะละกอได้แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นกับระยะการสุกแก่ของมะม่วงและมะละกอ และระยะเวลาในการเก็บรักษา
และสอดคล้องกับงานวิจัยของวัชรี ชัยชมภู และ กัลทิมา พิชัย. (2553) ดังแสดงในภาพที่ 17-20 เป็นการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ผสมน้ํา
คั้นจากสมุนไพรและจากสารสกัดฉีดพ่นและภาพที่ 21 คือบรรจุภัณฑ์ควบคุม
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ภาพ 17 บรรจุภัณฑ์เยื่อที่ผสมน้ําคั้นจากใบขี้เหล็ก

ภาพ 18 บรรจุภัณฑ์เยื่อที่ผสมน้ําคั้นจากใบมะกรูด

ภาพที่ 19 บรรจุภัณฑ์เยื่อที่ผสมน้ําคั้นจากข่า

ภาพ 20 บรรจุภัณฑ์ที่ฉีดพ่นด้วยสารสกัดไพล 10 %
196

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
_____________________________________________________________________________________________

ภาพ 21 บรรจุภัณฑ์ควบคุม
สรุปและอภิปรายผล
เครื่องบดสามารถบดส่วนของพืชได้ดีในพืชสดที่มีลําต้นอ่อนและมีการหั่นให้เป็นท่อนขนาดประมาณ 2-3 นิ้วก่อน
นําเข้าเครื่อง เนื่องจากการบดเป็นการใช้ใบมีดในการตีไม่สามารถหั่นบดพืชที่มีลําต้นแข็ง เหนียว และแห้งจึงไม่เหมาะสมที่จะ
นํามาบด การต้มด้วยหม้อต้มความดันสามารถต้มส่วนของพืชที่ผ่านการบดและได้เยื่อที่อ่อนนุ่ม โดยไม่ต้องใช้สารเคมีในการต้ม
ใช้เวลาการต้มเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง พืชแต่ละชนิดจะมีระยะเวลาต้มที่ต่างกัน โดยพืชที่มีลําต้น ที่นุ่มจะใช้ระยะเวลาในการต้มน้อย
กว่าพืชที่มีลําต้นแข็ง เช่น กุหลาบจะใช้เวลาในการต้มมากกว่าต้นกกธูปฤษี และต้นเฮลิโคเนีย เครื่องปั่นเยื่อสามารถช่วยทําให้
เยื่อนุ่มฟูและแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากเยื่อได้ดี โดยใช้ระยะเวลาการปั่นเยื่อประมาณ 10-20 นาที เยื่อมีการกระจายตัวดี แต่ถ้า
ปั่นในระยะเวลาที่นานเยื่อจะพันกันเป็นก้อน ในส่วนของแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์จากปูนซีเมนต์ขาวสามารถขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ด้วยมือ
ได้ดี ทั้ ง แบบเทเยื่อ และแบบแตะ บรรจุ ภัณ ฑ์มีรูป ทรงรองรับ ผลมะม่ว งและมะละกอได้ดี มีลั ก ษณะที่เป็น ธรรมชาติแ ละมี
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ทําด้วยมือ มีความแข็งแรงและสามารถปรับระดับความหนา ความแข็งได้ตามปริมาณเยื่อในการขึ้นรูป
ต้องให้มีความเรียบเสมอของเยื่อเพื่อความสามารถในการกันกระแทกและรูปทรงที่ขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของ Herbert H.
Schueneman, et al.ซึ่งจากการทดสอบบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเยื่อกระดาษซึ่งสรุปว่ารูปทรงที่สามารถออกแบบให้มีความโค้ง
ได้ ความหนา ความเรียบมีผลต่อแรงกระแทกกับบรรจุภัณฑ์ และในการผลิตใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วที่สามารถนํากลับมาใช้
ใหม่ได้ และในการใช้บรรจุภัณฑ์แบบขึ้นรูปที่ปิดสนิทจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้มะม่วงและมะละกออยู่ในสภาพที่อากาศภายนอกมี
ผลต่อผลมะม่วงได้น้อยลงซึ่งสอดคล้องกับ วิลาวัลย์ คําปวน (2557) จากการวิจัย การใช้การบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงบรรยากาศ
และการเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ําเพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะม่วงน้ําดอกไม้ พบว่า การเก็บรักษามะม่วงในกล่องพลาสติก
เจาะรูในระดับที่เหมาะสมจะสามารถเก็บรักษามะม่วงไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส ได้นาน 32 วัน โดยที่ผลมะม่วงไม่
เกิดอาการสะท้านหนาว และเมื่อนํามาวางไว้ท่ีอุณหภูมิห้องนาน 7 วันมะม่วงมีการสุกปกติ ถ้าเก็บรักษามะม่วงในห้องเย็น
อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 39 วัน ผลมะม่วงจะแสดงอาการสะท้านหนาว การเก็บรักษามะม่วงในสภาพที่ไม่มีรูระบาย
อากาศเลย หรือมีรูระบายอากาศที่น้อยเกินไปจะทําให้เกิดผลมะม่วงเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน แต่ถ้ามีรูระบายอากาศ
มากเกินไปก็จะทําให้ผลมะม่วงเกิดอาการสะท้านหนาว และสอดคล้องกับภานุมาศ, 2530; ณรงค์ศักดิ์, 2537 อ้างในวิลาวัลย์
คําปวน การใช้พลาสติกฟิล์มในการห่อผลมะม่วงจะทําให้เกิดสภาพดัดแปลงบรรยากาศภายในห่อทําให้สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาผลผลิตให้นานขึ้นนอกจากนี้ยังพบว่าการห่อผลมะม่วงน้ําดอกไม้ด้วยพลาสติกที่มีการดัดแปลงสภาพบรรยากาศ สามารถ
ชะลอการเกิดอาการสะท้านหนาวเมื่อเก็บรักษาผลมะม่วงไว้ที่อุณหภูมิต่ําได้และมาโนชญ์ และคณะ, 2536; Pesis et al. , 2000
อ้างในวิลาวัลย์ คําปวน, 2557 ได้หาสภาพการดัดแปลงบรรยากาศในภาชนะบรรจุเพื่อเหมาะสําหรับยืดอายุการเก็บรักษา
มะม่วงน้ําดอกไม้ในสภาพอุณหภูมิต่ําให้ได้นานกว่า 30 วัน เพื่อขนส่งไปยังสหภาพยุโรปโดยทางเรือ โดยการบรรจุมะม่วงใน
ภาชนะบรรจุพลาสติกที่ปิดสนิท และเจาะรูเพื่อให้เกิดการดัดแปลงบรรยากาศภายในภาชนะบรรจุในสภาพบรรยากาศต่าง ๆ
แล้วนําไปเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นอุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส นาน 25, 32, และ 39 วัน แล้วนําออกมาวางไว้ให้สุกที่อุณหภูมิห้อง
(25 ± 3 องศาเซลเซียส) และผลการทดสอบการลดและควบคุมโรคแอนเทคโนสของมะม่วงและมะละกอโดยบรรจุภัณฑ์จากเยื่อ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แช่ในน้ําคั้นสมุนไพรจาก ใบขี้เหล็ก ใบมะกรูด ข่า และสารสกัดไพล พบว่ามีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมโรคที่เกิดได้ดี โดยแผลของโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงแสดงอาการน้อยกว่ามะละกอและในส่วนของสมุนไพรไทยโดยใช้
197

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
_____________________________________________________________________________________________
สารสกัดในการผสมลงในตัวบรรจุภัณฑ์ และการฉีดพ่นสามารถช่วยลดการเกิดเชื้อราลงได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวราภรณ์
สุทธิสา ภานุวัฒน์ และคณะ 2557. และจากงานวิจัยของรังสินี โสธรวิทย์,2557 จากการพัฒนาสารเคลือบผิวชนิดใหม่ที่มีสมบัติ
ในการต้านจุลินทรีย์สําหรับผลไม้ โดยการนําน้ํามันหอยระเหยจากสมุนไพรไทย ได้แก่ ขิง ไพลและกระชายเมื่อนําสมุนไพรไทยทั้ง
3 ชนิดมาใช้ร่วมในฟิล์ม HPMC-based composite และทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียโดยวิธี agar disc
diffusion method พบว่าน้ํามันหอมระเหยทั้ง 3 ชนิดสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรมบวก Staphylococus
aureus ในขณะที่มีเฉพาะฟิล์ม HPMC-based composite ร่วมกับกระชายที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียชนิดแกรม
ลบ Escherichia coli ได้
ข้อเสนอแนะในนําผลการวิจัยไปใช้
1. ผลการศึกษาครั้งนี้ชุมชนสามารถนําไปปฏิบัติหรือผลิตได้ชุมชนที่มีเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรที่แตกต่างสามารถที่
จะประยุกต์วิธีการผลิตเยื่อจากวัสดุที่หลากหลายได้
2. ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์สามารถนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทําแม่แบบบรรจุภัณฑ์ของผลไม้ชนิดอื่นๆ เพื่อกันการ
กระแทรกหรือการบอบช้ํา ได้เช่นเดียวกัน เช่น บรรจุภัณฑ์ ส้มโอ แคนตาลูป แก้วมังกร หรือกล้วยหอม
3. ในส่วนการใช้สารสกัดจากสมุนไทยช่วยป้องกันการเกิดโรคในผลไม้ได้สามารรถนําวิธีการไปผลิตหรือถ่ายทอดความรู้
ให้กับเกษตรกรที่ทําสวนผลไม้เพื่อการจําหน่ายได้นําไปประยุกต์ใช้งาน
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จะทําให้เกิดการกระจายเยื่อที่ไม่สม่ําเสมอเป็นสาเหตุให้การขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์มีความหนาของ
บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สม่ําเสมอควรมีการสร้างเพื่อออกแบบเครื่องขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ร่วมกับสถานประกอบการณ์เพื่อนํามาทดลองการใช้
งานที่เป็นต้นแบบในการผลิต
2. ควรมีการทดลองกับผลไม้ชนิดอื่นที่มีการปลูกและจําหน่ายแต่ประสบปัญหาด้านการป้องกันโรคหรือการใช้สารเคมี
ในการป้องกันเพื่อจะได้นําผลการทดลองไปผลิตหรือถ่ายทอดให้กับผู้เกี่ยวข้องนําไปใช้
3. ควรมีการศึกษารูปแบบของบรรจุภัณฑ์โดยใช้เยื่อจากพืชในรูปแบบอื่นๆ สําหรับผลไม้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากบรรจุ
ภัณฑ์
กิตติกรรมประกาศ
วิจัยฉบับนี้สามารถดําเนินการและสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร เจนคุณา
นุวัฒน์ ที่ช่วยเหลือในการทดสอบการเกิดโรคและนักศึกษาการพิมพ์ได้ช่วยดําเนินการในครั้งนี้ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ได้เปิด
โอกาสให้ได้นําผลงานไปประกวด ซึ่งได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์เหรียญทอง จากงาน INOVA 2016 Brussels ประเทศเบลเยี่ยม
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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 หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกํากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สําหรับผู้เขียนบทความสําหรับติดต่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
14
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลําดับตามตัวอักษรอารบิคที่กํากับไว้ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดําเนินการ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstract) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี 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
ผู้ เ 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
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