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บทคัดยอ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อสรางเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตสําหรับเด็กดาวนซินโดรม 2)เพื่อ
เปรียบเทียบผลคะแนนการเรียนรูดานมิติสัมพันธที่ใชบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน และ3) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม
การเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม กลุมตัวอยาง คือ เด็กดาวนซินโดรมระดับประถมศึกษาปที่ 1-3
จํานวน 40 คน แบงเปน 2 กลุม 20 คน ใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ตัว ไดแก 1) เกมที่เลนจาก
คอมพิวเตอรและเล นจากแท็บเล็ตที่ผู วิจั ยพั ฒนาขึ้ น 2) แบบประเมินคุณภาพเกมที่เล นจากคอมพิ วเตอร และเลนจากแท็ บเล็ต 3)
แบบทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ และ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซิน
โดรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคา t-test (Independent
Samples)
ผลการศึกษาพบวา ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพเกมคอมพิวเตอรและแท็บเล็ตสําหรับเด็กดาวนซินโดรมโดยรวมมี
คุณภาพอยูในระดับดีมาก เมื่อทําการเปรียบเทียบความตางแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธจากการเลน
เกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต พบวา คะแนนทดสอบ 2 กลุม ไมแตกตางกัน จากนั้นทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
พฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรมทั้ง 2 กลุม พบวา คะแนนการสังเกตพฤติกรรมขณะเลน
เกมบนคอมพิวเตอรและขณะเลนเกมบนแท็บเล็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
คําสําคัญ : เกมคอมพิวเตอร เกมบนแท็บเล็ต เด็กดาวนซินโดรม

ABSTRACT
The objectives of the study are following: 1) Creative computer games PC-based and tablet-based for Down
syndrome children, 2) Spatial relations learning achievements comparison between students who employ different
platform for their learning focused on computer games, and 3) Playing game behavior comparison from Pc-based and
tablet-based. The 40 samplings are Down syndrome students sampled from primary school from 1-3 grade students
by using simple sample method, which are divided into two groups. The study applied 4 crucial tools for acquiring
better results, namely 1) Computer game developed by the researcher, 2) Computer game evaluation form collected
from two existing platforms., 3) Spatial relations learning achievement test, and 4) Observation form for students who
involved in the experiment. Simple statistical analysis, such as Mean ( x�) , standard deviation (S.D.) and T-test
(Independent Samples) are employed for the analytical process.
The research result indicated that the quality of computer games evaluated by expertise showed that the excellent
level. The experimental procedure from the testing marks derived from spatial relations learning approach found that the
group of Down syndrome student who assigned for Pc-based showed that higher level than another group. However, the
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mean score between two sampling groups indicated the similarity results. Moreover, the behavior comparison during playing
the games found that the group of student from tablet-based showed the observation mean score higher than Pc-based
students with 0.05 significantly.
Keywords: Computer Game, Game on Tablet, Children with Down Syndromes

บทนํา

โรคดาวนซินโดรม (Down’s syndrome หรือ Down syndrome) จัดอยูในกลุมเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา เกิด
จากความผิดปกติของพันธุกรรมที่เปนมาตั้งแตกําเนิด และเปนโรคที่ไมสามารถรักษาใหหายขาดได สาเหตุของโรคนี้เกิดขึ้นจาก
โครโมโซม คูที่ 21 เกิดความผิดปกติ ซึ่งในคนปกตินั้นจะมีโครโมโซมคูที่ 21 เพียง 2 แทง แตในกลุมผูมีอาการดาวนซินโดรมนัน้ จะมี
3 แทง หรือบางรายอาจจะมีอาการมาจากการยายที่ของโครโมโซมคูที่ 14 มายึดติดกับโครโมโซมคูที่ 21 เด็กกลุมอาการดาวนเกิด
ใหมในประเทศไทยปละประมาณ 1,000 คน หรือ ประมาณ 3 คนตอวัน ประมาณรอยละ 85 ของทารกที่เปน เด็กดาวนซินโดรมจะ
มีชีวิตรอดถึงอายุ 1 ป และประมาณรอยละ 50 จะมีชีวิตจนถึงอายุ 50 ป (นัยนันต จิตประพันธ, 2557 หนา 73) ทารกที่เปนดาวน
ซินโดรม สามารถเกิดจากพอและแมที่มีความปกติทางพันธุกรรมได โดยความเสี่ยงของการมีทารกในครรภเปนดาวนซินโดรม เกิดจาก
อายุของมารดาที่มากขึ้น ผูหญิงที่มีวัย 35 ป ขึ้นไปมีความเสี่ยงสูงตอการตั้งครรภทารกดาวนซินโดรม โดยอัตราเสี่ยงอยูที่ 1 ตอ 270
ราย และอัตราเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุของมารดา (ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน), ม.ป.ป.) เด็กดาวนซิน
โดรมมีภาวะบกพรองทางสติปญญาเปนภาวะที่มีพัฒนาการบกพรองซึ่งทําใหมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหว ภาษา ความคิดรวบยอด
อารมณ สังคมและสติปญญา ลาชากวาเด็กปกติทั่วไป นอกนี้ยังมีความบกพรองในทักษะการเรียนรูที่เกี่ยวของกับมิติสัมพันธ และ
การปรับตัวในการดํารงชีวิตประจําวันไมเปนไปตามวัยที่ควรจะเปน (เบญจา ชลธารนนท, 2538 ; นพวรรณ ศรีวงคพานิช และ
พัฏ โรจนมหามงคล, 2554) ครอบครัวตองรับภาระดูแล ดังนั้นถาเด็กไดรับการฝกหัดและสงเสริมพัฒนาการเรียนรูทุกดานอยางถูกวิธี
ก็จะเอื้ออํานวยใหเด็กดาวนซินโดรมไดใชชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณคา และเปนภาระสังคมนอยที่สุด
การกระตุนสงเสริมพัฒนาการเด็กดาวนซินโดรมดานมิติสัมพันธ ตองทําเปนประจําทุกวันสม่ําเสมอ ฝกทีละเรื่อง ซ้ําๆ บอยๆ จนเด็ก
ทําได จึงจะเปลี่ยนฝกเรื่องอื่น ไมสรางความตึงเครียดแกเด็ก เพราะมิติสัมพันธมีความสําคัญเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตประจําวันตั้งแตวัยเด็ก
เด็กจําเปนตองมีประสบการณในการมองเห็นสิ่งตางๆ และการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการเรียนรูสิ่งแวดลอม โดยใชความสามารถดานมิติ
สัมพันธในการจําแนกวัตถุ การเขาใจลักษณะวัตถุ ขนาด มิติ ตําแหนงที่ตั้ง ทิศทาง การเคลื่อนที่ เขาใจความสัมพันธระหวางวัตถุกับวัตถุ วัตถุ
กับคนหรือตําแหนงตางๆ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สงผลตอพัฒนาการดานสติปญ
 ญาของเด็ก (อุดม เพชรสังหาร, 2550, หนา 24) ในการฝกเด็กดาวน
ซินโดรมใหมีทักษะทางดานมิติสัมพันธผานการเรียนรูเรื่อง การลางหนาแปรงฟน การอาบน้ํา การทานขาว การแตงกายดวยตนเอง เปนตน ซึ่ง
เปนเรื่องสําคัญที่ควรสอนใหกับเด็กดาวนซินโดรม ถือวาเปนพื้นฐานหนึ่งของการฝกการดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบานและโรงเรียนของเด็ก
ใหมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อันจะสงผลใหเด็กสามารถที่จะเรียนรูและพัฒนาขีดความสามารถดานอื่นไดดีขึ้นไปดวยตามลําดับ เด็กกลุมนี้มักจะชื่น
ชอบดนตรีและศิลปะ เพราะสามารถปลดปลอยความคิดและจินตนาการตาง ๆ ไดโดยไมตองยึดติดกับการทองจํา หากผูปกครองหรื อครู
นํามาใชประกอบการสอนเด็กดาวนซินโดรมก็จะทําใหเด็กมีแรงจูงใจมากขึ้น (สมจิตร จารุรัตนศิริกุล และรุงรวี วรรณสินธุ, 2555)
การใชสื่อเทคโนโลยีมาชวยสงเสริมพัฒนาการดานการเรียนการสอน เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยพัฒนาเด็กดาวนซินโดรมใหมีทักษะ
การเรียนรูที่ดีขึ้น ซึ่งการจัดกิจกรรมจะตองสงสอดคลองเหมาะสมกับพัฒนาการ ศักยภาพของเด็ก โดยใหความชวยเหลือดูแลเอาใจใสอยาง
ถูกตอง จะสงผลใหเขามีพัฒนาการเรียนรูท ี่ดี สามารถปรับตัวเพื่อการดําเนินชีวิตในสังคมไดทัดเทียมคนปกติ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สื่อการเรียนการสอนเพื่อใชในการแกไขปญหาในชั้นเรียนและสื่อการเรียนการสอนที่กําลังนิยมใชกันในปจจุบันคือ เกมคอมพิวเตอร เกมแอพ
พลิเคชันที่เด็กดาวนซินโดรมสามารถเรียนรูไ ดผานสมารทโฟน หรือแท็บเล็ต นับวาเปนเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ชวยสรางความนาสนใจ กระตุน
อยากเรียนรู สงเสริมใหเด็กดาวนซินโดรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับ เพรนสกี (Prensky, 2001) ที่วาเทคโนโลยีดิจิทัลเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ผูสอนสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในกิจกรรมการเรียนการสอน เชน การใชคอมพิวเตอร สื่อมัลติมีเดีย รวมถึงเกม
คอมพิวเตอร เดิมมุงใชสื่อเพื่อความบันเทิง โดย เพรนสกี (Prensky) ไดเสนอแนวคิดการเรียนดวยเกมดิจิทัลโดยนําเกมดิจิทัลมาใชในการเรียน
การสอน ซึ่งเปนเกมแบบออนไลนและเกมออฟไลน แนวคิดในการนําเกมดิจิทัลมาใชในการเรียนแลวยังเปนการตอบสนองความตองการในการ
เรียนรูของผูเรียนแลว และยังสนับสนุนการนําเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใชในการศึกษาอีกดวย (Yin, 2000, หนา 1-4) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541)
ไดศึกษาพัฒนามัลติมีเดียแบบเกมและผลของมัลติมีเดียแบบเกมสามารถสรางบรรยากาศการเรียนรูที่สนุกสนานเพลิดเพลิน กระตุน และทาทาย
ใหเกิดขึ้นเพื่อจูงใจใหเด็กพิเศษเกิดความรูสึกอยากเรียนรู และนอกจากนี้ยังพบวาเกมนั้นสามารถชวยในการพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธ
ได (Feng, Sprence & Pratt, 2007; Sorby & Veurink, 2010)
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การออกแบบเกมคอมพิวเตอรและเกมแอพพลิเคชันนั้นมีวิธีที่สามารถกระตุนเด็กดาวนซินโดรม ใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค
ได เชนการใหคะแนน การใหผลปอนกลับ มีการเสริมแรงเด็กตลอดเวลา สอดคลองกับ มิเชล (Micheal, 1997) ที่ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน โดยใชเกมแบบมีปฏิสัมพันธบนเว็บ ที่ออกแบบการเรียนการสอนแบบเกม พบวาเกมบนเว็บสามารถนํามาใชในการ
แกปญหาในการเรียนไดดี มีการถายโอนการเรียนรู การเรียนแบบมีขั้นตอน มีการรวบรวมขอมูล มีปฏิสัมพันธกับผูเลน เกมบนเว็บมี
องคประกอบที่สําคัญ คือ ความบันเทิง จินตนาการ ความเสมือนจริง มีวัตถุประสงค กฎกติกา ผลลัพธที่ปอนกลับทันที ดังนั้นการออกแบบ
และพัฒนาเกมการออกแบบจึงมีประโยชนสําหรับนํามาสงเสริมการเรียนรูของเด็กดาวนซินโดรมได และเกมที่ผูวิจัยตองการออกแบบและ
พัฒนาครั้งนี้เปนเกมคอมพิวเตอรและเกมแอพพลิเคชันที่นําเอากิจกรรมการเรียนการสอนที่มีในหลักสูตรมาประยุกตใชเปนเนื้อหาในเกม ซึ่ง
เปนวิธีการอยางหนึ่งที่ชวยดึงดูดความสนใจใหเด็กดาวนซินโดรมสนใจในการเรียนรูเรื่องตําแหนง ทิศทางและยังเปนการเราความสนใจให
เด็กดาวนซินโดรมเอาใจจดจอตอกิจกรรมที่ทําอยูจนสําเร็จได ดังนั้นผูวิจัยมีความประสงคที่จะศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนรู
ออกแบบและพัฒนาพัฒนาเกม สําหรับเด็กดาวนซินโดรมเรียนรูเรื่องตําแหนงและทิศทางผานเกมที่เลนจากเครื่องคอมพิวเตอรและแท็บเล็ต
โดยทําการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรูที่แสดงออกขณะเลนเกมของเด็กดาวนซินโดรมและทําการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลนระหวางเลน
จากเครื่องคอมพิวเตอรกับจากแท็บเล็ต อุปกรณใดที่เด็กเรียนรูไดดีกวา เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร เกมแอพพลิเคชัน
สื่อมัลติมีเดีย และการเลือกใชลื่อ อุปกรณทางเทคโนโลยี การศึกษาที่เหมาะสมกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กดาวนซินโดรมหรือเด็กพิเศษ
อื่น ๆ ตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อสรางเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตสําหรับเด็กดาวนซินโดรม
2. เพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการเรียนรูดานมิตสิ ัมพันธที่ใชบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่แตกตางกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม

สมมุติฐานการวิจัย

1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตางกันการเรียนรูดานมิติสัมพันธตางกัน
2. ผลของพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรมมีความแตกตางกัน

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม
โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
เกมที่ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นมามีขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของใชในชีวิตประจําวัน โดยแยกเปน 4 หมวด คือ 1) หมวด
เครื่องแตงกาย 2) หมวดเครื่องใชในหองน้ํา 3) หมวดเครื่องใชในครัวและ 4) หมวดเครื่องใชในการเรียน ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูเรื่องของ
มิติสัมพันธดานตําแหนงที่ตั้งของสิ่งของ และทิศทาง บน ลาง ซาย ขวา
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
2.1 ประชากรที่ใชในงานวิจยั คือ เด็กดาวนซินโดรมระดับฝกได ที่ไมมีความพิการซ้ําซอน มีความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
เบื้องตน มีพัฒนาการระดับเดียวกัน อยูชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 กรณีศึกษาโรงเรียนกาฬสินธปญ
 ญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ
2.2 กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยที่ไดจากวิธีการสุมอยางงาย โดยการจับฉลาก จากกลุมประชากร จํานวน 40 คน แบงกลุม
ตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 1) กลุมที่เลนเกมจากคอมพิวเตอรโนตบุค 20 คน และ 2) กลุมที่เลนเกมจากแท็บเล็ต 20 คน
3. ขอบเขตดานตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ
3.1 ตัวแปรตน คือ การใชระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรตางกัน คือ 1) เกมที่เลนจากคอมพิวเตอรโนตบุค และ 2) เกมที่เลน
จากแท็บเล็ต
3.2 ตัวแปรตาม คือ 1) ผลการเรียนรูเรื่องมิติสัมพันธของเด็กดาวนซินโดรม และ 2) พฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอร
และเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยเครื่องมือ 4 ตัว ดังนี้
1. เกมที่เลนจากคอมพิวเตอรและเลนจากแท็บเล็ต ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
2. แบบประเมินคุณภาพเกมที่เลนจากคอมพิวเตอรและเลนจากแท็บเล็ต
3. แบบทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม

วิธีดําเนินการวิจัย

การเก็บรวบรวมขอมูลในวิจัยมีขั้นตอนดําเนินงานดังนี้
1. ติดตอประสานงานกับทางผูอํานวยการ คุณครูโรงเรียนกาฬสินธุเพื่อขออนุญาตเขาไปดําเนินโครงการกับกลุมตัวอยาง
2. เตรียมสถานที่ อุปกรณคอมพิวเตอรและแท็บเล็ต เครื่องมือวิจัย
3. ผูวิจัย ทีมวิจัย แนะนําตัวตอคุณครูและกลุมตัวอยาง และชี้แจงใหครูผูดูแลและเด็กดาวนซินโดรมทราบถึงวัตถุประสงคของการ
วิจัย ประโยชนการวิจัย ลักษณะวิธีการดําเนินโครงการวิจัย สิทธิที่กลุมตัวอยางพึงไดระหวางเขารวมโครงการวิจัย
4. ทําการทดลองโดยการใหเด็กดาวนซินโดรมแตละกลุม เริ่มเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเลนเกมบนแท็บเล็ต 8 ครั้ง ๆ ละ
ประมาณ 30 นาที ตอวัน ขณะที่เด็กดาวนซินโดรมเลนเกม ผูวิจัยและทีมทําการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู ดวยแบบสังเกตพฤติกรรม
การเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม
5. ทําการทดสอบผลการเรียนรูเด็กดาวนซินโดรม ทั้ง 2 กลุม หลังใชเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต ดวยแบบทดสอบผล
การเรียนรูดานมิติสัมพันธ
6. วิเคราะหขอมูลทางสถิติ สรุปผล อภิปรายผล
7. นําเสนอ และเผยแพรงานวิจัย

การวิเคราะหทางสถิติ

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรม SPSS for window โดยใชหลักสถิติในการ
วิเคราะห ดังนี้
1. แบบประเมินคุณภาพเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต วิเคราะหขอมูลโดยการนําตัวเลือกมาแจกแจงความถี่ของแตละขอ
แลวนํามาหาคาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว สวนแบบปลายเปด นํามา
รวบรวมแนวคิดหรือขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนําเสนอในรูปแบบของความเรียง
2. แบบทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสมั พันธ วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย (x�) ของผลคะแนนมิติสัมพันธ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑที่กําหนดไว
3. เปรียบเทียบความแตกตางของผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธของเด็กดาวนซินโดรม 2 กลุม คือกลุมที่เลนเกมบนคอมพิวเตอรและ
กลุมที่เลนเกมบนแท็บเล็ต โดยการทดสอบคา t-test (Independent Samples)
4. แบบสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม วิเคราะหขอมูลโดยการนําตัวเลือก
มาแจกแจงความถี่ของแตละขอแลวนํามาหาคาเฉลี่ย (x�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาตรฐาน แลวนําคาเฉลี่ยไปเทียบกับเกณฑที่กําหนด
ไว สวนแบบปลายเปด นํามารวบรวมแนวคิดหรือขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญนําเสนอในรูปแบบของความเรียง
5. เปรียบเทียบความแตกตางของผลการสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม 2
กลุม คือกลุมที่เลนเกมบนคอมพิวเตอรและกลุมที่เลนเกมบนแท็บเล็ต โดยการทดสอบคา t-test (Independent Samples)

ผลการวิจัย

การพัฒนาเกมคอมพิวเตอรและแท็บเล็ตสําหรับเด็กดาวนซินโดรม นําเสนอผลการวิจัยเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหแบบประเมินคุณภาพเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต
ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แตละทานประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาสื่อ 4 ดาน คือ 1) สวนนําของเกม 2)
การออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม 3) ดานการออกแบบเกม และ 4) ดานการมีปฏิสัมพันธ
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เกมบนคอมพิวเตอร

เกมบนแท็บเล็ต

1. ดานสวนนําของเกม
3. ดานการออกแบบเกม

2. ดานการออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม
4. ดานการมีปฏิสัมพันธ

ภาพ 1 แผนภูมแิ สดงคาเฉลี่ย เกี่ยวกับคุณภาพเกมที่เลนบนคอมพิวเตอรและเลนบนแท็บเล็ต ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน
จากภาพ 1 คุณภาพเกมที่เลนบนคอมพิวเตอรและเลนบนแท็บเล็ต ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน พบวา
คุณภาพเกมที่เลนบนคอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับดีมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา อันดับ 1
ดานการออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม มีคุณภาพดีมาก (x�= 4.83) อันดับ 2 ดานการออกแบบเกม มีคุณภาพดีมาก (x�= 4.75)
อันดับ 3 ดานสวนนําของเกม มีคุณภาพดีมาก (x�= 4.67) และอันดับ 4 ดานการมีปฏิสัมพันธ มีคุณภาพดีมาก (x�= 4.33) ตามลําดับ
คุณภาพเกมที่เลนบนแท็บเล็ต โดยรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา อันดับ 1
ดานการออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม มีคุณภาพดีมาก (x�= 4.83) อันดับ 2 ดานการออกแบบเกม มีคุณภาพดีมาก (x� = 4.75)
อันดับ 3 ดานการมีปฏิสัมพันธ มีคุณภาพดีมาก ( x�= 4.73) และอันดับ 4 ดานสวนนําของเกม มีคุณภาพดีมาก (x�= 4.67) ตามลําดับ
ความคิดเห็นเพิ่มเต็มของผูเชี่ยวชาญ พบวา ขนาดของวัตถุ ที่มีขนาดเล็กจะจับและสัมผัสไมถนัด และควรวิเคราะหจํานวนการ
สัมผัสที่สําเร็จ หรือไมสําเร็จ วามีจํานวนเทาเหมาะกับเด็กมากนอยเพียงใดถึงจะเหมาะสม
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ภาพ 2 ผังงานแสดงการทํางานของการพัฒนาเกมคอมพิวเตอรและแท็บเล็ตสําหรับเด็กดาวนซินโดรม
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ
นําเสนอการทดสอบความสามารถในการเรียนรูดานมิติสัมพันธผานเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 4 หมวดๆ ละ 5
ขอ รวม 20 คะแนน หลังใชเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต โดยผูเลนเลือกรูปภาพใหตรงกับตําแหนงและทิศทางที่กําหนดให
ครบ 4 หมวด คือ 1) หมวดเครื่องแตงกาย (แทนคาในตาราง หมวด A) 2) หมวดเครื่องใชในหองน้ํา (แทนคาในตาราง หมวด B) 3)
หมวดเครื่องใชในครัว (แทนคาในตาราง หมวด C) และ 4) หมวดเครื่องใชในการเรียน (แทนคาในตาราง หมวด D)
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ตาราง 1 แสดงผลคะแนน คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธของเด็กดาวนซินโดรม
2 กลุม ที่เลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต ผานเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 4 หมวด
จํานวนเด็ก
ดาวนซินโดรมที่
มีพัฒนาการ
ระดับเดียวกัน
คนที่ 1
คนที่ 2
คนที่ 3
คนที่ 4
คนที่ 5
คนที่ 6
คนที่ 7
คนที่ 8
คนที่ 9
คนที่ 10
คนที่ 11
คนที่ 12
คนที่ 13
คนที่ 14
คนที่ 15
คนที่ 16
คนที่ 17
คนที่ 18
คนที่ 19
คนที่ 20
คาเฉลี่ยรวม
(x�)
สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
( S.D. )
แปลความหมาย

หมวด
A
5
คะแนน
2
3
2
1
1
4
2
2
2
1
2
2
3
3
2
3
2
3
2
3

กลุมที่เลนเกมบนคอมพิวเตอร
กลุมที่เลนเกมบนแท็บเล็ต
หมวด หมวด หมวด
รวม หมวด หมวด หมวด หมวด
รวม
B
C
D
A
B
C
D
5
5
5
20
5
5
5
5
20
คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน
3
2
2
9
3
2
2
3
10
2
2
2
9
2
2
2
2
8
2
2
2
8
4
3
2
2
11
2
2
1
6
2
2
3
2
9
1
2
2
6
2
2
3
2
9
2
3
2
11
4
2
1
2
9
2
2
2
8
3
2
2
3
10
2
2
1
7
2
1
2
2
7
3
2
1
8
2
2
2
2
8
2
2
1
6
2
2
2
2
8
1
3
2
8
3
1
3
2
9
2
2
2
8
3
1
2
2
8
3
2
2
10
4
2
3
3
12
3
2
2
10
2
3
2
2
9
2
2
1
7
2
2
2
3
9
2
1
1
7
3
2
2
2
9
2
2
2
8
4
4
3
3
14
3
3
3
12
2
3
3
2
10
2
2
2
8
3
2
1
2
8
4
3
2
12
5
4
3
4
16

2.25

2.25

2.15

1.75

8.40

2.85

2.20

2.25

2.35

9.65

0.04

0.03

0.02

0.03

0.09

0.05

0.04

0.03

0.03

0.11

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

พอใช

* คะแนนมิติสัมพันธหมวดเครื่องแตงกาย
คะแนนมิติสัมพันธหมวดเครื่องใชในหองน้ํา
คะแนนมิติสัมพันธหมวดเครื่องใชในครัว
คะแนนมิติสัมพันธหมวดเครื่องใชในการเรียน

แทนคาในตาราง
แทนคาในตาราง
แทนคาในตาราง
แทนคาในตาราง
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จากตาราง 1 พบวากลุมที่เลนเกมบนคอมพิวเตอรมีการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธผานเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 4
หมวด มีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเลนเกมบนคอมพิวเตอรโดยรวมพอใช (x�= 8.40) พิจารณาเปนรายหมดเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา
อันดับ 1 หมวดเครื่องแตงกาย (หมวด A) และหมวดเครื่องใชในหองน้ํา (หมวด B) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 2.25) อันดับ 2 หมวดเครื่องใช
ในครัว ( หมวด C ) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 2.15) และ อันดับ 3 หมวดเครื่องใชในการเรียน (หมวด D) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 1.75)
ตามลําดับ
สวนกลุมที่เลนเกมบนแท็บเล็ตมีการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธผานเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 4
หมวด มีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเลนเกมบนแท็บเล็ตโดยรวมพอใช (x�=9.65) พิจารณาเปนรายหมดเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังนี้
อันดับ 1 หมวดเครื่องแตงกาย (หมวด A) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 2.85) อันดับ 2 หมวดเครื่องใชในการเรียน (หมวด
D) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 2.35) อันดับ 3 หมวดเครื่องใชในครัว (หมวด C) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 2.25) และ อันดับ 4
หมวดเครื่องใชในหองน้ํา (หมวด B) มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช (x�= 2.20) ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบตางแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ
ในการวิเคราะหผลการทดสอบความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธของเด็กดาวนซินโดรม
2 กลุม ที่เลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็ บเล็ต ผานเนื้อหาเกี่ยวกั บเครื่ องใช ในชีวิ ตประจําวัน 4 นั้นใชการทดสอบค า t-test
(Independent Samples)
ตาราง 2 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธของเด็กดาวนซินโดรม 2 กลุม ที่เลน
เกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต ผานเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 4 หมวด
การทดสอบ
เกมบนคอมพิวเตอร
เกมบนแท็บเล็ต
* ระดับนัยสําคัญ 0.05

คะแนนเต็ม
20
20

n
20
20

x�

8.40
9.65

S.D.
0.09
0.11

t
-2.729*

Sig.
.013

จากตาราง 2 พบวาจํานวนเด็กดาวนซินโดรม 20 คน หลังเลนเกมบนคอมพิวเตอร มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 8.40 และเลน
เกมบนแท็บเล็ต มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 9.65 มีคา t-test เทากับ -2.729 Sig ที่ 0.13 ซึ่งมากกวา 𝛼𝛼 =0.05 จึงสรุปไดวาคะแนน
ทดสอบ หลังเลนเกมบนคอมพิวเตอรและหลังเลนเกมบนแท็บเล็ต ไมแตกตางกัน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหแบบสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม
ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนการสังเกตพฤติกรรมหลังการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของ
เด็กดาวนซินโดรม

รายการสังเกต

1. ใหความสนใจเกม
2. มีสมาธิขณะเลนเกม
3. แสดงอารมณพอใจในขณะเลนเกม
4. มี ความแม นยํ าในการลากเครื่ องใช วางให ถู ก
ตําแหนง

ระดับพฤติกรรมที่เด็กดาวนซินโดรมแสดงออก
กลุมที่เลนเกม
กลุมที่เลนเกมบน
บนคอมพิวเตอร
แท็บเล็ต
n=20
แปลความหมาย
n=20
แปลความหมาย
x�
S.D.
x�
S.D.

4.40
3.95
3.25

0.82
0.69
1.41

มาก
มาก
ปานกลาง

4.55
3.95
3.25

0.62
0.64
1.47

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

2.55

0.51

ปานกลาง

3.30

0.75

ปานกลาง
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ตาราง 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐานของคะแนนการสังเกตพฤติกรรมหลังการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของ
เด็กดาวนซินโดรม (ตอ)
ระดับพฤติกรรมที่เด็กดาวนซินโดรมแสดงออก
เกมบนคอมพิวเตอร
เกมบนแท็บเล็ต
รายการสังเกต
n=20
แปลความหมาย
n=20
แปล
x�
x�
S.D.
S.D. ความหมาย
5. มี ความแม นยํ าในการลากเครื่ องใช วางให ถู ก
ทิศทาง
6. ความคลองแคลวในการเลนเกม
7. สามารถเลนเกมไดดวยตัวเอง
8. มีความตองการอยากเลนเกมตอ
9. ทานั่งเลนเกมเปนปกติเหมาะสม
10. เกมทุกหมวดสามารถเลนผาน
คาเฉลี่ยรวม

2.65
2.75
2.60
4.45
2.85
3.40
3.29

0.75
0.85
0.68
0.51
0.81
1.10
0.81

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.20
3.30
3.30
4.75
2.10
3.40
3.51

0.62
0.59
0.49
0.46
0.90
1.04
0.76

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มากที่สุด
นอย
ปานกลาง
มาก

จากตาราง 3 พบวา
1. พฤติกรรมของกลุมเด็กดาวนซินโดรม 20 คน ขณะการเลนเกมบนคอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (x� = 3.29)
พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับ คือ อันดับ 1 เด็กดาวนซินโดรม มีความตองการอยากเลนเกมตอมาก ( x� = 4.45)
อันดับ 2 ใหความสนใจเกมมาก ( x� = 4.40) อันดับ 3 มีสมาธิขณะเลนเกมมาก (x�= 3.95) อันดับ 4 เกมทุกหมวดสามารถเลนผานปานกลาง (
x� = 3.40) และอันดับ 5 แสดงอารมณพอใจในขณะเลนเกมปานกลาง ( x� = 3.25) สวนรายการอื่นมากนอยตามลําดับ
2. พฤติกรรมของกลุมเด็กดาวนซินโดรม 20 คน ขณะการเลนเกมบนแท็บเล็ตโดยรวมอยูในระดับ มาก ( x� = 3.51) พิจารณาเปน
รายขอเรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับ คือ อันดับ 1 เด็กดาวนซินโดรมมีความตองการอยากเลนเกมตอมากที่สุด (x�= 4.75) อันดับ 2
ใหความสนใจเกมมากที่สุด ( x� = 4.55) อันดับ 3 มีสมาธิขณะเลนเกมมาก ( x� = 3.95) อันดับ 4 เกมทุกหมวดสามารถเลนผานปานกลาง (x� =
3..40) และอันดับ 5 มี 3 รายการที่มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ มีความแมนยําในการลากเครื่องใชวางใหถูกตําแหนง ความคลองแคลวในการเลนเกม
และ สามารถเลนเกมไดดวยตัวเองปานกลาง ( x� = 3.30) และเปนที่นาสังเกตวาทานั่งเลนเกมเปนปกติเหมาะสมนอย x�= 2.10) สวนรายการ
อื่นมากนอยตามลําดับ
ตอนที่ 5 ผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม
ในการวิเคราะหผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวน
ซินโดรม นั้นใชการทดสอบคา t-test
ตาราง 4 แสดงการเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็ก
ดาวนซินโดรม ขณะเด็กดาวนซินโดรมเลนเกม
พฤติกรรมจากการเลนเกม
กลุมที่เลนเกมบนคอมพิวเตอร
กลุมที่เลนเกมบนแท็บเล็ต

x�

n
20
20

3.28
3.51

S.D.
0.81
0.76

t
-5.329*

Sig.
.00

ระดับนัยสําคัญ 0.05
จากตาราง 4 พบวา ขณะเด็กดาวนซินโดรม 20 คน เลนเกมบนคอมพิวเตอร มีคะแนนการสังเกตพฤติกรรมเฉลี่ย 3.28 และขณะ
เลนเกมบนแท็บเล็ต มีคะแนนการสังเกตพฤติกรรม เฉลี่ย 3.51 มีคา t-test เทากับ -5.329 Sig ที่ 0.00 ซึ่งมีคานอยกวา 𝛼𝛼 = 0.05 จึงสรุป
ไดวาคะแนนการสังเกตพฤติกรรม ขณะเลนเกมบนคอมพิวเตอรและขณะเกมบนแท็บเล็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
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สรุปผลการวิจัย
ใหญดังนี้

ผลการวิเคราะหขอมูล จากการพัฒนาเกมคอมพิว เตอรแ ละแท็บ เล็ต สําหรับเด็กดาวนซินโดรม สรุปผลการวิจัยได 3 ประเด็น

1. คุณภาพเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แตละทานประเมินคุณภาพเกี่ยวกับการ
ออกแบบและพัฒนาสื่อ 4 ดาน คือ 1) สวนนําของเกม 2) การออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม 3) ดานการออกแบบเกม และ 4)
ดานการมีปฏิสัมพันธ พบวา
1.1 คุณภาพเกมที่เลนบนคอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับดีมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 4 อันดับ
คือ อันดับ 1 ดานการออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกมมีคุณภาพดี อันดับ 2 ดานการออกแบบเกม มีคุณภาพดีมาก อันดับ 3 ดาน
สวนนําของเกม มีคุณภาพดีมาก และอันดับ 4 ดานการมีปฏิสัมพันธ มีคุณภาพดีมากตามลําดับ
1.2 คุณภาพเกมที่เลนบนแท็บเล็ต โดยรวมทุกดานอยูในระดับดีมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย 4
อันดับ คือ อันดับ 1 ดานการออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม มีคุณภาพดีมาก อันดับ 2 ดานการออกแบบเกม มีคุณภาพดีมาก
อันดับ 3 ดานการมีปฏิสัมพันธ มีคุณภาพดีมาก และอันดับ 4 ดานสวนนําของเกม มีคุณภาพดีมาก ตามลําดับ
ความคิดเห็นเพิ่มเต็มของผูเชี่ยวชาญ พบวา ขนาดของวัตถุ ที่มีขนาดเล็กจะจับและสัมผัสไมถนัด และควรวิเคราะหจํานวนการ
สัมผัสที่สําเร็จ หรือไมสําเร็จ วามีจํานวนเทาเหมาะกับเด็กมากนอยเพียงใดถึงจะเหมาะสม และสรุปไดวาคุณภาพของเกมบนคอมพิวเตอรและ
เกมบนแท็บเล็ต ทั้ง 2 ระบบมีคุณภาพดีมาก
2. การทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ พบวา
2.1 ผลคะแนนเฉลี่ยหลังเลนเกมบนคอมพิวเตอรโดยรวมพอใช พิจารณาเปนรายหมดเรียงลําดับจากมากไปหานอย 3 อันดับ
คือ อันดับ 1 หมวดเครื่องแตงกาย และหมวดเครื่องใชในหองน้ํา มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช เทากัน อันดับ 2 หมวดเครื่องใชในครัว มีผลคะแนน
เฉลี่ยพอใช และ อันดับ 3 หมวดเครื่องใชในการเรียน มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช
2.2 ผลการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ มีผลคะแนนเฉลี่ยหลังเลนเกมบนแท็บเล็ตโดยรวมพอใช พิจารณาเปนราย
หมดเรียงลําดับจากมากไปหานอย 4 อันดับ คือ อันดับ 1 หมวดเครื่องแตงกาย มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช อันดับ 2 หมวดเครื่องใชในการเรียน
มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช อันดับ 3 หมวดเครื่องใชในครัว มีผลคะแนนเฉลี่ยพอใช และ อันดับ 4 หมวดเครื่องใชในหองน้ํา มีผลคะแนนเฉลี่ย
พอใช
2.3 เมื่อทําการเปรียบเทียบความตางแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ พบวา เด็กดาวนซินโด
รม 20 คน ที่เลนเกมบนคอมพิวเตอร มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 8.40 และเลนเกมบนแท็บเล็ต มีคะแนนทดสอบเฉลี่ย 9.65 เมื่อทดสอบความ
แตกตางแลว จึงสรุปไดวาคะแนนทดสอบ 2 กลุม ไมแตกตางกันไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
3. การสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม พบวา
3.1 พฤติกรรมของกลุมเด็กดาวนซินโรมขณะเลนเกมบนคอมพิวเตอร โดยรวมอยูในระดับปานกลาง พิจารณาเปนรายขอ
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 5 อันดับ คือ อันดับ 1 เด็กดาวนซินโดรม มีความตองการอยากเลนเกมตอมาก อันดับ 2 ใหความสนใจเกมมาก
อันดับ 3 มีสมาธิขณะเลนเกมมาก อันดับ 4 เกมทุกหมวดสามารถเลนผานในระดับปานกลาง และอันดับ 5 แสดงอารมณพอใจในขณะเลน
เกมในระดับปานกลาง
3.2 พฤติกรรมของกลุมเด็กดาวนซินโรมขณะเลนเกมบนแท็บเล็ตโดยรวมอยูในระดับ มาก พิจารณาเปนรายขอเรียงลําดับ
จากมากไปหานอย 5 อันดับ คือ อันดับ 1 เด็กดาวนซินโดรมมีความตองการอยากเลนเกมตอมากที่สุด อันดับ 2 ใหความสนใจเกมมากที่สุด
อันดับ 3 มีสมาธิขณะเลนเกมมาก อันดับ 4 เกมทุกหมวดสามารถเลนผานปานกลาง และอันดับ 5 มี 3 รายการที่มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ มี
ความแมนยําในการลากเครื่องใชวางใหถูกตําแหนง ความคลองแคลวในการเลนเกม และ สามารถเลนเกมไดดวยตัวเองปานกลาง และเปนที่นา
สังเกตวาทานั่งเลนเกมเปนปกติเหมาะสมอยูในระดับนอย
3.3 เมื่อทําการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็ก
ดาวนซินโดรมทั้ง 2 กลุม พบวา กลุมเด็กดาวนซินโดรม 20 คน ที่เลนเกมบนคอมพิวเตอร มีคะแนนการสังเกตพฤติกรรมเฉลี่ย 3.28
และกลุมเด็กดาวนซินโดรม 20 คน ที่เลนเกมบนแท็บเล็ต มีคะแนนการสังเกตพฤติกรรม เฉลี่ย 3.51 เมื่อทดสอบความแตกตางแลว
จึงสรุปไดวาคะแนนการสังเกตพฤติกรรมขณะเลนเกมบนคอมพิวเตอรและขณะเลนเกมบนแท็บเล็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 0.05
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อภิปรายผล

คุณภาพของเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต ทั้ง 2 ระบบมีคุณภาพดีมาก ซึ่งเกมทั้ง 2 ระบบมีองคประกอบที่สําคัญของเกม
4 ดาน คือ ดานสวนนําของเกมมีคุณภาพดีมาก มีการใชเสียงประกอบประกอบเกมกระตุนใหเด็กดาวนซินโดรมเกิดความสนใจใครรู สอดคลอง
กับ ณัฐกร สงคราม (2554) ที่วาเปนการสรางแรงจูงใจกระตุนการเรียนรูของเด็กใหเขาใจเนื้อหา บอกกฎกติกาใหผูเลนทราบวิธีการเลนชัดเจน
เมนูหลักมีความครบถวนเหมาะสม ดานการออกแบบระบบกิจกรรมการเรียนรูภายในเกม สงเสริมพัฒนาดานมิติสัมพันธดานตําแหนง ทิศทาง
ผานเนื้อหาเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน ซึ่งมีความครบถวนของเนื้อหาสอดคลองกับวัตถุประสงคของการเรียนรู ดานการออกแบบเกม ใชสี
สัญลักษณ มีความเหมาะสมการออกแบบเครื่องใชในชีวิตประจําวัน ออกแบบหนาจอสัมผัสมีการจัดวางองคประกอบไดเหมาะสม และ ดาน
การมีปฏิสัมพันธ ผูเลนสามารถเรียนรูการใชงานไดงาย ประสิทธิภาพการทํางานของเกมดี งายตอการจดจําวิธีการใช สามารถเรียนรูไดซ้ําๆจน
เกิดความชํานาญอุปกรณงายตอการใชงาน ซึ่งเปนผลมาจากผูวิจัยทําการศึกษาขอมูลทีเกี่ยวของกับการออกแบบเกมคอมพิวเตอรที่เลนบน
ระบบปฏิบัติการวินโดวและระบบปฏิบัติการแอนดรอยดและขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กดาวนซินโดรม มีการสอบถาม
ขอมูลจากครูผูสอนเด็กดังกลาว แลวนําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อสรางเกมคอมพิวเตอรโดยตั้งแนวคิดใหตรงกับเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นการ
คิด การวางแผน การกําหนดกรอบของงานใหชัดเจนวาตองการทดสอบหรือวัดอะไร กลุมเปาหมายที่จะนําเกมคอมพิวเตอรไปใชเป นใคร
กําหนดเนื้อหา ออกแบบหนาจอ และความเหมาะสมในการใชงาน สอดคลองกับ กรมวิชาการ (2544) เกี่ยวกับแนวทางในการประเมินสื่ อ
มัลติมีเดียไววาการประเมินตองกําหนดตัวบงชี้เกณฑและมาตรฐานที่เหมาะสมกับสื่อมัลติมีเดียและการกําหนดประเด็นองคประกอบหรือ
หัวขอการประเมินจะตองพิจารณาจากสวนสําคัญ 3 สวนไดแกคุณภาพดานการออกแบบการเรียนการสอนการออกแบบหนาจอและการใชงาน
ซึ่งเกมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเปนเกมเดียวกันเพียงแต ประยุกตเลนเกม 2 ระบบปฏิบัติการกันระบบปฏิบัติการ คือ ระบบปฏิบัติการวินโดว
กับ ระบบปฏิบัติการแอนดรอย นอกจากนี้ผูเชี่ยวชาญ เห็นวาขนาดของวัตถุ ที่มีขนาดเล็กจะจับและสัมผัสไมถนัด ควรวิเคราะหจํานวนการ
สัมผัสที่สําเร็จ หรือไมสําเร็จ วามีจํานวนเทาไหรทีเหมาะกับเด็ก ดาวนซินโดรม ดังนั้นผูออกแบบจะตองพิจารณาจัดองคประกอบใหมีความ
สมดุล เรียบงาย เพื่องายตอการเรียนรู และจะทําใหหนาจอมีความเปนระเบียบเรียบรอยเหมาะสม สอดคลองกับ พาศนา ตัณฑลักษณ (2526,
หนา 245-292) ดานการออกแบบอยางมีเอกภาพยอมจะตองมีความสัมพันธกันทั้งหมด ซึ่งเอกภาพเปนหัวขอสําคัญขอหนึ่งของการออกแบบ
ผลการเรียนรูดานมิติสัมพันธ พบวา เมื่อทําการเปรียบเทียบตางแตกตางระหวางคะแนนการทดสอบผลการเรียนรูดานมิติ
สัมพันธผานเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องใชในชีวิตประจําวัน 4 หมวด แลวเด็กดาวนซินโดรม 2 กลุมที่เลนเกมบนคอมพิวเตอรและเลนเกมบนแท็บ
เล็ต ไมแตกตาง ไมเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย อาจเปนผลมาจาก ผูวิจัยออกแบบและพัฒนาเกมดวยโปรแกรมการออกแบบทางคอมพิวเตอร
สําหรับเด็กดาวนซินโดรม เรื่องเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เพื่อสงเสริมพัฒนาความสามารถดานมิติสัมพันธ เปนเกมเดียวกัน การออกแบบ
ยูสเซอรอินเตอรเฟรส วิธีการเลน กฎติการเดียวกัน วิธีการนําเสนอเกมเปนแบบเดียวกัน แตแตกตางกันตรงที่ ใชเครื่องคอมพิวเตอรที่มี
ระบบปฏิบัติการวินโดว กับแบบแท็บเล็ต ที่มีระบบปฏิบัติการแอนดรอย ดังนั้นการเลนเกมบนคอมพิวเตอร หรือเลนเกมบนแท็บเล็ตของเด็ก
ดาวนซินโดรมจึงไมแตกตางกัน อยางไรก็ตามหากมีการออกแบบกกราฟกเซอรอินเตอรเฟรสเกมบนแท็บเล็ตใหมีความงายตอการใชงานของผู
เลนในการเขาถึงขอมูล มีความสะดวกตอการเรียนรูดวยการใชนิ้วสัมผัสวัตถุที่อยูในเกมและสอดคลองกับพฤติกรรมของผูใช ซึ่งมีความงายกวา
การใชเมาสสัมผัสของโนตบุคหรือการใชมือความคุมเมาสของเด็กดาวนซินโดรม ก็อาจจะทําใหคะแนนการเรียนรูดานมิติสัมพันธสูงขึ้นได
ผลการสังเกตพฤติกรรมการเลนเกมบนคอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรม พบวา พฤติกรรมขณะเลนเกมบน
คอมพิวเตอรและเกมบนแท็บเล็ต แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เปนตามสมมติฐานการวิจัย โดยพฤติกรรมของเด็กดาวนซินโดรม
ขณะเลนเกมบนแท็บเล็ตมีคะแนนพฤติกรรมการแสดงออกมากวาการเลนเกมบนคอมพิวเตอร โดยเด็ก ดาวนซินโดรมใหความสนใจเกม และทํา
ใหมีอยากเลนเกมบนแท็บเล็ตตอมากที่สุด มีความแมนยําในการลากเครื่องใชวางใหถูกตําแหนง มีความแมนยําในการลากเครื่องใชวางใหถูก
ทิศทางเพราะเด็กใชนิ้วมือสัมผัสหนาจอโดยตรง สามารถเลนเกมไดดวยตัวเอง มีความคลองแคลวในการเลนเกม ซึ่งมีคาเฉลี่ยการแสดงออก
ทางพฤติกรรมมากกวาเกมที่เลนบนคอมพิวเตอร ทัง้ นี้อาจเนื่องจากแท็บเล็ตเปนสมารทโฟนที่พกพาสะดวก ไรสาย มีขนาดเล็ก น้ําหนักเบาไม
มีเมาส และคียบอรดเชื่อมตอใหรกรุงรัง เด็กดาวนซินโดรมสามารถใชนิ้วมือโตตอบโดยตรงกับอินเตอรเฟสหรือหนาตาโปรแกรมของเกมได
ตอบสนองตอพฤติกรรมการเรียนรูของเด็กดาวนซินโดรมไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาเกมบนคอมพิวเตอร ทําใหการเรียนรูกลายเปนเรื่อง
สนุกซึ่งสอดคลองกับ สํานักงานสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน (2555) ที่วาการเรียนรูจากแท็บเล็ตไดรับประโยชน
มากกวาคอมพิวเตอรทั่วไป เพราะเมาสและคียบอรดคอมพิวเตอรนั้นเปนอุปสรรคสําคัญที่ทําใหเด็กพิเศษหลายคนไมสามารถใชอินเตอรเน็ตได
แตแท็บเล็ตนั้นตองการใชเพียงนิ้วแตะที่หนาจอ ก็สามารถเลนเกมและเรียนรูและพัฒนาทักษะอื่นๆ ได
นอกจากนี้ยัง พบวา ทานั่งเลนเกมบนแท็บเล็ตของเด็กดาวนซินโดรมมีเหมาะสมนอยกวาทานั่งเลนเกมบนคอมพิวเตอร ซึ่ง
พฤติกรรมที่เด็กดาวนซินโดรมสวนใหญแสดงออก คือ เด็กดาวนซินโดรมนั่งกมหนาต่ํา ใบหนาเกือบชิดจอแท็บเล็ต หลังโกง พฤติกรรมที่
แสดงออกดังกลาวอาจเนื่องจาก ลักษณะทางกายภาพของเด็กดาวนซินโดรมมีโครงสรางของกระดูกและกลามเนื้อไมแข็งแรง สอดคลองกับ
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นัยนันต จิตประพันธ (2557, หนา 73-87) เกี่ยวกับความผิดปกติของรางกาย เด็กดาวนซินโดรมจะตัวนิ่มเพราะพัฒนาการของกลามเนื้อไมดี
กะโหลกศีรษะและกระดูกของกลุมอาการดาวนซินโดรม มีขอตอระหวางกระดูกสันหลังสวนคอขอที่ 1 และขอที่ 2 หลวมกวาปกติ จะพบ
ประมาณรอยละ 10-30 ทําใหขอตอกระดูกสันหลังสวนคอตําแหนงนี้เคลื่อนงาย (C–spine Subluxation) ซึ่งอาจเปนอันตราย เพราะการ
เคลื่อนของกระดูกสันหลังสวนคอ สวนนี้อาจไปกดทับเสนประสาทที่เกี่ยวของกับการหายใจ จะพบเด็กกลุมนี้มีอาการคอเอียงรอยละ 10 การ
เดินผิดปกติ เปนอัมพฤกษ หรื ออั มพาตได ดังนั้น หากตองการสงเสริมการเรี ยนรูให กับเด็กดาวน ซินโดรมผานอุ ปกรณแท็บเล็ตควรหา
อุปกรณเสริมเพื่อวางแท็บเล็ตใหอยูในระดับสายตา จัดใหเด็กนั่งหลังตรง คอตั้งและวางแท็บเล็ตใหไดองศาใหเหมาะสมกับการสัมผัสหนาจอ
เพื่อปองกันปญหาเรื่องของสุขภาพตนคอ กระดูกสันหลังและสายตาของเด็กดาวนซินโดรมตอไป

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 กิจกรรมการเรียนรูที่ออกแบบในสื่อควรสอดคลอง วัตถุประสงคที่ตองการจะพัฒนาทักษะความสมารถของเด็กดาวนซินโดรม
1.2 ควรออกแบบขนาดของวัตถุ ใหเหมาะสมกับการสัมผัสไดถนัด วิเคราะหจํานวนของวัตถุในเกมใหเหมาะสมกับชวงวัยและระดับ
สติปญญาของเด็กดาวนซินโดรม
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบอินเตอรเฟสหรือหนาตาโปรแกรมที่เหมาะสมกับการเรียนรูสําหรับเด็กดาวนซินโดรม
หรือเด็กพิเศษกลุมอื่น ๆ
2.2 เกมที่มีเนื้อหาเดียวกันผูออกแบบควรทําการออกแบบกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟรสเกมบนแท็บเล็ตใหมีความแตกตาง
กันและทําการศึกษาผลการออกแบบกราฟกยูสเซอรอินเตอรเฟรสเกมบนแท็บเล็ตที่ตางกันมีผลตอการเรียนรูเนื้อหาในเกมตางกัน
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บทคัดยอ
งานวิ จั ย เรื่ อ งการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชรเพื่ อ ใช สํ า หรั บ ของที่ ร ะลึ ก ครั้ ง นี้ มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบตราสัญลักษณเพื่อใชในผลิตภัณฑของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 2) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจตอตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อเปนจุดเริ่มตนในการออกแบบตราสัญลักษณเพื่อใชใน
ผลิตภัณฑของที่ระลึกของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหเปนสากล เหมาะสมตอการนําไปใชงานตาง ๆ โดยใชวิธีสนทนา
กลุมกับบุคคลากรและนักออกแบบในการศึกษาความเปนมาและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพื่อกําหนด
โจทยการออกแบบและวิเคราะหและทําการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรูปแบบใหมที่รวมสมัย มี
ความหมายและงายตอการจดจํา โดยไดออกแบบและพัฒนาตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเปนดอกสักทองและ
ใชตัวยอภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและใชสีแสดของมหาวิทยาลัย โดยจากการประเมินความพึงพอใจของบุคคลทั่วไป พบวา
ความพึงพอใจงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ประเด็น
หากแตความพึงพอใจงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในประเด็นมีความเปนสากล รวมสมัย
มีคาเฉลี่ยสูงกวาประเด็นอื่น ๆ โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.46 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.50 การแปลความพึงพอใจของคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก
คําสําคัญ : การออกแบบ, ตราสัญลักษณ, ของที่ระลึก, มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ABSTRACT
This study is about the logo designing of the Kamphaeng Phet Rajabhat University that using for
souvenirs. This research aims to 1) Logo design for souvenir of Kamphaeng Phet Rajabhat University. 2) To
evaluate satisfaction in the logo of Kamphaeng Phet Rajabhat university. It is the beginning of the logo
design to use as a souvenir of Kamphaeng Phet Rajabhat University. First, started from a study about the
history and identity of Kamphaeng Phet Rajabhat University to specify and analyze the way to design, then
beginning to design the new contemporary style the Kamphaeng Phet Rajabhat University’s logo. The new
logo is meaningful and easy to remember. Designing and developing Kamphaeng Phet Rajabhat University’s
new logo by using golden teak flower, the English acronym of the university and orange color. From the
people’s satisfaction evaluation found that the satisfaction of the Kamphaeng Phet Rajabhat University’s
new logo designing is being in the high level in every topic, especially in contemporary and universal design
topic has the highest average at (x� ) 4.46 and 0.50 in S.D. that mean the satisfaction level is high.
Keyword: Design, Logo, Souvenirs, Kamphaeng Phet University
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บทนํา

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการปพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้งวิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนา
ขึ้น เมื่อ 29 กันยายน 2516 ป พุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณ าโปรดเกล า
ฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูทั้ง 36 แห งวา “สถาบั นราชภั ฏ ” เมื่อ วัน ที่ 14 กุ มภาพั นธ 2535 ซึ่ งในป พุ ท ธศัก ราช 2538
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีผลใหวิทยาลัยครู
กําแพงเพชร มีฐานะเปน สถาบันราชภัฎกําแพงเพชร ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2538 โดยมีตราประจํามหาวิทยาลัย คือ พระ
ราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 เปนรูปพระที่นั่งอัฐทิศประกอบดวย วงจักร กลางวงจักร มีอักขระเปนอุ หรือเลข 9 รอบ
วงจักร มีรัศมีเปลงออกโดยรอบ เหนือจักรเปนรูปเสวตฉัตร 7 ชั้น ตั้งอยูบนพระที่นั่งอัฐทิศ หมายความวา ทรงมีพระบรมเดชานุ
ภาพในแผนดิน โดยที่วันพระบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีไดเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศ สมาชิกรัฐสภาถวายน้ํา
อภิเษกจากทิศทั้งแปด
ปจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมีการดําเนินการจัดทําของที่ระลึกในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใชสําหรับเปนของที่
ระลึกในงานตาง ๆ หากแตดวยตราประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นคือพระราชลัญ จกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 ทําใหการ
นําไปใชงานสําหรับของที่ระลึกนั้นเกิดความไมเหมาะสมที่จะนําพระราชลัญจกรประจําพระองครัชกาลที่ 9 มาใชงานตาง ๆ อีก
ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศลวนใชตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏในรูปแบบเดียวกันคือพระราชลัญ จกรประจํา
พระองครัชกาลที่ 9 โดยมีความตางแตงเพียงตัวอักษรระบุชื่อมหาวิทยาลัยตาง ๆ สรางเอกภาพในดานความเปนมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหากแตไมสามารถเกิดความแตกตางใหเกิดความจดจําในความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจึงจัดทําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพื่อใหเหมาะสมสําหรับการ
นําไปใชในของที่ระลึกตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยในการออกแบบตราสัญ ลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรครั้งนี้สะทอนอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดวยการใชตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนสักทอง เปน
ไมที่สําคัญที่สุดของประเทศไทย เพราะเปนตนไมที่มีคา และมีราคาสูงกวาไมชนิดอื่น ไมสักทองเปนไม ที่มีเนื้อสวยงามทั้งลักษณะ
ของสีและลวดลายไม เปนไมยืนตนที่มีอายุนานนับรอยป เปนไมที่ขึ้นทางภาคเหนือของประเทศไทย และสีประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร สีแสด เปนสีแทนอิฐหรือศิลาแลงที่ประกอบขึ้นเปนกําแพง หมายถึง ความมั่นคง และ สีขาว เปนสีแทน
ศาสนา หมายถึง ความดี คือ จริยธรรม คุณธรรม ปญญาธรรม

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห กําหนดรูปแบบสัญลักษณที่แสดงอัตลักษณองคกรสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรและ
ออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจตอตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากร คือ บุคคลทั่วไปในจังหวัดกําแพงเพชร
กลุมตัวอยาง คือ บุคคลทั่วไปในจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 100 คน วิธีการเลือกตัวอยาง โดยสุมตัวอยางแบบบังเอิญ
(Accidental sampling)

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรเพื่อใชสําหรับของที่ระลึกมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาขอมูล ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลเอกสารและขอมูล อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 3 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล มาสรางสรรคผลงานออกแบบตามกระบวนวิธสี รางสรรค ดังนี้
3.1 กําหนดโจทยและความตองการในการตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3.2 การนําเสนอแนวคิดเบื้องตนในการตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3.3 การออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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3.4 ประเมินผลงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดย ผูเ ชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบ จํานวน 3 ทาน และผูมสี วนไดเสียกับองคกร จํานวน 3 ทาน
3.5 ปรับปรุงแกไขตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตามผลการประเมินผลงานการออกแบบ
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูมสี วนไดเสียกับองคกร
ขั้นตอนที่ 4 ทดลองนําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมาใชกับผลิตภัณฑของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลความพึงพอใจงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจากบุคคล
ทั่วไป จํานวน 100 ทาน
ขั้นตอนที่ 6 อภิปรายผล สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะเปนผลงานออกแบบ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในขั้นตอนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของการวิจยั ครัง้ นี้ แบงออกเปนดังนี้
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง กับผูมีสวนไดเสียกับองคกรเพื่อใหไดมาซึ่งโจทยและความตองการในการตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบตราสัญลักษณที่ไดรับการออกแบบ ผูตอบแบบประเมินคือ ผูเชี่ยวชาญดาน
การออกแบบ จํานวน 3 ทาน และผูมีสวนไดเสียกับองคกร จํานวน 3 ทาน เพื่ อให ไดขอมูลความเหมาะสมกับรูปแบบตรา
สัญลักษณและความตองการเพิ่มเติมในการพัฒนารูปแบบกอนจัดทําตนแบบ มีประเด็นประเมินความเหมาะสมดังนี้ 1) สราง
ความมีเอกลักษณ 2) ดูเรียบงายสรางความจดจํา 3) มีความเปนสากล รวมสมัย และ 4) ใชงานงาย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
3. แบบประเมินความความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่มีตอตนแบบตราสัญลักษณ ที่ไดรับการออกแบบและพัฒ นามี
ประเด็นประเมินความเหมาะสมดังนี้ 1) สรางความมีเอกลักษณ 2) ดูเรียบงายสรางความจดจํา 3) มีความเปนสากล รวมสมัย
และ 4) ใชงานงาย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ โดยแบบสอบถามแบงระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับดีที่สุด
4 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับดี
3 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับนอย
1 หมายถึง มีเหมาะสมอยูในระดับนอยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ในการทําวิจัยครั้งนี้ผูวจิ ัยไดใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเปน ดังนี้
1. ตรวจสอบแบบประเมินทีผ่ านการกรอกครบถวน
2. วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยใชคาสถิติดังตอไปนี้ การวิเคราะหหาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยกําหนดการแปลความของคาเฉลี่ย ดังนี้
ระดับมากที่สุด หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
4.51 - 5.00
ระดับมาก
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
3.51 - 4.50
ระดับปานกลาง หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
2.51 - 3.50
ระดับนอย
หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
1.51 - 2.50
ระดับนอยทีส่ ุด หมายถึง
มีคะแนนเฉลี่ยที่ระดับ
1.00 - 1.50
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดผลงานการออกแบบตราสัญลักษณเอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
2. ไดชุดตนแบบตราสัญลักษณเอกลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่นําไปประยุกตใชในผลิตภัณฑของที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตราสัญลักษณเอกลักษณองคกรเพื่อใชเปนตราสัญลักษณในผลิตภัณฑของที่ระลึก
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

ผลการวิจัย

จากการศึกษาขอมูล ขอมูลเอกสารเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และทําการวิเคราะหขอมูลเอกสารและ
ขอมูล อัตลักษณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรวมกันระหวางนักออกแบบ 3 ท านและผูมีสวนไดเสียกับ องคกร 3 ทาน
พบวาอัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แบงออกเปน 2 สวน คือ 1) สีประจํามหาวิทยาลัย ประกอบไปดวย สีแสด และ
สีขาว 2) ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนสักทอง โดยปจจุบันมีความพยายามที่จะใชสวนประกอบตาง ๆ ของตนสักทองมาใช
ในการออกแบบอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร หลังจากผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลจึงทําการกําหนดโจทยและ
ความตองการในการตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยความตองการตองการในการตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร คือ ตองการตราสัญลักษณที่มาจากตนสักทองหรือสวนประกอบตาง ๆ ของตนสักทองตามความเหมาะสม
และใชสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรหรือสีทอง อีกทั้งตองการใหตราสัญลักษณมีความทันสมัย เรียบงายตอการจดจํา
โดยการระบุกลุมเปาหมายเปนนักเรียน นักศึกษา และคนทํางาน ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ จากการกําหนดโจทยและ
ความต องการและ จึงมีการนําเสนอแนวคิด เบื้ องต นในการตราสั ญ ลักษณ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏกําแพงเพชร คือการทําตรา
สัญลักษณที่มีความรวมสมัย เพื่องายตอการในไปใชงานในรูแบบตาง ๆ โดยแทนจะใชคําวา “มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร”
ซึ่งมีความยาวจึงปรับเปลี่ยนมาใชตัวอักษรยอภาษาอังกฤษ คือ “KPRU” เพื่อความเหมาะสมในการออกแบบตราสัญลักษณ แทน
โดยมีภาษาอังกฤษชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกํา คือ “KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY”กับอีก
ครั้งหนึ่ง เพื่อความเขาใจที่ตรงกันอีกทั้งยังเปนสากลเพื่อรองรับนักศึกษาและอาจารยจากตางประเทศ ซึ่งจะเปนการใชอักษรที่
เรียบงายดูทันสมัย และใชภาพจากการลดทอนรายละเอียดของดอกสักทอง เนื่องจากคนทั่วไปรูจักลักษณะลําตน และใบของตน
สักทอง หากแตดอกสักทองนั้นมีขนาดเล็ก และอยูสูง จึงทําใหนอยคนจะเคยไดเห็นดอกสักทอง จึงตองการนําเสนอลักษณะของ
ดอกสักทองเพื่อใหเกิดการจดจํา และเลือกใชสีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตามความตองการที่ไดจากการทําการ
วิเคราะหขอมูลเอกสารและขอมูล อัตลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังภาพที่ 1

ภาพ 1 mood board แสดงแนวคิดเบื้องตนในการตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
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ตาราง 1 การออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ลําดับที่

ตราสัญลักษณ

ลําดับที่

ตราสัญลักษณ

ลําดับที่

1

10

19

2

11

20

3

12

21

4

13

22

5

14

23

6

15

24

7

16

25

8

17

26

9

18

27

ตราสัญลักษณ

จากตารางที่ 1 นักออกแบบทําการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตามแนวคิดทั้งหมด 27
รูปแบบ เปนรูปแบบสีดําเพื่อประเมินผลงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีความเหมาะสม โดย
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบจํานวน 2 ทาน และผูมีสวนไดเสียกับองคกร จํานวน 3 ทาน โดยผลทั้ง 5 ทาน เลือกตราสัญลักษณ
ที่ 26 หากแตผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบอีก 1 ทาน เลือกตราสัญลักษณที่ 18 นักออกแบบจึงทําการพัฒนาตราสัญลักษณที่ 26
มาทําการพัฒนาตราสัญลักษณดานสีของตราสัญลักษณตามภาพที่ 2
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ภาพ 2 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทีไ่ ดจากการพัฒนา
ทําการปรับปรุงแกไขตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตามผลการประเมินผลงานการออกแบบตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและผูม ีสวนไดเสียกับองคกร โดยมีการทําตรา
สัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในรูปแบบสีดํา สีขาว สีแสด และสีทอง ดังภาพที่ 3

ภาพ 3 ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในสีตางๆ
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โดยตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรที่มีขนาดเล็กสุดโดยมีแตสัญลักษณไมใส “KAMPHAENG PHET
RAJABHAT UNIVERSITY” กํากับอยูที่ กวาง 4 เซนติเมตร สูง 1.4 เซนติเมตร และตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรที่มีขนาดเล็กสุดโดยใส “KAMPHAENG PHET RAJABHAT UNIVERSITY” กํากับอยูที่ กวาง 10.5 เซนติเมตร สูง
3.6 เซนติเมตร ดังภาพที่ 4

ภาพ 4 ขนาดของตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เมื่อไดตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จึงทดลองนําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมา
ใชกับผลิตภัณฑของที่ระลึกมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยใชตราสัญลักษณสีแสดกับผลิตภัณฑประเภทกระเปา เนื่องจาก
กระเปามีลวดลายสีเขียวบนพื้นขาวทําใหตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสีแสดนั้นโดดเดน และใชตราสัญลักษณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรสีดําบนผาพันคอ เนื่องจากผาพันคอมีสีพื้นเปนสีสม

ภาพ 5 การทดลองใชตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกับผลิตภัณฑ
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ตาราง 2 ปจจัยดานบุคคล
ปจจัยดาน

การวัดคา
เพศ

ความถี่

รอยละ

ชาย
หญิง

41
41
59
59
รวม
100
100
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
20
20
21 ป -30 ป
18
18
31 ป -40 ป
22
22
41 ป -50 ป
28
28
51 ป ขึ้นไป
12
12
รวม
100
100
รายได
ต่ํากวา10,000
25
25
10,001-15,000
12
12
15,001-20,000
20
20
20,000 ขึ้นไป
43
43
รวม
100
100
และจากการประเมินผลความพึงพอใจงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจากบุคคล
ทั่วไป จํานวน 100 ทาน การวิเคราะหผลปจจัยดานบุคคลจากกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน โดยแบงตามปจจัยบุคคลพบวา
ปจจัยดานเพศ เปนเพศชายคิดเปนรอยละ 41 เพศหญิงคิดเปนรอยละ 59
ปจจัยดานอายุ อายุต่ํา 20 ป คิดเปนรอยละ 20 อายุระหวาง 21- 30 ป คิดเปนรอยละ 18 อายุระหวาง 31- 40 ป คิด
เปนรอยละ 22 อายุระหวาง 41- 50 ป คิดเปนรอยละ 28 อายุระหวาง 51ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 12 ปจจัยดานรายได รายไดต่ํา
กวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 25 รายได 10,000 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 12 รายได 15,001 – 20,000 บาท คิดเปน
รอยละ 20 รายได 20,001 บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43
ตาราง 3 ความพึงพอใจของการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ประเด็นประเมิน
ตราสัญลักษณมีความสวยงาม
สีตราสัญลักษณมีความเหมาะสม
สรางความมีเอกลักษณ
ดูเรียบงายสรางความจดจํา
มีความเปนสากล รวมสมัย
ใชงานงาย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ

คาเฉลี่ย
4.31
4.10
4.28
4.35
4.46
4.43

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.41
0.32
0.45
0.47
0.50
0.49

การแปลความ
ของคาเฉลี่ย
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากการวิเคราะห โดยแบงเปนประเด็นตาง ๆ ดังนี้ คือ 1) สรางความมีเอกลักษณ 2) ดูเรียบงายสรางความจดจํา 3)
มีความเปนสากล รวมสมัย และ 4) ใชงานงาย เหมาะสมกับผลิตภัณ ฑ ผลการประเมินความพึงพอใจงานการออกแบบตรา
สั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร พบว า ความพึ ง พอใจงานการออกแบบตราสั ญ ลั ก ษณ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
กําแพงเพชรมีความพึงพอใจในระดับมากในทุก ๆ ประเด็น หากแตความพึงพอใจงานการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชรในประเด็นมีความเปนสากล รวมสมัย มีคาเฉลี่ยสูงกวาประเด็นอื่น ๆ โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.46 คาเบี่ยงเบน
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มาตรฐานที่ 0.50 การแปลความพึงพอใจของคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก รองลงมาคือประเด็นใชงานงาย เหมาะสมกับผลิตภัณฑ
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.43 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.49การแปลความพึงพอใจของคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และประเด็นที่มีความพึง
พอใจนอยกวาทุก ๆ ประเด็นคือประเด็นสรางความมีเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยที่ 4.28 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.45 การแปลความ
พึงพอใจของคาเฉลี่ยอยูในระดับ มาก ดังตารางที่ 2

อภิปรายผล

ดานการออกแบบตราสัญลักษณเกิดจากการนําอัตลักษณ คือ ดอกสักทองของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรมา
ออกแบบ โดยใชรูปทรงธรรมชาติในการออกแบบตราสัญลักษณ ซึ่งสอดคลองกับ พงษศักดิ์ ไชยทิพย (2544) ที่กลาววาตรา
สัญลักษณสามารถออกแบบไดจากแรงบันดาลใจจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม (Natural Form) ไดแก ภาพดอกไม ใบไม ภูเขา สัตว
ดวงดาว ดวงจันทร ดวงอาทิตย ฯลฯ จัดเปนสัญลักษณที่เกิดจากธรรมชาติ (Natural Symbol) โดยการนําดอกสักทองมาทําการ
ตัดทอนรายละเอียดใหเรียบงาย สะดวกตอการใชงานในเชิงตราสัญลักษณและสื่อถึงอัตลักษณความเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รจนา จันทราสาและคณะ (2553) วาดวยเรื่อง การพัฒนาตราสัญลักษณและรูปแบบ
บรรจุภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชนประเภทผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป: กรณีศึกษาผลิตภัณฑน้ําตาลมะพราว อําเภอบางคนที
จังหวัดสมุทรสงครามโดยผลการวิจัยแสดงใหเห็นวาการออกแบบตราสัญลักษณควรไดแรงบันดาลใจมาจากสิ่งรอบตัว ของกลุมมี
ความเรียบงาย รวมสมัย ใชงานไดงายและสื่อถึงกิจกรรมหรือปรัชญาของกลุม และยังสอดคลองกับ ศิริพงศ พะยอมแยม(2537)
ที่ กล าววาการออกแบบสัญ ลั ก ษณ ค วรมี รูป ลั ก ษณ ที่ น าจดจํา ให ค วามรูสึ ก คุ น เคย แต ต อ งดูไม ธรรมดา ควรเรีย บงาย สื่ อ
ความหมายไดรวดเร็ว แตสมบูรณพรอมดวยสาระและรายละเอียด มีความรวมสมัย เหมาะกับกาลเวลาไมล้ํายุคจนทําใหลาสมัย
ไดโดยเร็ว ควรสะดวกตอการใชงานดูเหมาะสมกับปรัชญาและกิจกรรมของ ผลิตภัณฑนั้น ๆ
การออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพื่อการสื่อความหมายของตราสัญลักษณ
ใหตรงกับภาพลักษณที่กําหนดใหมากที่สุด โดยมีการพูดคุยเพื่อใหรายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับองคกร เนื่องจากออกแบบตรา
สัญลักษณใหตรงกับลักษณขององคกร จะชวยใหสามารถสื่อสารความหมายไดดียิ่งขึน้ สอดคลองกับ ปาพจน หนุน ภักดี (2553)
ที่มีแนวคิดวาตราสัญลักษณเปนองคประกอบที่สําคัญในการออกแบบเรขศิลปและการออกแบบ เอกลักษณขององคกรหรือของ
สินคาที่ตองจดจํา และสรางทัศนคติที่ดีตอผูบริโภค ดังนั้นกอนการออกแบบจึงควรมี การกําหนดเสียกอนวามีตราสัญลักษณ
ประเภทใดบางที่มีความเหมาะสมที่จะนํามาใชใหเหมาะกับสินคา รสนิยม ผูบริโภค หรือองคกรนั้น ๆ ซึ่งก็จะเปนสวนชวยใหเห็น
ทิศทางในการออกแบบ อีกทั้งชวยใหไมตองเสียเวลาในการ ทดลองออกแบบตราสัญลักษณหลาย ๆ ประเภท และยังสอดคลอง
กั บ Philip Kotler (2000) ผู เชี่ ย วชาญพิ เศษด า นการตลาดอธิ บ ายถึ งคํ า ภาพลั ก ษณ (Image) วาเป น องค ร วมของความเชื่ อ
ความคิดและความประทับใจที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทัศนคติและการ กระทําใดๆที่คนเรามีตอสิ่งนั้นจะมีความเกี่ยวพันอยาง
สูงกับภาพลักษณของสิ่งนั้น ๆ
การเลือกใชสีใหการออกแบบตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร นั้นเลือกเปนสีแสด สีของมหาวิทยาลัยใน
งานที่เรียบงาย และเลือกใชสีทองสําหรับงานที่ไมความหรูหรา ซึ่งสอดคลองกับกัญภัค ฉันทศิริเดชา(2557) กลาววา “บางคน
อาจจะลืมสิ่งสําคัญในขอนี้ไป เพราะอาจจะไมไดลงมือออกแบบโลโกมาเปนปๆ การเลือกสีใหโลโกนั้นถือวาเปนสิ่งที่สําคัญและ
จําเปนอยางที่สุด และเปนองคประกอบสําคัญมากเทาๆกับรูปรางเลยทีเดียว เราแทบไมเห็นเลยวาโลโกที่ประสบความสําเร็จนั้นมี
สี ขาว ดํา โลโกที่ประสบความสําเร็จนั้นมักจะมีสี แตเปนสีแบบเรียบงายอยางเชน สีขั้นที่1 คือสีที่ไมถูกผสม หรือแมสีไดแก สี
แดง สีเหลือง และสีนํ้าเงิน และสีขั้นที่2 คือสีที่ไดจากสีขั้นที่1 หรือแมสีผสมกันจะไดเปน สีสม สีเขียว สีมวง ควรเลือกใชสี
ประมาณ 2-3 สีเทานั้น เพราะการเลือกใชหลากหลายสีในโลโกเดียวนั้น จะทําใหสับสนจนทําใหเราไมสามารถจดจําไดวา สีใด
เปนสีหลัก อีกทั้งยังมีความยากลําบากตอการนําไปใชใน Corporate Identity (เอกลักษณองคกร) และเครื่องมือการตลาดอื่นๆ
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ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะอันเปนผลมาจากการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
1. จากการประเมินความพึงพอใจในการวิจัยครั้งนี้จะเห็นวาประเด็นสีตราสัญลักษณมีความเหมาะสมมีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจอยูระดับ นอยกวาประเด็นอื่น ๆ แมจะมีคาเฉลี่ยที่ 4.10 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 0.32 การแปลความพึงพอใจของ
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากก็ตาม ดวยเนื่องจากสีของตราสัญลักษณเปนการใชสีแบบสีเอกรงค (Monochromes) ดังนั้นในการวิจัย
ครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องสีสําหรับตราสัญลักษณ
2. การออกแบบตราสัญลักษณผูออกแบบไมควรออกแบบใหมีลักษณะที่ยุงยากจนทําใหอานไมออกถายุงยากเกินไปจน
อานไมออก ยอมจะสงผลเสียตอการจําจด

เอกสารอางอิง
กัญภัค ฉันทศิริเดชา .( 2557). หลักการและขั้นตอนออกแบบโลโก. เขาถึง : kromchol.rid.go.th. (15 พฤศจิกายน 2557).
ปาพจน หนุนภักดี. (2553). หลักการและกระบวนการออกแบบงานกราฟกดีไซน.นนทบุรี : ไอดีซี พรีเมียร
พงษศักดิ์ ไชยทิพย .(2544). เทคนิคการออกแบบงานกราฟก. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
รจนา จันทราสา และคณะ. (2553). รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาและพัฒนาเอกลักษณลวดลายบาน เชียงเพื่อประยุกตใชกับ
ผลิตภัณฑผาแปรรูปเพนทบาติกเพื่อพัฒนารูปแบบเปนผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอดุรธานี:
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา.
ศิริพงศ พะยอมแยม .(2537). กระบวนการพิมพ. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพโอเดียนสโตร.
Kotler, Philip. (2000). Marketing Management. The Millennium edition. New Jersey: Prentic - Hall.

23

การศึกษาและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
ปยะกานต สุดแสน1* และ ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา2

Study and Development of Integrated supplies and Equipment for Public
Relations on Decreasing ratio of HIV infection.
Piyakan Sudsaen1* and Songwut Eakwutvongsa2

1-2

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Faculty of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok
* Corresponding author. E-mail address: piyakantmss@gmail.com
Received March 8, 2018
revised May 27 ,2018
accepted June 27, 2018
1-2

_____________________________________________________________________________________________

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน 2)
เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน 3) เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ 4) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อ
การรับรูประชาสัมพันธ ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลในดานทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของและทําการสัมภาษณกลุมผูเ ชี่ยวชาญและ
กลุมผูใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพและโรคเอดส นํามาวิเคราะหหาประเด็นปญหา ความตองการ หลังจากนั้นนําผลที่ไดมา
พัฒนาตอโดยใชทฤษฏีการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ โดยผูทรงคุณวุฒิและผูเ ชี่ยวชาญตรวจสอบและประเมินความคิดเห็นเพื่อหา
รูปแบบที่จะนํามาพัฒนา และทําการผลิตตนแบบ เพื่อทําการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ และ
นําไปประเมินประสิทธิภาพการใชงาน โดยผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส โดยใชสถิติ
ความถี่ และรอยละเพื่อวัดผล แลวจึงนํามาแปรผลโดยการบรรยาย ผลการวิจัยพบวา 1) ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนที่ทางหนวยงานที่ใหบริการปรึกษาปญหาสุขภาพและโรคเอดสเลือกใชน้ันเปน
การประยุกตใช ทางหนวยงานจึงตองจัดทําตามทรัพยากรที่มีหรือ ซึ่งยังไมตอบสนองตอการประยุกตใชงานในแตละพื้นที่ทํา 2)
จากการออกแบบและพัฒนาแบบรางไดนํามาประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบและดานการผลิต พบวา
รูปแบบผลิตภัณฑในแบบที่ 2 คือรูปแบบที่สามารถถอดประกอบไดทุกสวนและสามารถปรับเปลี่ยนการจัดแสดงใหตอบสนองกับ
ขนาดพื้นที่ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก x�=3.78, S.D. = 0.39) 3) การประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับ
บริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนดานการออกแบบมีความพึงพอใจ
ในระดับมากที่สุด x� = 4.70, S.D. = 0.33) ดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส มีคะแนนอยูในระดับดีมาก x�= 4.53, S.D. =0.46)
4) การประเมิน ประสิท ธิภาพ ชุดสื่อเพื่ อการรับรูประชาสัมพั นธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน มีความ
เหมาะสมมีคะแนนอยูในระดับดีมาก x� = 4.53, S.D. = 0.46)
คําสําคัญ : การศึกษาการพัฒนา ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ การลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)

ABSTRACT
This research project has several purposes: 1) to study the public Relations on decreasing ratio of HIV
infection. 2) Development the Integrated supplies and equipment for Public Relations on Decreasing ratio of
HIV infection. 3) to estimate and analyze the level of interest of providers and users on the Integrated
supplies and Equipment for Public Relations on Decreasing ratio of HIV infection and 4) to estimate and
analyze the level of performance the Integrated supplies and Equipment for Public Relations on Decreasing
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ratio of HIV infection. The researcher studied theoretical information, related concepts and interviews with
experts and providers of decreasing ratio of HIV infection to analyze the issues and requirements.
Development design based on the results of the issues and requirements with the principle of product
design. Then, the result has been the development of the theory of the distribution function of quality
(Quality Function Deployment) and distribution function analysis of product design, so design professionals
can monitor, evaluate product of three development model to create the Integrated supplies and
Equipment for Public Relations on Decreasing ratio of HIV infection. The prototype has been produced to
assess the rating of the satisfaction of providers and users on decreasing ratio of HIV infection. And estimate
and analyze the level of performance the Integrated supplies and Equipment for Public Relations on
Decreasing ratio of HIV infection from public relations expert on decreasing ratio of HIV infection. The results
showed that 1) Public Relations on decreasing ratio of HIV infection. The Integrated supplies and equipment
for Public Relations on decreasing ratio of HIV infection not responsive to usage in a variety of area, 2) the
results of the development deign the evaluation of the design and manufacturing experts found that the
second sketch design the model can be disassembled all parts and can be adjustable by active area. So It is
very appropriate, ( x� = 3.78, S.D.= 0.39) 3) the results of the satisfaction assessment of providers and users.
The highest level of satisfaction was found in the design( x�= 4.70, S.D. = 0.33) and the reduction in HIV
infection rate very good (x� = 4.53, S.D. = 0.46). 4) The results of the performance evaluation was very good
( x� = 4.53, S.D. = 0.46).
Keyword : Development , to study the public Relations ,decreasing ratio of HIV

บทนํา

หลังการแพรระบาดของโรคเอดสเขามาสูประเทศไทยเพียงไมกี่ป ไดเกิดแพรกระจายการติดเชื้อเปนวงกวาง เขาไปถึง
สถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม จนกลายเปนปญหาหลักของประเทศ โดยประเทศไทยไดมีการจัดทํายุทธศาสตรปองกันและแกไข
ปญหาเอดสแหงชาติ ควบคูไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตอเนื่องมาจนปจจุบัน หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ
ภาคประชาสังคม หนวยงานสนับสนุนทางวิชาการ และองคการระหวางประเทศ ไดใชยุทธศาสตรนี้ดําเนินงานและการระดมทุน
จากแหลงทุนตาง ๆ โดยปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาจากกรณี ที่มีเยาวชนติดเชื้อเอชไอวีและเปนโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธเพิ่มสูงขึ้น โดยรอยละ 70 ของผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธนั้นอยูในกลุมเยาวชนอายุตั้งแต 15 ถึง 24 ป และเปน
กลุมที่มีผูปวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธและตัง้ ครรภโดยไมพึงประสงคมากที่สุด กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ และศูนยความรวมมือไทย – สหรัฐดานสาธารณสุข ไดรวมกันดําเนินงานโครงการ การปองกันในกลุม
ผูติดเชื้อเอชไอวี โดยไดมีการพัฒนารูปแบบการดําเนินงาน พัฒนาสื่อและอุปกรณสําหรับใชในการใหบริการดานการปองกันเพื่อ
สงเสริมสุขภาพ เพื่อเปนเครื่องมือสําหรับบุคลากรใชในการใหบริการดานการปองกันสําหรับผูติดเชื้อเอชไอวี ที่มารับบริการ ณ
สถานบริการสุขภาพ โดยเนื้อหาประกอบดวยขอมูลดานการปองกันในกลุมผูติดเชื้อเอชไอวีที่ควรรูตามหลักวิชาการ แนวทางการ
จัดระบบบริการ แนวทางการใหขอมูล และการใชสื่ออุปกรณดานการปองกันในสถานบริการสุขภาพที่บุคลากรทางการแพทย
โดยเฉพาะผูที่ผานการอบรมมาแลวสามารถนําไปประยุกตใชกับระบบบริการปกติของแตละหนวยงานตอไป นอกจากนี้แตละ
หนวยงานที่เกี่ยวของยังมีแนวทางในการแกไขและปองกันจากหนวยงานตาง ๆ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธและ
รณรงคเรื่องการปองกันเพื่อไมใหมีการติดเชื้อ และการกระตุนใหมีการเขารับการตรวจเลือด เพื่อลดอัตราการติดเชื้อเอดสใหกับ
กลุมเยาวชน และกลุมเสี่ยงตอการติดเชื้อ แตสถานบริการสุขภาพหลายแหงยังไมมีรูปแบบการใหบริการปองกันอยางตอเนื่อง
และเปนระบบที่ชัดเจน ขอจํากัดที่พบไดแก ความรูทัศนคติ และความชํานาญของบุคลากร, ความเปนไปไดยากที่จะปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของผูติดเชื้อ, การใหความสําคัญตอการรักษามากกวาการปองกัน และครอบคลุมไปถึงดานทรัพยากรที่พบวา สถาน
บริการหลายแหงมีจํานวนบุคลากรนอย แตมีปริมาณผูรับบริการมากในเวลาใหบริการที่มีจํากัด หลายแหงยังขาดอุปกรณหรือ
เครื่องมือที่ใชในการ สื่อสารหรือทํางานกับผูติดเชื้อฯ ที่เปนระบบ
จากความเปนมาและความสําคัญของปญหา ทําใหผูวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของ การศึกษาและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการ
รั บ รู ป ระชาสั ม พั น ธ โครงการลดอั ต ราการติ ด เชื้ อ เอดส (HIV) ในวั ย รุ น โดยการออกแบบและพั ฒ นาชุ ด สื่ อ เพื่ อ การรั บ รู
ประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ใหตอบสนองตอความตองการของผูใหบริการ และลดขอจํากัด
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ในการดําเนินงาน เพื่อกระตุนใหผูติดเชื้อหรือผูที่อยูในกลุมเสี่ยงมีความตองการที่จะเขารับบริการเพื่อการรักษาและการปองกัน
การแพรกระจายของเชื้อเอดส (HIV) นอกจากนี้ยังจะสามารถทําใหบุคลทั่วไปไดทราบและตระหนักถึงการปองกันเพื่อลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV)

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน

กรอบแนวคิดการวิจัย

กรอบแนวความคิดเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
1. การใหความรู ความเขาใจ ความตระหนักและทักษะในการปองกันเอดสแกเยาวชน และกลุมเปาหมายอื่น เสริมสราง
กระบวนการเรียนรูเรื่องเพศและเอดสอยางตอเนื่อง ผานชองทางการสื่อสารสาธารณะและสื่ออื่น ๆ
2. เสริมสรางศักยภาพและการมีสวนรวมของเครือขายเยาวชนทั้งในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ องคกร
เอกชนธารณประโยชน องคกรรัฐ และภาคธุรกิจที่ทํางานดานเยาวชนและเครือขายกลุมเปาหมายอื่นในการรวมดําเนินกิจกรรม
ปองกันโรคเอดส
กรอบแนวความคิดเพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ใน
วัยรุน
1 .กรอบแนวคิดที่ใชในการออกแบบ
1.1 ประสบปญหาที่พบและมีแนวทางที่ตองการจะแกไขหรือตอบสนอง
1.2 ประมวลและสรางมโนทัศนระยะแรก “เริ่มทางการคิดอยางสรางสรรค” (ระดับที่ 1)
1.3 กําหนดองคประกอบของขอมูลที่ตองการเพิ่มเติม (แผนผังของความคิด)
1.4 ศึกษาและรวบรวมขอมูลตามองคประกอบที่กําหนด
1.5 ประมวลและสรางมโนทัศนระยะที่สอง “คิดอยางเปนกระบวนการ” (ระดับที่2)
1.6 เชื่องโยง “นามธรรม” ไปสู “รูปธรรม”
1.7 ประเมินผลการคิดเชิงมโนทัศน
2. กรอบแนวคิดที่ใชในการประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานงานออกแบบผลิตภัณฑ และผูเชี่ยวชาญดานการ
ผลิต ที่มีตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
ภายใตกรอบแนวความคิด หลักกาออกแบบผลิตภัณฑของ (ธีระชัย สุขสด 2544 : 88-92) ดังนี้
2.1 ดานประโยชนใชสอย
2.2 ดานความงาม
2.3 ดานราคาเหมาะสม
2.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการ
ติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
3.1 แนวความคิดในการประเมินความพึงพอใจของกลุมผูใหบริการและผูเขารับบริการตอชุดผลิตภัณฑ
จากกรอบแนวคิดของ (ธีระชัย สุขสด 2544 : 88-92) ดังนี้
3.1.1 ดานประโยชนใชสอย
3.1.2 ดานความงาม
3.1.3 ดานราคาเหมาะสม
3.1.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
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3.2 แนวความคิดในการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
จากกรอบแนวความคิดของสํานักโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
3.2.1 การปรับทัศนคติและความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV)
3.2.2 การกระตุนความตองการการเขารับบริการตรวจเลือด และการปองกัน
3.2.3 การชักชวนใหเขาถึงบริการ
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพดานสื่อประชาสัมพันธและดานการเผยแพร
4.1 วัตถุประสงค ควรดูวาชัดเจนและเปนที่เขาใจของทุกฝายหรือไม
4.2 เนื้อหา การประชาสัมพันธทั้งโครงการและกิจกรรมนั้น เขาถึงทุกกลุมประชาชนเปาหมายหรือไม
4.3 มาตรการวัดผล วัดผลในการดําเนินงาน งบประมาณ และความสนใจจากทุกฝาย

วิธีดําเนินการวิจัย

1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานการใหความรูในปองกันและรักษาโรคเอดส (HIV) โรงพยาบาลลาดกระบัง
กลุมตัวอยาง ไดแกผูเชี่ยวชาญดานการใหความรูในปองกันและรักษาโรคเอดส (HIV) จํานวน 3 ทาน โดยวิธีการเลือก
แบบเจาะจง(Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณและแบบสังเกต เปนเครื่องมือเก็บขอมูล โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกรายบุคคล (In-depth interview) การสัมภาษณ เป นแบบไมมีโครงสราง(Unstructured interview) จะไมกําหนด
รูปแบบมาตรฐาน ไมมีการกําหนดขอคําถามอยางตายตัว แตจะกําหนดเพียงกรอบหรือประเด็นที่จะสัมภาษณเทานั้น โดยอาศัย
กรอบแนวคิด เกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนเปนปจจัยสําคัญ ในการตั้งประเด็น
คําถาม
การวิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ นําผลมารวบรวมและนําไปวิเคราะหในรูปแบบความ
เรียง เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการออกแบบ
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
ประชากร คือ ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบผลิตภัณฑ ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต
กลุมตัวอยาง คือ ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทานและผูเชี่ยวชาญดานการผลิต จํานวน 3 ทาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบราง ที่ผูวิจัยไดนําการศึกษากระบวนการใชมโนทัศนเพื่อการคิดอยางสรางสรรค (ทรง
วุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557:17) นํามาสรางกระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากแรงบันดาลใจทางการออกแบบรวมกับประเด็น
การแกไขปญหาการวิจัย โดยนําหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ นํามาประยุกตใชในการวิเคราะหหารูปแบบในการพัฒนา
โดยกําหนดกรอบในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 2 ระยะ โดยใชกรอบแนวคิด หลักกาออกแบบผลิตภัณฑในการพิจารณา และ
นําไปประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดวยแบบประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานงานออกแบบผลิตภัณฑ และ
ผูเชี่ยวชาญดานการผลิต ที่มีตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเองภายใตแนวความคิดหลักกาออกแบบผลิตภัณ ฑ และไดตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําถามและสิ่งที่ตองการวัด
(Index Item Of Congruent : IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พบวามีคาเทากับ 0.81 ซึ่งสามารถนําไปใชประเมินได
การวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหดวยการจัดลําดับคาคะแนน (Rating Scale) หาคาเฉลี่ย (x�) และ (S.D.)
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการ
ติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
ประชากรคือ ผูใหบริการและผูเขารับบริการ หนวยงานที่ใหการบริการปรึกษาปญหาสุขภาพและโรคเอดส ร.พ.ลาดกระบัง
กลุมตัวอยางคือ ผูใหบริการและผูเ ขารับบริการ หนวยงานที่ใหการบริการปรึกษาปญหาสุขภาพและโรคเอดส โรงพยาบาล
ลาดกระบัง กรุงเทพฯ จํานวน 30ทาน โดยใชการสุม ตัวอยาง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
เครื่อ งมื อ ที่ ใช ในการวิจั ย คื อ แบบประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ให บ ริก ารและผู เข ารับ บริก าร ต อ ชุด สื่ อ เพื่ อ การรับ รู
ประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนผูวิจัยสรางขึ้นเองภายใตกรอบแนวความคิดดานการออกแบบ
และดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) โดยไดตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําถามและสิ่งที่ตองการวัด (Index Item
Of Congruent : IOC) โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พบวามีคาเทากับ 0.68 ซึ่งสามารถนําไปใชประเมินได
การวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหดวยการจัดลําดับคาคะแนน (Rating Scale) หาคาเฉลี่ย (x�) (S.D..)
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4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
ในวัยรุน
ประชากร คือ ผูเชี่ยวชาญดานการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
กลุมตัวอยางคือ ผูเชียวชาญดานการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนจํานวน 5 ทาน โดย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง(Purposive sampling)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อ
เอดส (HIV) ในวัยรุน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นเองภายใตกรอบแนวความคิดดาน การประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส
(HIV) ในวัยรุน และไดตรวจสอบความสอดคลองระหวางคําถามและสิ่งที่ตองการวัด (Index Item Of Congruent : IOC) โดย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พบวามีคาเทากับ 0.79 ซึ่งสามารถนําไปใชประเมินได
การวิเคราะหขอมูล คือ วิเคราะหดวยการจัดลําดับคาคะแนน (Rating Scale) หาคาเฉลี่ย (x�) (S.D..)

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
จากการศึกษาโดยเครื่องมือที่ใชสัมภาษณกลุมตัวอยางเพื่อใหทราบขอมูลโดยรวมของการประชาสัมพันธ โครงการลด
อัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน เพื่อเปนขอมูลในการออกแบบพบวา การดําเนินงานของหนวยงาน จะมุงเนนการใหบริการ
ใหคําแนะนําปรึกษาในการรักษาและปองกันโดยแบงการดําเนินงานเปน 2 สวนไดแก
1.การดําเนินงานเชิงรับ คือการตั้งรับใหบริการ รักษา บําบัด ฟนฟู และใหคําปรึกษาสําหรับผูท่ีติเชื้อเอชไอวีแลว เขามา
เพื่อปองกันการเผยแพร และเสริมสรางสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจของผูปวย โดยมีการใหความรูดานการปองกันเพื่อสงเสริม
สุขภาพระหวางที่ผูรับบริการนั่งรอตรวจระหวางที่ผูรับบริการรอเขารับบริการตรวจรักษาจากแพทย จัดการเผยแพรขอมูลดาน
การปองกันโดยใชสื่อวิดีทัศน หรือโปสเตอร หรือกิจกรรมกลุมตาง ๆ โดยมีเนื้อหาขอมูลประกอบดวย
1.1 การลดความเสี่ยงดานพฤติกรรมที่เสี่ยงตอการรับและถายทอดเชื้อเอชไอวี
1.2 การคัดกรองและการดูแลรักษาโรคติดตอทางเพศสัมพันธในผูติดเชื้อเอชไอวีและคูเพศสัมพันธ
1.3 การสงเสริมการเปดเผยสถานะ การติดเชื้อเอชไอวีใหกับคูเพศสัมพันธ
1.4 การสงเสริมการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีของคูเพศสัมพันธ
1.5 การใหยาและการรับประทานยาตานไวรัสอยางตอเนื่อง ตรงเวลา และสม่ําเสมอ
1.6 การวางแผนครอบครัวและการปองกันการถายทอดเชื้อเอชไอวีจากแมสูลูก
2. การดําเนินงานเชิงรุก คือการกระจายขาวสาร การประชาสัมพันธการใหบริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรวมกับโรง
เรี ยง ชุ มชน หรือ หน วยงานต าง ๆ เพื่ อ ให ทุ ก คนได ต ระหนั ก ถึงการป อ งกั น ตนเองกิ จกรรมในการประชาสั ม พั น ธ มี ก ารจั ด
นิทรรศการใหความรูเกี่ยวกับการปองกันตนเอง และแนะนําใหเขารับบริการ สื่อที่ใชจะประกอบดวย แผนพับ ปายไวนิลและ
อุปกรณสําเร็จอื่น ๆ ที่สามารถหาใชไดทั่วไป ซึ่งยังไมตอบสนองตอความตองการใชงานและพื้นที่จัดแสดง
2. ผลการออกแบบและพัฒนา ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
จากการศึกษาโดยกระบวนการใชมโนทั ศนเพื่อการคิด อยางสรางสรรค (ทรงวุฒิ เอกวุฒิ วงศา. 2557:17) นํามาสราง
กระบวนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากแรงบันดาลใจทางการออกแบบรวมกับประเด็นการแกไขปญหาการวิจัย พบวา ปญหา
คือการใชงานที่ไมตอบสนองความตองการในขนาดและรูปแบบพื้นที่ที่หลากหลาย และการเคลื่อนยายจัดเก็บอุปกรณเมื่อจัด
แสดง ผูวิจัยไดหลักการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ นํามาประยุกตใชในการวิเคราะหหารูปแบบในการพัฒนา โดยการสรางแบบ
ราง (Idea Sketch) โดยใชหลักการในการวิเคราะหตามตารางเมตริกสัมพันธเพื่อเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดย
กําหนดกรอบในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 2 ระยะ โดยใช หลักการออกแบบผลิตภัณฑของ (ธีระชัย สุขสด 2544 : 88-92)
เปนเกณฑพิจารณา

28

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2562
____________________________________________________________________________________________ _

ภาพ 1 แสดงการวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเลือกรูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
ในวัยรุน ในระยะที่ 1

Design Development 19

Design Development 15
Design Development 18

ภาพ 2 แสดงแบบรางที่ไดจากวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเลือกรูปแบบ ในระยะที่ 1
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จากการวิเคราะหรูปแบบชุดชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ในระยะที่
1 จากแบบราง 20 แบบ พบวารูปแบบที่ 15,18 และ19 มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด เปนรูปแบบที่สามารถถอดประกอบ
เพื่องายตอการใชงานและการจัดเก็บ ผูวิจัยจึงไดนําแนวทางทั้ง 3 รูปแบบมาพัฒนาเพื่อวิเคราะหหารูปแบบในการพัฒนา ใน
ระยะที่ 2

ภาพ 3 แสดงการวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเลือกรูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ในระยะที่ 2

Design Development 7

Design Development 13

Design Development 15
ภาพ 4 แสดงแบบรางที่ไดจากวิเคราะหผลิตภัณฑเพื่อเลือกรูปแบบ ในระยะที่ 2
30

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - ธันวาคม 2562
____________________________________________________________________________________________ _
จากการวิเคราะหรูปแบบชุดชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ในระยะที่
2 จากแบบราง 20 แบบ พบวารูปแบบที่ 7,13 และ15 มีคะแนนความเหมาะสมมากที่สุด เปนรูปแบบที่สามารถถอดประกอบ
และปรับการจัดแสดงไดตามพื้นที่ ผูวิจัยจึงไดนําแนวทางทั้ง 3 รูปแบบมาพัฒนาเพื่อนําเสนอและประเมินความคิดเห็นจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ ผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา

ภาพ 5 แบบรางรูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูป ระชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน รูปแบบที่ 1,2 และ3 ที่ไดรับการพัฒนาจากการวิเคราะห
ตาราง 1 แสดงการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานการผลิต ตอแบบรางชุดสื่อเพื่อ
การรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
รายการประเมินความคิดเห็น ตอแบบรางชุด
สื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลด
อัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
1. ดานประโยชนใชสอย
2. ดานความงาม
3. ดานราคาเหมาะสม
4. ดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
รวม
ลําดับ

ระดับคะแนน ฯ
รูปแบบที่ 1
x�

3.50
3.39
3.35
3.56
3.56
ลําดับที่ 2

S.D.
0.53
0.53
0.55
0.52
0.52

ระดับคะแนน ฯ
รูปแบบที่ 2
x�

3.83
3.72
3.75
3.83
3.78
ลําดับที่ 1

S.D.
0.31
0.48
0.47
0.31
0.31

ระดับคะแนน ฯ
รูปแบบที่ 3
x�

2.83
2.67
2.83
2.39
2.68
ลําดับที่ 3

S.D.
0.53
0.48
0.41
0.20
0.40

จากตารางแสดงผลการวิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานการผลิต
ที่มีตอรูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนทั้ง 3 แบบ พบวาผลรวมการ
วิเคราะหแบบประเมินความคิดเห็นรูปแบบที่มีคะแนนประเมินมากที่สุดคือ รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� =
3.78,S.D. = 0.31) โดยดานประโยชน ใช มี ความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� = 3.83, S.D. = 0.31) ดานความงาม มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก (x� = 3.72, S.D. = 0.48) ดานราคาเหมาะสม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� = 3.75, S.D. =
0.47) และดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x�= 3.83 , S.D. = 0.31) ผูวิจัยจึงไดนําชุดสื่อเพื่อ
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การรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน รูปแบบที่ 2 ไปพัฒนาและสรางตนแบบเพื่อทดลองใช
ประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพตอไป
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน

ภาพ 6 แสดงรูปแบบและตัวอยางการใชงานตนแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนที่ไดรับการพัฒนาแลว

ภาพ 7 แสดงอุปกรณภายในชุดสือ่ เพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนที่ไดรับการพัฒนาแลว
ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ใน1ชุด สามารถใชงานมีทั้งหมด 3 รูปแบบ
ประกอบดวย การจัดแสดงแบบดานเดียว จัดแสดงไดตั้งแต 1-6 แผน โดยมีวิธีการประกอบใชงานทั้งหมด 8 รูปแบบ, การจัด
แสดงใหเห็น 2-3 ดาน จัดแสดงไดตั้งแต 3-9 แผน โดยมีวิธีการประกอบใชงานทั้งหมด 11 รูปแบบและ การจัดแสดงแบบเปดให
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ชมรอบดาน จัดแสดงไดตั้งแต 4-8 แผน โดยมีวิธีการประกอบใชงานทั้งหมด 4 รูปแบบ รวมรูปแบบการจัดแสดงที่สามารถ
ประกอบไดทั้งหมด 23 รูปแบบ และจัดแสดงแผนสื่อได 1- 9 แผน โดย 1 ชุด ประกอบดวย โครงแนวตั้งแปบอะลูมิเนียมเหลี่ยม
1”x1” ขนาด 1.50 เมตร จํานวน 10 ชิ้น โครงแนวนอนแปบอะลูมิเนียมเหลี่ยม 1”x1” ขนาด 0.60 เมตร จํานวน 22 ชิ้น ขอ
ตอสเตนเลส 1ทาง สําหรับแปบเหลี่ยม 1”x1” จํานวน 4ชิ้น ขอตอสเตนเลส 2ทาง สําหรับแปบเหลี่ยม 1”x1” จํานวน 8ชิ้น ขอ
ตอสเตนเลส 3ทาง สําหรับแปบเหลี่ยม 1”x1” จํานวน 8ชิ้น และแผนสื่อไวนิลอิงคเจ็ท ขนาดกวาง 0.55 เมตร ยาว 1.50 เมตร
จํานวน 8 แผน รวมราคาตนทุนในการผลิตทั้งหมดอยูที่ 6,087 บาท
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ดานการออกแบบ
รายการประเมินความพึงพอใจพอใจ
1. ดานประโยชนใชสอย
2. ดานความงาม
3. ดานราคาเหมาะสม
4. ดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
สรุปผลรวมการวิเคราะหดานการออกแบบ

ระดับคะแนน
ความพึงพอใจผูใหบริการ
x�
S.D.
4.17
0.45
4.22
0.39
4.95
0.22
4.92
0.26
4.70
0.33

ผลการประเมินความความพึงพอใจของผูใหบริการที่มีตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อ
เอดส (HIV) ในวัยรุน พบวาดานการออกแบบ ผูใหบริการมีความพึงพอใจตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ดานประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x� = 4.71, S.D. = 0.45) ดานความ
งามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.22, S.D. = 0.39) ดานราคาเหมาะสมความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.95,
S.D. = 0.22) ดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x� = 4.92, S.D. = 0.26) สรุปผลรวมการ
วิเคราะหความพึงพอใจดานการออกแบบ ของผูใหบริการที่มีตอตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติด
เชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( x� = 4.70, S.D. = 0.33)
ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส
รายการประเมินความพึงพอใจ

ระดับคะแนน
ระดับคะแนน
ความพึงพอใจผู ความพึงพอใจผู
ใหบริการ
เขารับริการ
x�
x�
S.D.
S.D.
1. ดานการปรับทัศนคติและความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV) 4.20 0.68
4.66 0.57
2. ดานการกระตุนความตองการการเขารับบริการตรวจเลือด
4.12 0.53
4.26 0.62
และการปองกัน
3. ดานการชักชวนใหเขาถึงบริการ
4.20 0.68
4.89 0.19
สรุปผลรวมการวิเคราะหดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
4.17 0.63 4.53 0.46
ผลการประเมินความความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ที่มีตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการ
ลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) พบวาความพึงพอใจของผูใหบริการ ดานการ
ปรับทัศนคติและความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ ( x� = 4.20, S.D. = 0.68)
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ดานการกระตุนความตองการการเขารับบริการตรวจเลือด และการปองกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x� = 4.12, S.D. =
0.53) ดานการชักชวนใหเขาถึงบริการความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x�= 4.20, S.D. = 0.68) สรุปผลรวมการวิเคราะห
ความพึงพอใจดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ของผูใหบริการที่มีตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน มีความพึงพอใจในระดับมาก ( x�= 4.17, S.D. = 0.68) ความพึงพอใจของผูเขารับบริการดาน
การปรับทัศนคติและความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ (x� = 4.66, S.D. = 0.57)
ดานการกระตุนความตองการการเขารับบริการตรวจเลือด และการปองกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x�= 4.26, S.D. =
0.62) ดานการชักชวนใหเขาถึงบริการความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( x� = 4.89, S.D. = 0.19) สรุปผลรวมการวิเคราะหความ
พึงพอใจดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ของผูเขารับบริการที่มีตอตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x�= 4.53, S.D. = 0.46)
ผลการประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
ตาราง 4 แสดงการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
ในวัยรุน
รายการประเมินประสิทธิภาพ
1. ดานวัตถุประสงคของการจัดงาน
2. ดานเนื้อหา การเขาถึงทุกกลุมประชาชนเปาหมาย
3. ดานมาตรการวัดผลในการดําเนินงาน งบประมาณ และความสนใจจากทุกฝาย
เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆ
สรุปผลรวมการวิเคราะหประสิทธิภาพ

ระดับคะแนน
x�

4.66
4.26
4.89

S.D..
0.57
0.62
0.19

4.53

0.46

ผลการประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน พบวา
ดานวัตถุประสงคของการใชงาน มีคะแนนอยูในระดับดีมาก ( x�= 4.66, S.D. = 0.57) ดานเนื้อหา การเขาถึงทุกกลุมประชาชน
เปาหมาย มีคะแนนอยูในระดับดี ( x�= 4.26, S.D. = 0.62) ดานมาตรการวัดผลในการดําเนินงาน งบประมาณ และความสนใจ
จากทุกฝาย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่นๆ มีคะแนนอยูในระดับดีมาก (x� = 4.89, S.D. = 0.19) สรุปผลรวมการวิเคราะห
ประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) มีคะแนนอยูในระดับดีมาก (x� = 4.53,
S.D. = 0.46)

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)ในวัยรุน

จากการศึกษาพบวาการดําเนินงานของหนวยงานมุงเนนการใหบริการใหคําแนะนําปรึกษาในการรักษาและปองกัน รวมไป
ถึงบริการตรวจเชื้อ เอชไอวีและซิฟลิซ โดยแบงการดําเนินงานเปน 2 สวนไดแก การดําเนินงานเชิงรับ คือการตั้งรับใหบริการ
รักษา บํ าบัด ฟ นฟู และให คําปรึกษาสําหรับผูที่ติเชื้อเอชไอวีแลว และ การดําเนิน งานเชิงรุก คือการกระจายขาวสาร การ
ประชาสัมพันธการใหบริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียน ชุมชน หรือหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหทุกคนไดตระหนักถึง
การปองกันตนเองเพื่อไมใหติดเชื้อ และการปฏิบัติตนเมื่อพบวาตัวเองติดเชื้อแลว โดยมีเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกัน
การรับและถายทอดเชื้อ เอชไอวี การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย อีกทั้งยังมีแนวทางสําคัญในการใหบริการปองกันเพื่อสงเสริม
สุขภาพผูติดเชื้อเอชไอวี ไดมีโครงการการสงเสริมการปองกันในผูติดเชื้อเอชไอวีโดยเครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี จัดกิจกรรมกลุม
เพื่อสงเสริมใหเพื่อนผูติดเชื้อเอชไอวี รวมคิด พิจารณา และแลกเปลี่ยนประสบการณ หรือจัดกิจกรรมในชุมชนในกรณีที่เปน
ปญหาที่ตองการความรวมมือจากครอบครัวหรือชุมชน
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สรุปผลการออกแบบพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
ในวัยรุน
จากการพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน จากการประเมินความ
เหมาะสม ตัดทอนรูปแบบดวยทฤษฎีวิศวกรรมยอนรอย ตามเกณฑการออกแบบ ไดรูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ
โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน จํานวน 3 รูปแบบ อันประกอบไปดวย รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบที่กําหนด
ลักษณะการจัดแสดงแตสามารถปรับขนาดไดตามพื้นที่จัดแสดง โดยสามารถถอดประกอบและเก็บรักษาออกเปนชิ้นสวน ได
บางสวน รูปแบบที่ 2 คือรูปแบบที่สามารถปรับรูปแบบการจัดแสดงไดตามพื้นที่ที่ใชจัดแสดง สามารถถอดประกอบและเก็บ
รักษาออกเปนชิ้นสวนไดทุกสวน รูปแบบที่ 3 คือรูปแบบที่กําหนดพื้นที่และลักษณะการจัดแสดงสามารถถอดประกอบและเก็บ
รักษาออกเปนชิ้นสวน ไดบางสวน ผลการประเมินพบวา ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานการผลิตมีความเห็น
สอดคล องกัน วา ชุ ดสื่ อ เพื่ อการรับ รูป ระชาสัม พั น ธ โครงการลดอั ต ราการติ ดเชื้ อเอดส (HIV) ในวัยรุน รูป แบบที่ 2 มี ความ
เหมาะสมมากที่สดุ จาก 3 รูปแบบ ซึ่งมีคะแนนความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� = 3.78, S.D. = 0.31) โดย ดานประโยชนใช
สอย มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x�= 3.83, S.D. = 0.31) ดานความงาม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x�= 3.72,
S.D. = 0.48) ดานราคาเหมาะสม มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( x� = 3.75, S.D. = 0.47) ดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (x� = 3.83, S.D. = 0.31) ผูวิจัยจึงไดคัดเลือก เพื่อนํามาเปนตนแบบในการพัฒนาชุดสื่อเพื่อ
การรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน

สรุปผลการวิเคราะหการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ตอชุดสื่อเพื่อการรับรู
ประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน

ดานการออกแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน จากการประเมิน
ความพึ่งพอใจของผูใหบริการพบวา ดานประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x� = 4.17, S.D. = 0.45) ดาน
ความงามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x� = 4.22, S.D. = 0.39) ดานราคาเหมาะสมความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x� =
4.95, S.D. = 0.22) ดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x�= 4.92, S.D. = 0.26) สรุปผลรวมการ
วิเคราะหความพึงพอใจดานการออกแบบ ของผูใหบริการที่มีตอตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติด
เชื้ อ เอดส (HIV) ในวั ย รุ น มี ค วามพึ ง พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด (x� = 4.70, S.D. = 0.33) นอกจากนั้ น กลุ ม ผู ใ ห บ ริ ก ารยั ง มี
ขอเสนอแนะดานการออกแบบเรื่องขนาดความสูงเพื่อความเหมาะสมกับระดับสายตาและเพื่อประโยชนในการใชงานอื่นๆ
ดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) จากการประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการพบวา ดานการปรับทัศนคติและ
ความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ (x�= 4.20, S.D. = 0.68) ดานการกระตุนความ
ตองการการเขารับบริการตรวจเลือด และการปองกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x�= 4.12, S.D. = 0.53) ดานการชักชวน
ใหเขาถึงบริการความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.20, S.D. = 0.68) สรุปผลรวมการวิเคราะหความพึงพอใจดานการลด
อัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ของผูใหบริการที่มีตอตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
ในวัยรุน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x� = 4.17, S.D. = 0.63) และจากการประเมินความพึ่งพอใจของผูเขารับบริการพบวา
ดานการปรับทัศนคติและความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV) มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่ (x� = 4.66, S.D. =
0.57) ดานการกระตุนความตองการการเขารับบริการตรวจเลือด และการปองกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x� = 4.26,
S.D. = 0.62) ดานการชักชวนใหเขาถึงบริการความพึงพอใจอยูในระดับมาก (x� = 4.89, S.D. = 0.19) สรุปผลรวมการวิเคราะห
ความพึงพอใจดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ของผูเขารับบริการที่มีตอตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลด
อัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x�= 4.53, S.D. = 0.46)
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สรุปผลการวิเคราะหการประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV)
ในวัยรุน
จากการประเมินความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ พบวาดานวัตถุประสงคของการใชงาน มีคะแนนอยูในระดับดีมาก ( x�=
4.66, S.D. = 0.57) ดานเนื้อหา การเขาถึงทุกกลุมประชาชนเปาหมาย มีคะแนนอยูในระดับดี (x�= 4.26, S.D. = 0.62) ดาน
มาตรการวัดผลในการดําเนินงาน งบประมาณ และความสนใจจากทุกฝาย เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ มีคะแนนอยูใน
ระดับดีมาก (x�= 4.89, S.D. = 0.19) สรุปผลรวมการวิเคราะหประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) มีคะแนนอยูในระดับดีมาก (x�= 4.53, S.D. = 0.46) นอกจากนั้นกลุมผูเชี่ยวชาญยังมีขอเสนอแนะดาน
การประกอบควรปรับใชน็อตหางปลาที่สามารถหมุนไดโดยไมตองใชประแจเปนอุปกรณในการถอดประกอบ

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผล การศึกษาและพัฒนาชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติเชื้อ
เอดส (HIV) ในวัยรุน ผูวิจัยไดนํามาอภิปรายผลการวิจัยตามหัวขอวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
การศึกษาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ผูวิจัยไดพบวาการดําเนินงานของ
หนวยงานแบงการดําเนินงานเปน 2 สวนไดแก การดําเนินงานเชิงรับซึ่งจะมีการใหความรูดานการปองกันเพื่อสงเสริมสุขภาพ
ระหวางที่ผูรับบริการนั่งรอตรวจระหวางที่ผูรับบริการรอเขารับบริการตรวจรักษาจากแพทย และการดําเนินงานเชิงรุก ซึ่งจะมี
การประชาสัมพันธการใหบริการ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมรวมกับโรงเรียง ชุมชน หรือหนวยงานตางๆ เพื่อใหทุกคนไดตระหนัก
ถึงการปองกันตนเองเพื่อไมใหติดเชื้อ และการปฏิบัติตนเมื่อพบวาตัวเองติดเชื้อแลว โดยมีเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวของกับการปองกัน
การรับและถายทอดเชื้อเอชไอวี การมีเพศสัมพันธที่ปลอดภัย และขอมูลโดยมีขอจํากัดในการดําเนินงาน เชน สถานบริการหลาย
แหงมีจํานวนบุคลากรนอย แตมีปริมาณผูรับบริการมากในเวลาใหบริการที่มีจํากัด บางแหงสถานที่ใหบริการไมมีความเปน
สวนตัวในการพูดคุยเรื่องความเสี่ยงดานพฤติกรรมทําใหเปนขอจํากัดในการใหบริการ นอกจากนี้ หลายแหงยังขาดอุปกรณหรือ
เครื่องมือที่ใชในการสื่อสารหรือทํางานที่เปนระบบ
การพั ฒ นาชุ ด สื่ อ เพื่ อ การรับ รู ป ระชาสั ม พั น ธ โครงการลดอั ต ราการติ ด เชื้ อเอดส (HIV) ในวั ยรุ น ผู วิจั ย ได ทํ าการนํ า
การศึกษากระบวนการใชมโนทัศนเพื่อการคิดอยางสรางสรรค (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557:17) นํามาสรางกระบวนการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑจากแรงบันดาลใจทางการออกแบบ และผูวิจัยไดทําการพัฒนารูปแบบและทําการตัดทอนโดยใชทฤษฎีการ
กระจายหนาที่เชิงคุณภาพ วิศวกรรมยอนรอย (มณฑลี ศาสนนันทน. 2546:71) โดยนําหลักกาออกแบบผลิตภัณฑของ (ธีระชัย
สุขสด 2544 : 88-92) มาใชเปนเกณฑในการพิจารณารูปแบบ พบวา รูปแบบถอดประกอบมีความเหมาะสมมากที่สุดในการ
นํามาพัฒนารูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน จากการประเมินความ
คิดเห็นโดยผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบและผูเชี่ยวชาญดานการผลิต ที่มีตอรูปแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการ
ลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน รูปแบบที่ไดรับการประเมินความคิดเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด คือ รูปแบบที่ 2
รูปแบบที่สามารถปรับรูปแบบการจัดแสดงไดตามพื้นที่ที่ใชจัดแสดง สามารถถอดประกอบและเก็บรักษาออกเปนชิ้นสวนไดทุก
สวน มาพัฒนาเพื่อผลิตตนแบบตอไป
การประเมินความพึงพอใจของผูใหบริการและผูเขารับบริการ ที่มีตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตรา
การติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ผูวิจยั ไดทําการประเมินความพึงพอใจจากผูใหบริการและผูเขารับบริการ จํานวน 30 ทาน หลัง
การทดลองใชงาน พบวา ดานการออกแบบชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน ผู
ใหบริการพึงพอใจ ดานประโยชนใชสอยอยูในระดับมาก ดานความงามมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานราคาเหมาะสมความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สรุปผลรวมความพึงพอใจดานการ
ออกแบบ ของผูใหบริการที่มีตอตอชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) จากการประเมินความพึ่งพอใจของผูใหบริการและผูเขารับ
บริการพบวา ดานการปรับทัศนคติและความเขาใจ เกี่ยวกับการการติดเชื้อเอดส (HIV) มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการ
กระตุนความตองการการเขารับบริการตรวจเลือด และการปองกันมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ดานการชักชวนใหเขาถึง
บริการความพึงพอใจอยูในระดับมาก สรุปผลรวมความพึงพอใจดานการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ผูใหบริการและผูเขารับ
บริการมีความพึงพอใจในระดับมาก
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การประเมินประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน จากการ
ประเมินความคิดเห็ นของผูเชี่ยวชาญ ชุดสื่อโเพื่อการรับรูประชาสัมพันธ โครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุน
จํานวน 5 ทาน พบวาดานวัตถุประสงคของการใชงาน มีคะแนนอยูในระดับดีมาก ดานเนื้อหา การเขาถึงทุกกลุมประชาชน
เป า หมาย มี ค ะแนนอยู ในระดั บ ดี ด านมาตรการวั ด ผลในการดํ า เนิ น งาน งบประมาณ และความสนใจจากทุ ก ฝ า ย เมื่ อ
เปรียบเทียบกับรูปแบบอื่น ๆ มีคะแนนอยูในระดับดี สรุปผลรวมประสิทธิภาพ ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลด
อัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) มีคะแนนอยูในระดับดีมาก

ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช

1. ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนนี้ สามารถนําอุปกรณที่ใชไป
ประยุกตเพื่อการประชาสัมพันธดานอื่น หรือจัดแสดงขอมูลเพื่อการสื่อสารดานอื่นได
2. ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนนี้ สามารถนําสื่อที่เปนวัสดุอื่นที่
เหมาะสมมาประยุกตกับอุปกรณได
3. ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนนี้ สามารถปรับเพื่อประยุกตกับ
สื่อขนาดอื่นได
4. ชุดสื่อเพื่อการรับรูประชาสัมพันธโครงการลดอัตราการติดเชื้อเอดส (HIV) ในวัยรุนนี้ สามารถปรับเปลี่ยนวัสดุเพื่อ
ประยุกตใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ใชงานและทรัพยากรได
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บทคัดยอ
ปจจุบันไมไผกลายเปนวัสดุทดแทนไมที่มีความสําคัญมากขึ้น เพราะเปนวัสดุธรรมชาติที่พบไดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทย ซึ่งอาจตางสายพันธุกันไปขึ้นอยูกับสภาพดิน ฟา อากาศที่ไมไผเจริญเติบโต ไมไผถูกนํามาใชประโยชนในแงของการสราง
อาคาร บานเรือนมากขึ้น สิ่งที่เห็นไดชัดตามความถนัดของชางพื้นถิ่น คือ เทคนิคการเชื่อมหรือการเขาไมไผใหเกิดเปนโครงสราง
มีความแตกตางกันตามภูมิปญญาที่สืบทอดกันจากรุนสูรุน เทคนิคเหลานี้ทําใหโครงสรางไมไผเชื่อมติดกันในรูปแบบโครงสราง
ถาวร หากมีการรื้อถอนตองรื้อโครงสรางทั้งหมดเพื่อซอมแซมบางสวน วิจัยนี้จึงเกิดแนวคิดจากปญหาที่มี โดยการศึกษาเทคนิค
การเขาไมไผเพื่อเปนแนวทางการออกแบบขอตอที่สามารถถอดประกอบและซอมแซมไดเฉพาะบางสวน ลดการรื้อถอนทั้งหลัง
อีกทั้งยังเปนขอตอที่ทําใหบุคคลทั่วไปที่สนใจสรางบานไมไผ สามารถศึกษาวิธีการและประกอบไดเองตามคูมือ ถือเปนการ
เผยแพรความรูดานสถาปตยกรรมใหกวางขวางขึ้นไมเฉพาะกลุม ขอบเขตการศึกษาเปนการศึกษาเทคนิคการเขาไมไผเพื่อคนหา
เทคนิคที่เหมาะสมเปนแนวทางในการออกแบบขอตอแบบถอดประกอบได ซึ่งผลการศึกษาทําใหไดแบบขอตอไมไผที่สามารถใช
ในการยึดเฉพาะในสวนโครงสรางหลังคา คือสวนขอตอที่เชื่อมเสากับอะเสลาง เนื่องจากจุดเชื่อมตอนี้ทําหนาที่เปนโครงสรางหลัก
รับแรงอัดที่มากระทํากับโครงสรางบานทั้งหลัง อาจมีการสึกกรอนไดงาย หากมีการเปลี่ยนแปลงซอมแซมในสวนดังกลาวจะ
สามารถถอดประกอบเปลี่ยนชิ้นสวนไดเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
คําสําคัญ : เทคนิคการเขาไมไผ โครงสรางบานไมไผ ขอตอไมไผแบบถอดประกอบได บานไมไผขนาดเล็กรวมสมัย

ABTRACT
Bamboo now becomes a more important substitute for wood, as it is widely accepted in Southeast
Asia. The obvious thing is the meaning of creating a background image. There is a change in the preferred
format for fixing this issue so that it's possible. There are some problems in resolving the issue. Individuals
interested in building a bamboo house can study the methods and practices as set forth in the Handbook
of Intellectual Property. Sign in to find a design solution to find a way to heal. Can be used in the only thing
to be aware of in the radius, the rest is connected to the antenna. It is easy to change the parts that should
be able to disassemble the received parts for quicker access.
Keywords : bamboo access technique, bamboo structure, disassembled bamboo fittings, contemporary
small bamboo house
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บทนํา

ปจจุบันการนําวัสดุธรรมชาติมาใชเปนเรื่องที่นาสนใจมากขึ้นหลังจากโลกเรามีการผลิตวัสดุจากงานอุตสาหกรรมบวกกับ
เทคโนโลยีสมัยใหมเพราะเกิดจากการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใชที่เอื้อตอความสะดวกสบาย งายตอการนํามาใชในแตละครั้ง
สามารถผลิตซ้ําไดเปนจํานวนมากแตวัสดุอุตสาหกรรมเหลานี้กลับกอใหเกิดมลภาวะตอโลกทั้งทางน้ําและทางอากาศ ทําให
อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นจนเกิดภาวะโลกรอน การขนสงวัสดุตองอาศัยการขนสงระยะทางไกลจากแหลงที่ผลิต วัสดุที่เหลือทิ้งจาก
การกอสรางยังกอใหเกิดเปนขยะที่ไมสามารถยอยสลายเองได เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุธรรมชาติซึ่งเปนวัสดุที่สามารถปลูก
ทดแทนเพื่อหมุนเวียนกลับมาใชได อีกทั้งยังใชพลังงานในการผลิตต่ําแลวยังไมกอใหเกิดมลภาวะ เศษที่เหลือทิ้งก็สามารถยอย
สลายไดเอง วัสดุธรรมชาติที่นํามาใชอยาง ไม เปนวัสดุธรรมชาติที่ถูกนํามาใชมากที่สุดในระยะเวลาที่ผานมา จนทําใหไมไม
สามารถเจริญเติบโตไดทันกับการใชงาน จึงเกิดมีการนําเขาไมจากตางประเทศ จากการสํารวจปาไมครั้งแรกของกรมปาไมพบวา
อัตราการเจริญเติบโตของปาไมของประเทศไทยใน ป พ.ศ.2504 คิดเปนรอยละ 53.33 หลังจากนั้นมีการสํารวจพบผืนปามีพื้นที่
ลดลงจากเดิ มเหลือ เพีย งรอ ยละ 27.95 ในป พ.ศ. 2532 (ศู น ย ฝ ก อบรมวนศาสตรชุ ม ชนแห ง ภูมิ ภาคเอเชี ยแปซิฟ ก ,2557)
เหตุการณดังกลาวทําใหเกิดการยกเลิกการสัมปทานปาไป ไมกลายเปนวัสดุราคาแพงขึ้น อีกทั้งยังทําใหวัฒนธรรมการกอสราง
บานของชุมชนตองเปลี่ยนไปโดยการใชวัสดุอุตสาหกรรมเขามาใชแทน วัสดุอยาง ไมไผ ถือเปนวัสดุธรรมชาติอีกหนึ่งชนิดที่คนหัน
มาใชเปนวัสดุในการกอสรางแทน ไม เพราะวัสดุไมไผมีจํานวนมากและพบไดทุกภูมิภาคในประเทศไทยและยังไมคอยถูกนํามาใช
งานกอสรางอยางจริงจัง สวนใหญจะพบในเรือนพื้นถิ่น ที่เรียกกันวา เรือนเครื่องผูกหรือเรือนของชาวเขาเผาตาง ๆ ไมไผเปนพืช
ที่โตเร็วสามารถนํามาใชประโยชนไดแทบทุกสวน สามารถตัดมาใชงานไดเมื่อมีอายุ 3-5 ป และหลังจากนั้นกอไผก็จะงอกขึ้นมา
จากกอไดใหมโดยไมจําเปนตองปลูกใหม เนื่องจากไมไผเปนไมที่งอกออกมาจากเหงาขึ้นมาเปนลําตนโดยในหนึ่งเหงามีอายุเฉลี่ย
อยูที่ 60-80 ป ซึ่งเปนพืชที่ใหผลผลิตสูงและมีอายุการเติบโตนานมากเมื่อเทียบกับตนไมชนิดอื่น
จากอดีตเปนตนมาไมไผเปนสวนประกอบที่สําคัญในการกอสรางที่อยูอาศัย และในปจจุบันก็เปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา
รูปแบบของงานสถาปตยกรรม โดยเฉพาะในแถบตะวันออกที่มีไมไผขึ้นอยูเปนจํานวนมากจึงทําใหเกิดวัฒนธรรมการใชไมไผขึ้น
จนการสืบตอทางวัฒนธรรมไผเริ่มเลือนหายไปเนื่องจากการมีวัสดุอื่นที่มีความคงทนและเหมาะกับสภาพแวดลอมมากกวาเขามา
ทดแทน เช น เหล็ ก และคอนกรี ต จึ ง ทํ า ให วั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดมานั้ น ขาดช ว งไป เพื่ อ ให วั ฒ นธรรมไม ไ ผ ยั ง คงอยู จึ ง มี ง าน
สถาปตยกรรมบางสวนมีการนําไมไผมาใชโดยเรียกอาคารเหลานั้นวา อาคารไมไผรวมสมัย ถือเปนสถาปตยกรรมรวมสมัย โดย
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติไดใหความหมายของคําวาสถาปตยกรรมรวมสมัย ไววา เปนการการออกออกแบบ
สถาปตยกรรมในแนวทางที่แปลกใหม โดยการนําความงามขององคประกอบทางศิลปะเขามาประสมประสานกับประโยชนใชสอย
ตามทฤษฎีทางสถาปตยกรรมไดอยางลงตัวและกลมกลืน สงผลใหเกิดผลงานที่เปนทั้งงานสถาปตยกรรมและงานศิลปะในชิ้น
เดี ย วกั น และฉี ก แนวมาตรฐานที่ เ คยพบเห็ น โดยทั่ ว ไป อั น เป น มิ ติ ใ หม ข องงานสถาป ต ยกรรม (http://oldsite.asa.or.th)
กลาวคือ เปนการนําเอาการออกแบบบานไมไผแบบเดิมมาสรางใหมโดยเลาผานอาคารไมไผที่มีรูปแบบการใชงานที่เปนอาคาร
สาธารณะ ที่มีขนาดใหญมีการใชเทคนิคการเขาไมไผที่ซับซอนกวาเดิมเพราะเปนอาคารที่ตองมีชวงพาดเสาที่มากกวาขนาดของ
บานเรือนไมไผทั่วไป ไมไผจึงยังมีการใชงานอยางตอเนื่องมาตลอดจากอดีตถึงปจจุบันเพียงแตเปลี่ยนรูปแบบและลักษณะที่
แตกตางไปตามการใชงานโครงสรางของอาคารประเภทตาง ๆ ศักยภาพที่มีของไมไผสามารถเปนวัสดุที่ตอบสนองกับแนวคิดการ
พัฒนาเมืองไดอยางยั่งยืน ซึ่งมีหลักการวา จะตองสนองความตองการทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของคนรุนปจจุบันและ
อนาคต โดยในดานเศรษฐกิจผลิตภัณฑจากไมไผถูกนํามาทําเปนสินคาสงออกระดับประเทศ เชน เฟอรนิเจอรไมไผ เครื่องใชใน
ครัวที่ทําจากไมไผ เครื่องจักรสาน เปนตน สรางรายไดใหกับประเทศเพราะเปนสินคาที่มีความเฉพาะตัวสรางดวยฝมือของชางที่
ชํานาญ เฉพาะดาน ดานสิ่งแวดลอมและสังคม ไมไผก็เปนวัสดุธรรมชาติจึงไมกอใหเกิดการทําลายสิ่งแวดลอมทั้งทางน้ําและทาง
อากาศ อีกทั้งยังมีการปลูกไมไผใหเปนสวนไผในการตกแตงบาน ชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียวใหบานและยังไดรับอากาศบริสุทธิ์จากสวน
ไผอีกดวย ทรัพยากรธรรมชาติที่ลดปริมาณลงและปญหามลภาวะตาง ๆ ทําใหตองกลับมาเริ่มตระหนักและเห็นถึงผลกระทบที่
เกิดขึ้น จึงควรมีการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติใหไดมากที่สุดในเรื่องของวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคารบานเรือนก็ควรจะเปนวัสดุ
ที่ทําจากธรรมชาติ ลดการขนสงจากระยะทางไกล และใชวัสดุธรรมขาตินั้นอยางคุมคาและหาไดทั่วไปในทองถิ่นก็จะสามารถ
ปรับตัวอยูกันกับธรรมชาติบนโลกไดนานขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติก็จะยังอยูตลอดดวยการใชอยางประหยัดและมีการปลูกกลับ
ทดแทน

40

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
_____________________________________________________________________________________________

วัตถุประสงคของงานวิจัย

งานวิจัยนี้เปนการศึกษารูปแบบเทคนิคการกอสรางอาคารดวยไมไผทั้งรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบที่นิยมโดยการนํามา
ประยุกตใชงาน เพื่อนํามาสังเคราะหและพัฒนาเทคนิคที่สนใจออกแบบเปนขอตอที่มีขนาดและวิธีการประกอบที่ชัดเจน เพื่อให
ไดมาซึ่งขอตอไมไผที่สามารถถอดประกอบไดสาํ หรับโครงสรางบานไมไผขนาดเล็กแบบรวมสมัย โดยมีการศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับ
ความรูพื้นฐานของไมไผ การรับแรงที่เหมาะสมของโครงสรางไมไผและเทคนิคที่ใชในการกอสรางจากแหลงขอมูลตาง ๆ

ขอบเขตการศึกษา

1. เปนการศึกษาโครงสรางในสวนโครงสรางหลังคา เพื่อนํามาออกแบบเปนขอตอที่สามารถถอดประกอบไดสําหรับบบาน
ไมไผขนาดเล็กแบบรวมสมัย ที่มีพนื้ ที่ไมเกิน 150 ตร.ม.เทานั้น
2. รูปแบบโครงสรางหลังคาที่นํามาออกแบบขอตอ เปนโครงสรางหลังคาประเภทหลังคาทรงจัว่ ซึ่งเปนรูปทรงหลังคาที่
กอสรางงาย มีโครงสรางที่ไมซับซอนมากเมื่อเทียบกับหลังคาทรงอืน่ อีกทั้งยังระบายอากาศและระบายน้ําฝนไดดี สามารถพบ
เห็นทรงหลังคาทรงจั่วนีไ้ ดทั่วในชนบท เชน บานเรือนชาวบาน และหางนา ดังแสดงในภาพที่ 1,2

ภาพ 1 ลักษณะหางนาแบบโครงสรางหลังคาทรงจั่ว
ภาพ 2 แสดงลักษณะโครงสรางหลังคาไมไผทรงจั่ว
ที่มา: http://oknation.nationtv.tv
ที่มา: http://www.bareo-isyss.com
จากนั้นจะทําการคนหาเทคนิคที่เหมาะสมกับขอตอโครงสรางหลังคาไมไผ เพื่อนําไปสูกระบวนการออกแบบขอตอที่จะเสนอแนะ
ตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป นการวิ จัย เชิ ง คุ ณภาพ โดยมี ก ารเก็ บ รวบรวมข อ มูลจากเอกสาร สั ง เกต การสั ม ภาษณ และการลงมือ
ปฏิบัติการจริง ประกอบดวยระเบียบวิธีวิจัย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การรวบรวมขอมูล (2) การวิเคราะหขอมูล และ (3) สรุปผล
การศึกษาและเสนอแนะแนวทาง โดยมีรายละเอียดคือ
1. การรวบรวมขอมูล ไดแก
1.1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไมไผ ไดแก ประวัติและความเปนมา
1.2 ขอมูลดานการคุณสมบัติและการรับแรงของไมไผ ไดแก การรับแรงที่เหมาะสม
1.3 ขอมูลเทคนิคที่ใชในการกอสราง ไดแก การศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่มีการนํามาใชงาน และขอดี-ขอเสีย
ในการรวบรวมขอมูลจะมีการรวบรวมดวยการสืบคนจากเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ และการลงมือปฏิบัติการจริง
2. การวิเคราะหขอมูล โดยการนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวม นํามาวิเคราะหความเหมาะสมของเทคนิคการ
เขาไมไผกับขอตอที่ศึกษา นําเทคนิคมาปรับใชและออกแบบเปนขอตอที่มีความเหมาะสมกับโครงสรางหลังคาไมไผ เพื่อเปนขอ
ตอที่สามารถถอดประกอบไดงาย ลดการรื้อถอนทั้งอาคารและเหมาะสําหรับคนทั่วไปที่สนใจสรางบานไมไผดวยตนเอง
3. สรุปผลการศึกษา เสนอแนะแนวทางในการออกแบบขอตอที่ถอดประกอบไดสําหรับโครงสรางหลังคาไมไผ
อยางเหมาะสม
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ภาพ 3 กรอบแนวความคิด

ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับไมไผ

ไมไผเปนไมในตระกูลหญาที่มีความสูงที่สุดในโลก เปนไมที่มีการผลัดใบและขึ้นเปนกอ ลําตนเปนปลองๆ พบมากในแถบ
ทางใตและตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย (Marcel Vellinga, Paul Oliver, Alexander Bridge,2008) มีการนําไมไผมาใช
ประโยชนอยางกวางขวางในหลายๆสาขางาน เชน ในแงของงานสถาปตยกรรม กับการนํามาทําโครงสรางบานในบานเรือน
ประเภทเรือนเครื่องผูก และนํามาทําในสวนรายละเอียดตาง ๆ ของบาน ในสวนหลังคา กรอบบานประตูและหนาตาง ผนังสาน
พื้นที่ทําจากไมไผ เปนตน สิ่งเหลานี้ทําใหเห็นวาประโยชนจากไมชนิดเดียวมีความหลากหลายในการใชงานที่คุมคา ลักษณะทาง
พฤกษศาสตรของไมไผจะเปนตัวบงชี้วาไมไผมีความพิเศษเฉพาะตัว สามารถประยุกตใชจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตได
ไมไผเปนพืชที่จัดอยูในประเภทที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวที่มีวิวัฒนาการมาจากตระกูลหญา ในวงศ Gramineae บางชนิดมีอายุยืน
ยาวเปนรอยป เมื่อออกดอกและผลิตเมล็ดแลวตนแมก็จะตายไป (สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา,2544) แตมีผูเชี่ยวชาญ
ดานไมไผไดเสนอลักษณะสําคัญของไมไผ โดยใหขอมูลเพิ่มเติมวาไผนาจะจัดเปนพืชพวก Bambuseae เพราะมีความแตกตาง
จากหญา มีลักษณะลําตนที่แข็ง เนื้อไมแข็งและมีกิ่งกานใหเห็นอยางชัดเจน (สุทัศน เดชวิสิทธิ์,2544) ขนาดของไมไผขึ้นอยูกับ
สายพันธุของไผแตละชนิด ซึ่งสวนใหญเราจะสามารถจําแนกขนาดตามเสนผาศูนยกลางของไมไผ โดยจําแนกเปน 3 ขนาด
ดวยกัน คือ
1. ขนาดเล็ก เสนผาศูนยกลาง 2-5 ซม. นําไปใชทํารั้ว ราวกันตกและราวบันได ไผสายพันธุที่นิยมใช คือ ไผรวกดํา ไผเมี่ยง
ไฟ และไผกาบแดง เปนตน
2. ขนาดกลาง มีเสนผาศูนยกลาง 7-8 ซม. นําไปใชทําโครงสรางบานขนาดเล็ก หางนา หรือ โครงสรางชั่วคราว เสาของ
เรือน นั่งรานกอสราง และรานคาเพิงขายของ โครงสรางที่ใชน้ําหนักเบา เพื่อเปนที่อยูชั่วคราว กันลมกันฝนเทานั้น สายพันธุไผที่
นิยมนํามาใช เชน ไผขน ไผซางดํา และไผซางจีน เปนตน
3. ขนาดใหญ มีเสนผาศูนยกลาง ตั้งแต 10 ซม. ขึ้นไป สวนใหญนําไปใชในการกอสรางโครงสรางหลัก เชน เสา คาน และ
ตง สายพันธุไผที่นิยมนํามาใชงานสวนนี้ เชน ไผบง ไผตง ไผเลี้ยง ไผยักษ ไผหวานและไผหกเปนตน
ไผแตละชนิดเปนไผที่มีสายพันธุในประเทศไทยแตละสายพันธุจะมีการเจริญเติบโตตามสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่
เหมาะสม แตละภูมิภาคที่มีการกอสรางอาคารไมไผ จึงอาจมีการใชงานพันธุไมไผที่แตกตางกันออกไป ยกตัวอยางเชน ภาคเหนือ
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สวนใหญสายพันธุไผที่นํามาใชในการกอสราง คือ ไผซางหมน ไผรวกดํา ไผตง ไผรวกขาว ไผหินและไผสีสุก เพราะมีเนื้อเยอะ
และมีความยืดหยุนสูง อีกทั้งยังเปนไผที่สามารถหาไดทั่วไปในทองถิ่นภาคเหนือ
หากมีการวิเคราะหความเหมาะสมของการใชงานเทคนิคตาง ๆ เพื่อออกแบบใหมีการใชงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ
จนเกิดเปนแนวทางในการออกแบบขอตอเพื่อนําไปสูการทําแบบขอตอกึ่งสําเร็จรูป กลาวคือ เปนการทําตัวตนแบบขอต อที่
สามารถถอดประกอบได เพื่อใหงายตอการซอมบํารุงเฉพาะบางสวนของโครงสราง ลดการรื้อถอนทั้งอาคาร และเพื่อใหบุคคล
ทั่วไปที่สนใจสรางบานไมไผดวยตนเองสามารถเขาถึงการกอสรางบานไมไผได โดยที่สามารถนําขอตอที่ถอดประกอบไดนี้นําไป
ประกอบขึ้นรูปเองไดที่บาน สําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจงานดานสถาปตยกรรมแคมีเพียงความรูเบื้องตนก็สามารถใชขอตอไดจาก
การเรียนรูวิธีการประกอบที่กระชับและเขาใจงาย ขอตอกึ่งสําเร็จรูปที่ไดรบั การวิเคราะหขนาดที่ชัดเจนและความเหมาะสมของ
ขอตอที่ใชยึดโครงสรางในสวนตาง ๆ ของอาคารจากการคํานวณแรงของวิศวกร จะทําใหสามารถสรางบานไมไผไดอยางรวดเร็ว
ขึ้น ในระยะเวลาที่นอยลงเมื่อเทียบกับการนําไมไผมาประกอบที่หนางาน และการทําเปนขอตอที่สามารถถอดประกอบก็เปนการ
ยืดอายุของอาคารไมไผใหใชงานไดนานขึ้น เพราะมีการซอมบํารุงเฉพาะสวนที่มีการเสื่อมโทรมเทานั้นอีกทั้งตัวขอตอที่ ถอด
ประกอบไดนี้ยังเปนตัวเชื่อมตอกับโครงสรางที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือการตอเติมบานไดอีกดวย

คุณสมบัติของไมไผ

คุณสมบัติของไมไผถูกแบงออกเปน 2 แบบดวยกัน คือ คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางกล
คุณสมบัติทางกายภาพ หมายถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมของไมไผที่มีผลตออิทธิพลภายนอก นอกเหนือจากแรงตางๆ
(Jerrold E. Winandy,1994) เชน การยืดหดตัว ปริมาณความชื้น ความหนาแนน ความถวงจําเพาะ คุณสมบัติที่มตี อความรอน
จากไฟ การนําไฟฟา และความทนทาน เปนตน โดยโครงสรางของลําไมไผนอกจากจะมีหลายขนาดตามสายพันธุและการเติบโต
ในแหลงที่ตางกันยังมีลักษณะที่ตางไปจากไมทั่วไป คือ ตรงกลางลําจะมีลักษณะกลวง มีน้ําหนักเบา เนื้อไมที่มีความแข็งแรงทีส่ ุด
จะอยูบริเวณรอบนอกสุด หรือที่เรียกวาผิวไมไผ และไมมีวงป ทําใหไมไผมีการรับแรงที่ดี โดยเฉพาะการรับแรงเฉือน เมื่อเทียบ
กับไมทั่วไปที่มลี ักษณะตันทั้งลํา มีวงป เปนสวนในการลําเลียงและกักเก็บน้ําตาลและมีเนื้อไมที่มีความแข็งแรงที่สุดอยูบริเวณใน
สุด (วิรัช ชื่นวาริน,2528) ดังแสดงในภาพที่ 4,5

ภาพ 4 แสดงลักษณะเนื้อไมทั่วไป
ที่มา: https://knn13.livejournal.com/17669.html

ภาพ 5 แสดงลักษณะเนื้อไมไผ
ที่มา: http://pubs.rsc.org

คุณสมบัติทางกล หมายถึง คุณสมบัติของไมไผที่มีตอน้ําหนักหรือแรงภายนอกที่มากระทํา มีความสามารถในการ
ตานแรง รองรับแรงหรือน้ําหนักที่มากนอยตางกัน มีความยากงายในการเสียรูป ความสามารถรับพลังงานที่ทําใหไมเสียกําลังโดย
สิ้นเชิงที่ระดับใด ๆ และความทนทานตอการขีดขวน เจาะไช ในการนําไมไผมาใชงานจําเปนจะตองเขาใจคุณสมบัติพื้นฐานของ
วัสดุ เพื่อใหสามารถออกแบบกอสรางอาคารที่สอดคลองกับขอเดนของวัสดุ และยังเปนขอมูลสําคัญในการนําไปคํานวณความ
แข็ง คุณสมบัติเชิงกลสวนหนึ่งมาจากองคประกอบของเนื้อเยื่อไมไผซึ่งเมื่อขยายเนื้อไมไผจะเปนเปนทอ หรือที่เรียกวาเสี้ยนไมที่
วางตามแนวยาวประกอบไปดวยเสนใยซูโคส มีลักษณะเปนทอลําเลียงอาหารและน้ําเพื่อนํามาเลี้ยงลําไผ ทําหนาที่เปรียบเสมือน
เหล็กเสนในโครงสรางคอนกรีต โดยเสนใยเหลานี้จะเกาะกลุมกันหนาแนนภายนอก จนถึงสวนนอกสุดที่เปนเปลือกของไมไผจะ
ประกอบไปดวยซิลิกา เปนตัวปองกันเนื้อไมขางใน เปนสวนยืดทอน้ําเลี้ยงเขาดวยกันเปรียบเสมือนคอนกรีต ภาพที่ 6,7 เปนการ
แสดงลักษณะของทอน้ําเลี้ยงและเนื้อเยื่อไมไผ
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ภาพ 6 รูปขยายลักษณะทอน้ําเลีย้ งของไมไผ
ที่มา: http://zissou.com/2011/02/10/bamboo/

ภาพ 7 รูปขยายลักษณะเนื้อเยื่อไมไผ
ที่มา: http://zissou.com/2011/02/10/bamboo/

การทดสอบแรงไมไผพบวามีความสามารถในการรับแรงดึงของผิวภายนอกมากกวาเนื้อไมดานในถึง 2 เทา และไม
ไผที่มีขนาดหนาตัดเล็กกวาจะมีความสามารถในการรับแรงดึงไดมากกวาไผที่มีหนาตัดใหญ ซึ่งเปนขอมูลที่มาจากการทดลองทํา
การวิจัยเกี่ยวกับไมไผโดย Von R. Bauman ในป ค.ศ.1912 ที่ประเทศเยอรมัน การรับแรงอัดมีการทําวิจัยในประเทศญี่ปุนในป
ค.ศ.1932 โดยนักวิจัยชื่อ Sioti Uni จากมหาวิทยาลัย Utsunomiya ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเกษตร การศึกษาทั้งคุณสมบัติเชิงกล
และคุณสมบัติทางเคมี ทําใหพบวาสวนบนของลําไมไผสามารถรับแรงอัดไดดี และสวนกลางของลําไมไผสามารถรับแรงดึงไดดี
จนกระทั่งในป ค.ศ.1981 Janssen ไดทําการศึกษาไมไผเพื่อนํามาใชในทางโครงสราง โดยพัฒนากระบวนการทดสอบคุณสมบัติ
พื้นฐานของไมไผที่สอดคลองกับกายวิภาคของไมไผ ทําใหไดพบอัตราสวนพื้นฐานระหวางมวลตอปริมาณของไผกับคุณสมบัติ
เชิงกล
ตาราง 1 อัตราสวนพื้นฐานระหวางมวลตอปริมาณของไผกับคุณสมบัติเชิงกล
ไผแหง
ไผสด

กําลังแรงอัด
0.094
0.075

กําลังแรงดัด
0.14
0.11

การรับแรงที่เหมาะสมของโครงสรางไมไผ

กําลังรับแรงเฉือน
0.021
N/A

แรงทางโครงสราง ในการทดสอบทางกลของไมไผจะมีการทดสอบ 4 แรงดวยกัน คือ แรงดัดสถิต (static bending)
แรงอัด (compression) แรงเฉือน (shearing) และแรงดึง (tension) ดวยลักษณะของเนื้อไมไผที่มีเสี้ยนวางตามแนวยาวของลํา
ไมไผเปนแนวขนานกับการรับแรงอัดที่จะมากระทํา การศึกษาและวิเคราะหแรงที่เกิดขึ้นกับโครงสรางหลังคาทรงจั่ว จะมีแรงมา
กระทํา คือ แรงอัด เปนแรงที่เกิดจากวัตถุที่ถูกดันหรืออัดเขาหากัน ภาพที่ 8 แสดงการรับแรงของโครงสรางหลังคาทรงจั่ว
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ภาพ 8 การรับแรงของโครงสรางหลังคาทรงจั่ว

การศึกษาเทคนิคการเขาไมไผ

เทคนิคการเขาไมไผสามารถแบงเปน 2 กลุมใหญๆ คือ เปนกลุมที่เกิดจากเทคนิคขั้นพื้นฐาน มีวิธีการขึ้นรูปแบบงายไม
ซับซอนเพราะสรางมาจากภูมิปญญาและความชํานาญของชาวบานที่สั่งสมตอกันมา เทคนิคสวนใหญที่นิยมใช คือ เทคนิคการ
ผูกมัดและเทคนิคการเจาะเขาลิ่ม อีกกลุมหนึ่ง เปนกลุมที่มีการพัฒนามาจากเทคนิคขั้นพื้นฐาน กลาวคือ มีวิธีการเชื่อมตอ ผูกมัด
และเขาลิ่มอยางซับซอนมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับโครงสรางอาคารเฉพาะสวนและเปนการแกปญหาจากเทคนิคเดิมในแงของ
วัสดุที่ใชยึดใหคงทนและใชไดนานมากขึ้น เทคนิคแตละรูปแบบจะจัดแสดงในรูปแบบของตารางเพื่อใหเห็นภาพการติดตั้ง และ
ขอดีขอเสียของแตละเทคนิค โดยวิเคราะหตามเงื่อนไขของงานวิจัย คือ ความยากงายในการประกอบ และการรับแรงที่เหมาะสม
กับโครงสราง
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ตาราง 2 รูปแบบการเขาไมไผที่ศกึ ษา และขอดี-ขอเสีย
รูปแบบ
วิธีการติดตั้ง
1.การใชเชือกผูก

ขอดี
- ประกอบแตละสวนไดงาย
ดวยวิธีการเดียวกัน คือ การ
มัด

ขอเสีย
- ตองมีทักษะและความรูใน
เรื่องชนิดของเชือก และ
วิธีการมัด

- การประกอบมีความเรียบ
เนียนมากขึ้นในสวนที่ตอกัน
- การบากบางชนิดมีการ
ประกอบที่งายและไมตองใช
การประกอบกับวัสดุอื่น
- การประกอบมีความ
สวยงาม และเรียบเนียน
- ตัวลิ่มทําใหลําไผทยี่ ึด
ติดกันแนนมากขึ้น
- มีชองวางระหวางลิ่มกับลํา
ไมไผมีทําใหโครงสราง
สามารถขยับไดไมตายตัว

-- ตองมีทักษะในการบากไม
ใหพอดีกัน
- การประกอบสวนใหญตอง
ใชกับวัสดุอื่นเพื่อความแนน
หนาและความมั่นคง
- การเจาะอาจทําใหไมไผ
แตกได
- จําเปนตองใชเชือกหรือ
วัสดุอื่นเพื่อทําใหลิ่มยึดเกาะ
กับตัวลําไมไผอยางถาวร
- ตําแหนงลิ่มกับตําแหนงรูที่
เจาะตองเปนขนาดที่พอดี

4. การประกบไมไผ

- สามารถตอเชื่อมไมใหมี
ขนาดยาวกวาเดิมได
- สวนที่ปะกอบเรียบเนียน
เหมือนเปนชิ้นเดียวกัน

- รอยที่ถูกเชื่อมตอตอง
ประกอบควบคูกับเชือกหรือ
วัสดุผูกแบบอื่นดวย
- การเชื่อมตอแบบประกบ
หลายรูปแบบตองอาศัย
ความชํานาญ

5. การเหลาบาง

- สวนประกอบมีผิวตรง
รอยตอมีความเรียบเนียน
สวยงาม

- ตองมีทักษะและการ
ประกอบ อยางแมนยํา
- การตัดบากไมไผ ลดความ
แข็งแรงของไมไผลง
- ตองใชเชือกหรืออุปกรณ
ผูกมัดชนิดตางๆในการชวย
รัดใหอยูตัว

2. การบาก

3. การใช ลิ่ ม ยึ ด ลํ า ไม ไ ผ เ ข า
ดวยกัน

จากตางราง 2 การศึกษาเทคนิคการเขาไมไผในรูปแบบตาง ๆ จะนํามาซึ่งการคัดเลือกการเขาไมที่นาสนใจและตรงตามเงื่อนไขที่
วางไวเพื่อประยุกตใชรูปแบบที่เหมาะสมกับโครงสรางหลังคาสําหรับบานไมไผขนาดเล็ก
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ผลการวิจัย

จากการวิจัยพบวา การเขาไมไผจากขอมูลที่ไดศึกษามา โดยเลือกตามเงื่อนไขที่ไดวางไว คือ การถอดประกอบตองไม
ซับซอน งายตอความเขาใจและบุคลคลทั่วไปที่มีความสนใจงานกอสรางบานดวยโครงสรางไมไผ สามารถประกอบขอตอไดดวย
ตนเอง ซึ่งขอตอที่เล็งเห็นวาสามารถทําใหคนทั่วไปประกอบเองไดนั้น ตองเปนขอตอที่ใชเทคนิคที่เรียนรูและทดลองทําเองไดโดย
อาศัยแคทักษะพื้นฐานของผูใช เชน การใชลิ่มและสลักจากวัสดุไมไผ สวนการใชเชือกจากวัสดุสังเคราะหหรือวัสดุธรรมชาติ ใน
การผูกมัดนั้นตองใชความชํานาญและประสบการณในการทํา จากการไดลงมือปฏิบัติจริงของผูวิจัยที่ไดไป workshop : การสราง
อาคารดวยไมไผ โดย อ.จุลพร นันทพานิช และทีมชางผูชํานาญงานการกอสรางอาคารดวยโครงสรางไมไผ จากบริษัทสถาปนิก
ยางนา ลักษณะอาคารที่สรางเปนหางนาที่ประกอบขึ้นรูปดวยไมไผทั้งหมด ระยะเวลาดําเนินการปฏิบัติการ 2 วัน ปฏิบัติการที่
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีผูสนใจเขารวมปฏิบัติการจํานวน 20 คน มีทั้งบุคคลทั่วไป นักศึกษาคณะ
สถาปตย และสถาปนิก ทําใหผูวิจัยเห็นความแตกตางของแตละประเภทบุคคลที่เขารวม workshop ในแงการมีทักษะในการใช
เครื่องมือและการมีประสบการณในการทํางานดานไมไผ กลาวคือ ผูที่มีประสบการณและเคยทํางานเกี่ยวกับไมไผจะมีความรู
พื้นฐานในการใชเครื่องมือและมีทักษะในการประกอบโครงสรางไมไผ สวนบุคคลธรรมดาที่มีความสนใจอยากสรางบานดวย
โครงสรางไมไผดวยตนเองในระหวาง workshop จะตองไดรับการดูแลจากทีมชางผูชํานาญงานกอสรางโครงสรางไมไผ
ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา ขอตอที่จะเปนไปได ควรเปนขอตอที่มีการประกอบที่ไมซับซอนและมีทักษะพื้นฐานก็สามารถประกอบ
ได โดยจะแสดงกระบวนการไดมาซึ่งเทคนิคที่เหมาะสมตามเงื่อนไขที่วางไว ดังแสดงเทคนิคเปนรูปภาพตามเงื่อนไขที่สําคัญเปน
ลําดับ ดังนี้
การยึดตอโครงสรางดวยตัวไมไผเอง
การยึดตอโครงสรางดวยตัวไมไผเอง กลาวคือ เปนเทคนิคที่ไมมีการใชเชือกในการผูกมัดเพื่อยึดขอตอ แตกลับใชตัวไมไผ
เองผูกยึดกับขอตอในสวนอื่น โดยเงื่อนไขนี้ทําใหสามารถคัดเลือกขอตอที่เหมาะสมกับเงื่อนไขได 3 ประเภทดวยกัน คือ การบาก
การใชลิ่มกับสลักไมไผและการประกบไมไผ ดังจะแสดงในภาพที่ 9

การบาก

การเขาลิม่ และใชสลัก

การประกบ

ภาพ 9 แสดงเทคนิคการเขาไมที่ถูกคัดเลือกมาตามเงื่อนไขและความเหมาะสม
ที่มา: http://www.guaduabamboo.com/working-with bamboo/joinong-bamboo 3
จากภาพที่ 9 จะเห็นไดวาทั้ง 3 ประเภทเปนเทคนิคที่ยังมีการใชเชือกในการเชื่อมโยงใหยึดติดกัน แตถามีการประยุกต 3
เทคนิคเขาดวยกัน จะสามารถลดการใชเชือกในการยึดติดกันได โดยการใชอีกเทคนิคมาผสมเพื่อใหเกิดการพัฒนาเปนขอตอที่
สามารถถอดประกอบได
การออกแบบขอตอโดยประยุกตใชเทคนิคที่เหมาะสมและสามารถถอดประกอบได
การออกแบบขอตอที่ถอดประกอบไดนั้น จุดประสงคหลัก คือ เพื่อใหโครงสรางเดิมที่มีการประกอบใหอยูอยางถาวร
สามารถถอดเปลี่ยนลําไมไผไดโดยไมกระทบกับโครงสรางในสวนอื่นที่เหลือ ลดเวลาในการประกอบโครงสรางสวนอื่นที่กระทบ
กลับเขาไปใหม อีกทั้งยังเปนการสนับสนุนใหบุคคลทั่วไปที่สนใจสรางบานไมไผสามารถนําชิ้นงานขอตอที่ออกแบบไปประกอบขึ้น
47

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
_____________________________________________________________________________________________
รูปโครงสรางบานเองได โดยมีคูมือการประกอบและการแนะนําจากชางผูชํานาญงานดานโครงสรางไมไผ ก็สามารถมีสวนรวมใน
การกอสรางบานไดดวยตนเอง ทําใหงานสถาปตยกรรมไมจํากัดเฉพาะกลุมอีกตอไป
วิธีการออกแบบประกอบดวย 3 วิธีจากการเลือกเทคนิคมาแลว คือ (1) การเนนการบาก การใชสลักและลิ่ม
(2) การประกบของไมไผกับตัวขอตอ โดยใชในสวนขอตอหลักเพื่อใชยึดสวนอื่นเขาดวยกัน และ (3) การเพิ่มสวนขอตอ
ระหวางอะเสลางกับจันทันใหเลียนแบบตรงจุดยึดเสากับอะเสลางเพื่อใหสวนจันทันมีความคงทนและแนนหนาแตยังสามารถถอด
และประกอบกลับได
การออกแบบขอตอ จะถูกจําแนกเปน 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 แบบขอตอจุดเชื่อมสวนเสากับอะเสลาง ภาพที่ 10 และ ภาพที่ 11 จะเปนการเปรียบเทียบระหวางโครงสราง
แบบเดิมที่ใชเทคนิคการมัดทั้งหมด และ โครงสรางแบบใหมที่มีขอตอในสวนเสากับอะเสลาง ขอแตกตางคือ ขอตอที่ออกแบบ
สามารถทําใหโครงสรางถอดประกอบไดเมื่อตองการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงลําไมไผอันใหมเขาไป

ภาพ 10 การออกแบบขอตอ สวนเสาดับอะเสลางเพื่อการ
ถอดประกอบได

ภาพ 11 โครงสรางหลังทรงจั่วแบบดั้งเดิม มีการขึ้นรูปและ
เขาไมดวยการมัด

แบบที่ 1 มีการใชเทคนิคการใชลิ่มและสลักผสมกับเทคนิคการประกบไมไผ โดยจะแสดงวิธีการประกอบในภาพที่ 12

ภาพ 12 ขั้นตอนการประกอบขอตอที่ออกแบบสําหรับจะเชื่อมเสาและอะเสลาง
การผสมเทคนิคระหวางการใชสลักกับลิ่มและการประกบไมไผ โดยมีการถากสวนเปลือกของไมไผ ใหไมไผมีขนาดที่ตางกัน
เพื่อใหขอตอสามารถสวมลงไป จากนั้นจะนําสลักเสียบลงไปและตามดวยขั้นตอนสุดทาย คือ การใชลิ่มเปนตัวยึดตัวขอตอทั้งหมด
ใหอยูรวมกันได เมื่อมีการซอมแซมหรือเปลี่ยนแปลงในสวนเสาก็สามารถหมุนและถอดเสาออกจากขอตอแลวนําลําไมไผลําใหม
ถากสวนเปลือกออกแลวนํามาประกบทับในตําแหนงเดิมไดเลย และในสวนอะเสลางเมื่อมีการเปลีย่ นแปลงตองมีการถอดลิม่ สลัก
และสวนขอตอออกตามลําดับเพื่อเปลี่ยนอะเสลางใหมเขาไป
การรับแรงของขอตอสวนจุดเชื่อมเสาและอะเสลาง จุดนี้จะมีการรับแรงอัดที่มากจากทั้งสวนจันทันถายลงมาสูอะเสบน
และถายลงสูอะเสลาง แรงอัดจากสวนอกไกถายลงสูดั้ง และถายแรงมาสูเสา ลักษณะแนวเสี้ยนของไผเปนแบบตั้งฉากสามารถรับ
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แรงไดดีในทางดิ่ง เมื่อมีแรงมากระทําดานขางของอาคาร ไมวาจะเปนแรงลมหรือแรงแผนดินไหว ขอตอจะชวยยึดเสากับอะเส
ลางไมใหแยกออกจากกันได แตอาจจะมีขอเสียในสวนที่ตองถากเปลือกไมไผซึ่งเปนสวนที่มีความแข็งแรงที่สุดออก ทําใหไมไผเกิด
การแตกหักได ดังแสดงในภาพที่ 13,14

ภาพ 13 แสดงตําแหนงของขอตอในสวนเสากับอะเสลาง

ภาพ 14 แสดงการรับแรงอัดของขอตอสวนเสากับอะเสลาง

แบบที่ 2 การออกแบบขอตอในจุดเชื่อมอะเสลางกับอะเสบน เหตุผลในการเลือกออกแบบขอตอในจุดนี้ คือ จากโครง
สรางเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนวัสดุในจุดนี้ จะตองรื้อโครงสรางที่อยูดานบนทั้งหมดออกเพื่อเปลี่ยนอะเสบนแคทอนเดียว จึงควรมีขอ
ตอในจุดเชื่อมนี้เพื่อเปนตัวชวยในการตั้งรับอะเสบนลําใหมเขาไปในขณะที่ดันในสวนอะเสบนชิ้นเกาออกมาได การถอดเปลี่ยนไม
ไปกระทบกับโครงสรางสวนบนที่เหลือและไมเสียเวลารื้อถอนทั้งหมดเพื่อเปลีย่ น ดังแสดงเปรียบเทียบแบบเกากับแบบใหมใน
ภาพที่ 15,16

ภาพ 15 การออกแบบขอตอในสวนอะเสลางกับอะเสบน

ภาพ 16 โครงสรางหลังทรงจั่วแบบดั้งเดิม

การเปรียบเทียบการเขาไมแบบเดิมกับการออกขอตอนั้น ทําใหการเปลี่ยนวัสดุทําไดงายขึ้นกวาเดิม อีกทั้งโครงสรางหลังคาทรง
จั่วแบบเดิมนั้นจะมีทรงสูงไมคอยมีแสงลอดผานสวนใตหลังคาจะมีความมืดกวาทรงอื่น การออกแบบขอตอในสวนนี้สามารถเพิ่ม
ความสวางใหกับสวนใตหลังคา ภายในบานเกิดเปนชองแสงคลายโครงสรางหลังคาระบบมาตางไหมของวัดวาอาราม ในสวนนี้
สามารถทําเปนชองเปดเพื่อเพิ่มความสวางได ถือเปนการลดการใชพลังงานไปสวนหนึ่งเพราะไดแสงธรรมชาติจากภายนอกบาน
มาใหความสวาง
การรับแรงของขอตอในสวนนี้จะเปนการรับแรงอัดที่ถายลงมาจากจันทันสูอะเสบนในปริมาณปานกลาง ขอตอยังสามารถ
รับแรงอัดไดและสามารถถายลงสูอ ะเสลางและเสาตอไป ดังแสดงในภาพที่ 17
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ภาพ 17 การรับแรงของขอตอในสวนอะเสลางกับอะเสบน
การใชเทคนิคและการประกอบในแบบที่ 2 คลายกันกับแบบที่ 1 แตเปนมีการเปลี่ยนตําแหนงของสลักและลิ่มที่ยดึ มาอยู
ดานลางเพื่อใหขางบนยังสามารถวางอะเสบนลงบนขอตอได มีการบากในสวนทายของขอตอเพื่อใหสามารถวางอะเสบนไดอยาง
เรียบเนียนเขากัน ผิวสัมผัสที่เรียบเนียนไปดวยกันจะทําใหลําไผเกาะติดกันไดดียิ่งขึ้น ดังแสดงในภาพที่ 18

ภาพ 18 วิธีการประกอบขอตอสวนอะเสบนกับอะเสลาง
แบบที่ 3 เปนการออกแบบขอตอในจุดเชื่อมสวนอะเสบนกับจันทัน เหตุผลที่เลือกออกแบบขอตอสวนนึ้เพราะเล็งเห็นวา
การประกอบแบบดั้งเดิมที่มีการมัดจันทันลงไปบนอะเสบนโดยตรง ในจุดที่มีการวางทับกันมีความไมสนิทเรียบเนียน และ
กอใหเกิดการเสียการรับแรงของอะเสบนเพราะรับแรงไดไมเต็มที่ จุดที่วางทับกันเปนเพียงจุดที่สวนอะเสบนกับจันทันสัมผัสกัน
เทานั้น จึงออกแบบใหมีขอตอที่มีการรับแรงที่เหมาะสม คือรับแรงแนวตั้งฉากกับแนวเสี้ยนของไมไผ คลายกับเปนเสาค้ํายัน
จันทัน ใหสามารถรับแรงไดดีขึ้น จากนั้นจึงมีการเจาะอะเสบนเพื่อเปนตัวยึดและเชื่อมกับตัวขอตอ ดังแสดงในภาพที่ 19,2

ภาพ 19 การออกแบบขอตอในสวนอะเสบนกับจันทัน
ภาพ 20 โครงสรางหลังทรงจั่วแบบดั้งเดิม
ขอตอสวนอะเสบนกับจันทันเมื่อเทียบกับโครงสรางหลังคาทรงจั่วแบบดั้งเดิม ทําใหเห็นการวางพาดกันอยางเรียบเนียน
มากขึ้นไมรับแรงเปนจุดเหมือนแบบเดิม เมื่อตองการเปลี่ยนโครงสรางในสวนจันทันก็สามารถดึงลิ่มแลวถอดสลักออก จากนั้นดึง
50

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
_____________________________________________________________________________________________
สวนของขอตอออกมาแลวเปลี่ยนจันทันใหมเสียบเขาไปแทนที่ได และในสวนที่ยึดติดกับอะเสบนโดยวิธีการเจาะรูแลวเสียบสวน
ขอตอเขาไป ตัวอะเสบนจะเกิดแรงบิดจากการรับแรงที่มากขึ้นของขอตอ สวนขอตอมีการตั้งฉากกับอะเสลางเพื่อชวยถายแรงอัด
จากจันทันดวยอีกทาง ขอตอในสวนนี้ทําหนาที่เหมือนเปนสวนดั้งและอกไกชวยถายแรงอัดจากโครงสรางสวนบนทั้งหมดใหมีการ
ถายแรงที่สม่ําเสมอกัน กลาวคือ เปนตัวชวยรับแรงใหสวนอกไกและดั้งไมรับแรงที่มากเกินไป ดังจะแสดงในภาพที่ 21,22

ภาพ 21 การรับแรงอัดของขอตอสวนอะเสบนกับจันทัน

ภาพ 22 การรับแรงอัดและแรงเฉือนแบบเดิมของ
อะเสบนกับจันทัน
การประกอบขอตอในสวนจันทันกับอะเสบน ดังแสดงในภาพที่ 23 มีการเจาะรูในสวนอะเสบนกับสวนที่ 1 ของขอตอ
จากนั้นจึงเสียบสวนขอตอนั้นเขาดวยกันโดยใชไมไผขนาดเล็กเปนตัวยึดทั้งสองตัวใหยึดติดกัน จากนั้นในสวนโครงสรางที่เหลือก็
จะคลายเดิม คือ สอดชิ้นสวนขอตอสวนที่เหลือเขาไปในจันทันที่เตรียมไว ใชสลักเสียบยึดจันทันกับสวนขอตอแลวเสียบลิ่มเขาไป
เปนขั้นตอนสุดทาย

ภาพ 23 วิธีการประกอบขอตอสวนจันทันกับอะเสบน
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การประเมินผลการออกแบบ

จากการออกแบบโดยการเลือกเทคนิคการเขาไมที่เหมาะสมมาพัฒนารวมกันเปนขอตอในสวนโครงสรางหลังคาไมไผ
พบวาจากการปรึกษาและทําตัวตนแบบขอตอไมไผกับ คุณธงชัย จันทรสมัคร สถาปนิกผูทํางานดานโครงสรางไมไผ และเปนผูทํา
เกี่ยวกับสวนขอตอจักรยานดวยไมไผ พบวาหากวัสดุที่เลือกใชทําขอตอเปนวัสดุไมไผทั้งหมด ไมไผจะเกิดการแตกหักจากระยะ
ความยาวที่นอยเกินกวาไมไผจะรับแรงได ถึงแมจะตัดสวนที่มีปลองติดมาดวยก็ยังไมสามารถรับแรงตั้งแตการเจาะรูเพื่อสอดลิ่ม
และสลักได คุณธงชัยจึงแนะนําใหใชเปนวัสดุทางเลือกมากกวา เชน ทอพีวีซีหรือทอเหล็ก หากยังตองการเลือกใชวัสดุขอตอเปน
ไมไผอาจจะตองมีการเคลือบและเชื่อมประสานไมไผอีกชั้นดวยยางสนเพราะยางสนที่ใชเคลือบไมไผจะเปนตัวยึดไมไผอีกชั้นให
ปองกันการแตกหักได

สรุปผลและขอเสนอแนะ

จากการออกแบบขอตอเพื่อเปนแนวทางทั้ง 3 แบบดวยกันนั้น พบวาสวนขอตอที่รับแรงมากที่สุด คือ ขอตอแบบที่ 1 ขอ
ตอในสวนจุดเชื่อมเสากับอะเสลาง มีความแตกตางจากโครงสรางเดิม คือ แบบโครงสรางเดิมเมื่อมีการเปลี่ยนสวนเสาหรืออะเส
จะตองรื้อโครงสรางสวนบนทั้งหมดออกกอน ไมวาจะเปน สวนอะเสบน ดั้ง อกไก จันทันและแป จากนั้นถึงจะคลายเชือกที่มัด
เชื่อมตัวเสาและอะเสลางออกจากกัน กลาวคือ เปนการื้อถอนโครงสรางเพื่อประกอบกลับเขาไปใหมทั้งหมด สวนขอตอที่
ออกแบบนี้ทําใหเสาและอะเสลางสามารถเปลี่ยนถายวัสดุใหมเขาไปไดงายขึ้น โดยมีการถอดเฉพาะสวนขอตอออกโดยเริ่มจาก
ถอดเสาแลวเปลี่ยนกลับเขาไปใหมก อนเพื่ อใหอะเสล างเดิมยั งเป นตัว ค้ําโครงสรา งที่เหลื อไวได จากนั้นจึงถอดขอต อ และ
สวนอะลางออกตามลําดับ
แบบที่ 2 และแบบที่ 3 เปนการใชแบบขอตอที่คลายคลึงกันกับแบบที่ 1 แตมีความซับซอนมากขึ้นเพื่อเนนใหสวนอะเสบน
และสวนจันทันสามารถถอดเปลี่ยนไดมากกวาเดิม แบบที่ 2 เปนการใชขอตอในลักษณะคลายกันกับแบบที่ 1 แตเปลี่ยนวิธีการ
ประกอบจากดานบนเปนดานลางขึ้นไปเพื่อใหขอตอสวนบนทําหนาที่เหมือนเปนดั้งรับอะเสบนได พื้นผิวที่มากขึ้นทําใหมีพื้นที่รับ
แรงไดมากกวาโครงสรางแบบเดิม สวนขอตอที่เพิ่มเขามาในสวนแบบที่ 3 คือ ดั้งที่ตั้งฉาก ทําหนาที่รับจันทันแทนอะเสบนเพราะ
ลําไผเสี้ยนไมจะวางตัวในแนวยาว หากตั้งลําไผจะสามารถรับแรงไดดีกวาลําไผในแนวนอน จากนั้นยึดสวนขอตอนี้เขากับอะเสบน
แตผลที่ไดกลับทําใหอะเสบนเกิดการรับแรงที่มากขึ้น จากเดิมที่รับแรงอัดจากจันทันและแป กลับตองรับแรงบิดจากขอตอที่เพิ่ม
เขาไป ทําใหอะเสบนเกิดการแตกหักไดงายขึ้นเมื่อเทียบกับการประกอบแบบโครงสรางเดิม โดยจะเปรียบเทียบขอดี-ขอเสียให
เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในรูปแบบตารางเปรียบเทียบทั้ง 3 แบบ ซึ่งมีเงื่อนไขการวิเคราะหตามประเด็นที่ไดวางไว คือ การรับแรงที่
เหมาะสมและการประกอบที่งายสําหรับบุคคลทั่วไป ดังแสดงในตาราง 3
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ตาราง 3 แสดงการวิเคราะหขอตี-ขอเสีย ของขอตอที่ออกแบบตอความยากงายในการประกอบและความเหมาะสมของขอตอกับ
โครงสราง
ขอตอที่ออกแบบ
การรับแรงของขอตอ
ขอดี
ขอเสีย
แบบที่ 1
- การประกอบมีความเรียบ - ในสวนอะเสลางที่ตองมี
เนียนมากขึ้นในสวนที่ตอ การถากเลือกไมไผออก
เพื่อใหขอตอสามารถสอด
กัน
- สามารถถอดเปลี่ยนสวน เขาไปได ทําใหอะเสลาง
เกิดการแตกหักได
เสาและอะเสลางได

แบบที่ 2

- การประกอบมีความเรียบ
เนียนมากขึ้นในสวนที่ตอ
กัน
- สามารถถอดเปลี่ยนอะเส
บนไดโดยไมรบกวน
โครงสรางสวนอื่น

- อะเสบนตองยึดติดโดย
การมัดหรือใชลิ่มสลักดวย
- การยึดอะเสบนทําใหขอ
ตอในสวนค้ําอาจจะเสีย
การรับแรงเพราะเกิดการ
เจาะรูทมี่ ากเกินไป

แบบที่ 3

- สามารถถอดเปลี่ยน
จันทันไดโดยไมรบกวน
โครงสรางสวนอื่น
- ขอตอชวยในการรับแรง
จากจันทันโดยตรง

- การประกอบมีขั้นตอนที่
ซับซอนเกินไป
- ขอตอมีจุดที่ตองยึด
กับอะเสบน ทําใหอะเส
บนเกิดแรงบิดและเกิด
การแตกหักได

แรงบิด

จากตาราง 3 การเปรียบเทียบการออกแบบขอตอใน 3 แบบนี้ทําใหเห็นวาขอตอที่เหมาะสมที่สามารถแกปญหาการรือ้
ถอนโครงสรางทั้งหมดใหม สามารถถอดเปลี่ยนวัสดุเขาไปใหมไดและมีการรับแรงอัดที่ดี คือ ขอตอแบบที่ 1 ขอตอในสวน
จุดเชื่อมตอเสากับอะเสลาง ซึ่งบุคคลทั่วไปที่สนใจจะสรางบานไมไผเอง หากมีการศึกษาคูมือวิธีการประกอบขอตอก็จะสามารถ
ประกอบขอตอนี้เองได
ความยากงายของการประกอบไดรับการประเมินจากบุคคลที่มีความสนใจเกี่ยวกับบานไมไผ โดยแบงเปน 2 กลุมดวยกัน
คือ (2.1) กลุมบุคคลทั่วไปที่สนใจอยากสรางบานไมไผดวยตนเอง (2.2) กลุมบุคคลทั่วไปและสถาปนิกที่มีความรูเรื่องเครื่องมือ
เครื่องใชและงานชางมีความสนใจอยากสรางบานไมไผ พบวาบุคคลทั่วไปที่ไมมีความรูเรื่องโครงสรางบานไมไผแตมีความสนใจ
อยากสรางบานไมไผสามารถประกอบเองได แตตองใชเวลาในการอานคูมือและรับคําแนะนําจากชางผูทํางานดานเทคนิคและการ
กอสรางอาคารดวยโครงสรางไมไผก็จะสามารถประกอบขอตอเขากับสวนโครงสรางอื่นได โดยวิธีการประเมิน คือ ใหผูประเมินดู
จากรูปภาพวาดและคําอธิบายวิธีการประกอบแบบเปนขั้นตอน จากนั้นใหทดลองประกอบจริงจากขอตอไมไผที่ทําขึ้นมาเปนตัว
ตนแบบ

53

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
_____________________________________________________________________________________________

เอกสารอางอิง

กานต คําแกว. (2546). ไมไผกับสถาปตยกรรมที่เลือนหาย : การออกแบบศาลาประชาคม.วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร.
รุงคุณ ราศีนวล. (2550). การพัฒนาวัสดุหลังคาและผนังจากไมไผเพื่อนําไปประยุกตใชในการกอสราง.วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
ศูนยฝกอบรมวนศาสตรชุมชนแหงภูมิภาคเอเชียแปซิฟก (ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา). (2557). ไผกับวิถีชีวิตคนไทย :
องคความรูและรูปแบบการจัดการของทองถิ่น. กรุงเทพ: ดูมายเบส จํากัด.
สราวุธ สังขแกว และคณะ. (2554). ไผในเมืองไทย (Bamboo Of Thailand). กรุงเทพ: สํานักพิมพบานและสวน
สุริยา สมุทคุปติ์ และ พัฒนา กิติอาษา. (2544). ภูมิปญญาไมไผในวัฒนธรรมของคนชายขอบ. เอกสารประกอบนิทรรศการ
“ภูมิปญญาไมไผ”ประชุมทางวิชาการสหกิจศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 12 (WACE 2001). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี.
สุทัศน เดชวิสิทธิ์. (2544). การปลูกหนอไม (หนา 26). กรุงเทพ : เกษตรสาสน
วิรัตน ชื่นวาริน. (2528). ลักษณะโครงสราง องคประกอบและสมบัติทางฟสิกสของไผ. การสัมมนาเรื่องไผ ครั้งที่ 1.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Marcel Vellinga, Paul Oliver, Alexander Bridge. (2008). Atlas of Vernacular Architecture of the world.
New York : Routledge
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.ความหมายของสถาปตยกรรมรวมสมัย สืบคนเมื่อ 9 กันยายน 2559, จาก
http://oldsite.asa.or.th/th/node/92437
ลักษณะหางนาแบบโครงสรางหลังคาทรงจั่ว สืบคนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก http://oknation.nationtv.tv
ลักษณะโครงสรางหลังคาไมไผทรงจั่ว สืบคนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก http://www.bareo-isyss.com
ลักษณะเนื้อไมทั่วไป สืบคนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก https://knn13.livejournal.com/17669.html
ลักษณะเนื้อไมไผ สืบคนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก http://pubs.rsc.org
รูปขยายลักษณะทอน้ําเลี้ยงไมไผและรูปขยายลักษณะเนื้อเยื่อไมไผ สืบคนเมื่อ 14 สิงหาคม 2561, จาก
http://zissou.com/2011/02/10/bamboo/
Guadua Bamboo Working With Bamboo : Bamboo Joints and Joinery Techniques. Retrieved September 13,
2016, from http://www.guaduabamboo.com/working-with bamboo/joinong-bamboo 3
Jerrold E. Winandy. (1994). Wood Properties. Retrieved September 12, 2018, From
https://www.fpl.fs.fed.us/documnts/pdf1994/winan94a.pdf
54

การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
ปราณี เทากลาง1*

The Development of Fruits and Vegetables Indigenous Rice Cracker Package.
Pranee Taoklang1*

1*

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Faculty of Industrial Technology, Nakhon Ratchasima Rajabhat University
*Corresponding author E-mail address : praneet59@gmail.com
Received february 9, 2018
revised March 13 ,2017
accepted April 15, 2018
1*

________________________________________________________________________________________________

บทคัดยอ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑขาวโปงแผนเล็กแบบแผนกลมผสมผักและผลไม และสติกเกอรติดถุงของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยใหกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยางไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการออกแบบพัฒนา
บรรจุภัณฑกอนที่จะนําไปใชในการจัดจําหนาย และนําบรรจุภัณฑที่ออกแบบพัฒนาไปศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคในทองตลาด
จากการทดลองการปรับเปลี่ยนวิธีการบรรจุขาวโปงจากเดิมใชลวดเย็บกระดาษในการปดปากถุง มาเปนการใชเครื่องซีนปด
ปากถุงทําใหสามารถเก็บรักษาขาวโปงใหอยูไดนานขึ้นกวาเดิม และยังคงความกรอบเหมือนตอนที่ผลิตเสร็จใหม และผลการศึกษา
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม พบวาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสม
ผักและผลไม โดยแยกเปนดานการใชงาน ไดแก ปกปองคุมครองสินคา รักษาคุณภาพของสินคา มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใช
งาน การบรรจุสามารถมองเห็นสินคาภายใน สะดวกในการใชงาน การเปด ปด การรวมหนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย เมื่อ
ซื้อสินคากลับ การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา เหมาะที่จะเปนของฝาก บรรจุภัณฑสามารถรักษาสิ่งแวดลอมได วัสดุมี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ( Χ = 4.24) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.51) ดานการตลาดบรรจุภณ
ั ฑที่ออกแบบ
มีความสวยงามเหมาะสม สามารถเปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได สามารถแสดงขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวน เชน ปริมาณ วัน
ผลิต สรรพคุณและวิธีการใชผลิตภัณฑ สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑสามารถแสดงเอก
ลักษณเฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑและผูผลิต มีความเหมาะสมดานราคาอยูในระดับมาก ( Χ = 4.13) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.36) ความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.20) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.46)
คําสําคัญ : บรรจุภณ
ั ฑ ขาวโปง ผสมผักและผลไม

ABSTRACT
The objectives of this research were to study, design and develop the package of indigenous rice cracker
mixed with fruits and vegetables, and the stickers on the bags of cracker from Baan Huay Yang, Hin Tard subdistrict, HuayTalang district, Nakhon Ratchasima. The Baan Huay Yang Processing Group also participated in the
design and development of the packaging before it was used in the distribution. The packaging design was then
studied for consumer’s satisfaction in the market.
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From the experiment of changing the method of packing the rice cracker, from formerly using a stapler
to close the bag, now a sealer is used instead. This results in longer shelf life and in maintaining the freshness
and crunchiness of the crackers. The results of consumer’s satisfaction toward the package of rice cracker mixed
with fruits and vegetables can be divided into many aspects. In terms of function or application, the package is
able to protect the products, appropriate to the volume of use, able to see the products inside, and easy to use.
Plus, the design favors the transport, suitable for storage, souvenirs, and the package is also safe for the
environment. The materials suit the products in a high level ( Χ = 4.24, S.D. = 0.51). In terms of marketing, the
packaging design is beautiful, can be used in an advertising media, can display the full product details, such as
quantity, production date, properties and how to use the product. In addition, the package can clarify the type
of the product. The product is unique and the price is suitable in a high level ( Χ = 4.13, S.D. = 0.36). The overall
satisfaction is at a high level ( Χ = 4.20, S.D. = 0.46).
Keywords : Package, indigenous rice cracker, vegetables and fruits.

บทนํา

ขาวเปนสินคาเกษตรที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมา จากการจัดการพื้นที่ปลูกขาวพบวาจังหวัดนครราชสีมา มีพื้นที่ผลิต
ขาวจํานวน 4.1 ลานไร (สํานักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา, 2557) โดยผลผลิตมวลรวมของจังหวัดป พ.ศ. 2554 ภาคเกษตรกรรม
มีมูลคา 35,891 ลานบาท (คา GPP 16.68%) อยูที่อันดับ 2 ของมูลคาผลผลิตมวลรวมทั้งจังหวัด (แผนพัฒนาสถิตจิ ังหวัดนครราชสีมา
, 2557) สอดคลองกับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มีรากฐานมาจากการทําเกษตรกรรมเพื่อเปนอาหารในการบริโภคภายในประเทศ
และเพื่อการสงออก ที่สามารถนําไปสูการสรางรายไดเขาสูทองถิ่นและเขาประเทศ
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารไทย ถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตที่มีขีดความสามารถทางการ แขงขันในการสงออกสูง
โดยในป 2558 ภาพรวมมูลคาสงออกอาหารแปรรูปไทยอยูที่ 17,322.36 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.2 ของ
มูลคาสงออกอาหารแปรรูปทั่วโลก โดยรอยละ 43.2 ของมูลคาสงออกอาหาร แปรรูปมาจากการสงออกของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ ม ไทยนั บ เปน ผูสง ออกอาหารแปรรูปรายใหญอั น ดับ 10 ของโลก (ศู น ย วิ จั ย กสิก รไทย, 2559) ซึ่ ง สถานประกอบการ
อุตสาหกรรมอาหารสวนใหญจะเปนโรงงานขนาดกลาง และขนาดยอม (SMEs) อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจึงมีความสําคัญตอการ
เพิ่มมูลคาผลผลิตประเภทขาว ซึ่งเปนจุดแข็งของการคาขาวประเทศไทย เนื่องจากผูผลิตสามารถพัฒนาผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบจาก
ผลผลิตการเกษตรผานกระบวนการแปรรูป แปลงสภาพใหเปนอาหารที่ผูบริโภคตองการ โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกต
ดัดแปลง ดวยวัฒนธรรมอาหารไทยที่เขมแข็งและหลากหลาย
ซึ่งในป 2559 กลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไดรวมกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยรองศาสตราจารยวัฒนาภรณ โชครัตนชัย ไดมีการทําวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
ไดมีการพัฒนาขาวโปงออกมาหลายรสชาติ และปรับขนาดของแผนขาวโปงใหมีแผนเล็กลง ซึ่งทางกลุมแปรูปขาวโปงบานหวยยาง
ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ยังขาดการพัฒนาในเรื่องการออกแบบโลโก และบรรจุภัณฑขาวโปง ในการ
สํารวจเบื้องตนพบวาขาวโปงที่มีการพัฒนาสูตรสวนผสมขึ้นมาใหม รสชาติที่ขายดีและสามารถผลิตไดโดยใชวัตถุดิบพื้นถิ่น ไดแก รส
กลวย และรสดั้งเดิม
จากการสํารวจกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบวา การผลิตในแต
ละวันจะสามารถผลิตขาวโปงแผนใหญ (ขนาด 18 เซนติเมตร) 1,800 แผนตอวัน และผลิตแผนเล็ก (ขนาด 7.5 เซนติเมตร) 7,000
แผนตอวัน ซึ่งมีการจําหนายอยูที่ แผนใหญ 6 แผน 20 บาท และแผนเล็ก แผนละ 1 บาท และมีชองทางในการจัดจําหนายอยู 2
ชองทาง คือ มีพอคาคนกลางมารับซื้อ และจากการออกไปจําหนายตามการจัดงานตางๆ แตทางกลุมแปรูปขาวโปงตําบลหินดาด
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ยังขาดการพัฒนาดานบรรจุภัณฑ ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรศึกษา “การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปง
ผสมผักและผสมผลไม” กรณีศึกษากลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เปนการ
เสริมรายไดใหกับชุมชนเปนรูปธรรม นอกจากนี้โครงการวิจัยยังสามารถเสริมสรางความเขมแข็งภาคเกษตรใหเกิดความมั่นคงทาง
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อาหารบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพิ่มสินคาผลิตภัณฑชุมชนประเภทขาวสูตลาดอาเซียนดวยองคความรู
และภูมิปญญาทองถิ่น สามารถเสริมสรางและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เกิดเศรษฐกิจสรางสรรคอยางยั่งยืน

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอมูลของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อนําขอมูล
ตาง ๆ มาใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงแผนเล็กแบบแผนกลมผสมผักและผลไม และสติกเกอรติดถุงของกลุมแปรรูป
ขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภณ
ั ฑขาวโปงผสมผักและผลไม

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษา : การศึกษาครั้งนี้ศึกษากลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําหินดาด อําเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา
2. ขอบเขตดานเนื้อหา : การศึกษาครั้งนี้จะศึกษา
2.1 เพื่อศึกษาขอมูลของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
2.2 เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงแผนเล็กแบบแผนกลมผสมผักและผลไม และสติกเกอรติดถุงของกลุม
แปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการจัดจําหนาย
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดบรรจุภัณฑขาวโปงสําหรับกลุมผูผลิตขาวโปงแปรรูปที่มีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
2. ไดบรรจุภัณฑขาวโปงที่ชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑขาวโปง
3. หนวยงานตาง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมาสามารถนํากรณีศึกษากลุมผูผลิตขาวโปงแปรรูปเปนตนแบบผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทขาวใหแกผลิตภัณฑชุมชนอื่น ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา

คํานิยามศัพทเฉพาะ

บรรจุภัณฑ หมายถึง บรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา
ขาวโปงผสมผักและผลไม หมายถึง ขาวโปงผสมผักและผลไมของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอ
หวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

วิธีดําเนินการวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม มีลําดับขั้นตอนการทํางานเพื่อที่จะสามารถดําเนินโครงการใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ซึ่งผูวิจัยมีขั้นตอนในการดําเนินการออกแบบพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑขาวโปงผสมผักและผลไม โดยมีการกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัยที่มีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. แหลงที่มาของขอมูล แหลงที่มาของขอมูลเพื่อการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ครั้งนี้ผูวิจัยไดจําแนก
ขอมูลออกเปน 2 ประเภท คือแหลงขอมูลปฐมภูมิ และแหลงขอมูลทุติยภูมิ
2. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
กลุมผูใหขอมูล กลุมผูผลิตขาวโปงผสมผักและผลไม ไดแก กลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวย
แถลง จังหวัดนครราชสีมา และผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภณ
ั ฑ, ดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ และดานการตลาด จํานวน 3 ทาน
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ประชากรกลุม ตัวอยาง
- ประชากร ไดแก ผูบริโภคทั่วไปในจังหวัดนครราชสีมา ที่มีความสนใจผลิตภัณฑขาวโปง
- กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริโภคขาวโปงผสมผักและผลไม จํานวน 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random
Sampling)
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยตามลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้
3.1 จัดสนทนากลุมเกี่ยวกับขอมูลขาวโปงผสมผักและผลไม จากกลุมผูผลิตขาวโปงผสมผักและผลไม เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ ในการสนทนาจะมีการบันทึก สังเกต และถายภาพประกอบ เพื่อจะไดทราบถึงขอมูลเบื้องตนเพื่อการ
พัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม และขอมูลเกี่ยวกับความตองการตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
3.2 แบบสัมภาษณขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑในดานการเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑ โครงสรางบรรจุภัณฑ และรูปแบบของบรรจุภัณฑ ซึ่งผูวิจัยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณในการ
สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ, ดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพและดานการตลาด พรอมกับนําขาวโปงผสมผักและผลไม
เพื่อใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบการตอบแบบสัมภาษณ
3.3 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง บรรจุภัณฑ ซึ่งผูเชี่ยวชาญที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ ความชํานาญและมี
ประสบการณ จํานวน 3 ทาน พรอมทําหุนจําลองบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบกับการตอบแบบสอบถามนี้
โดยหารูปแบบที่เหมาะสมเพียง 1 รูปแบบ เพื่อนําไปพัฒนาขั้น
3.4 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม เพื่อสอบถามผูบริโภค
โดยการนําเอาตนแบบบรรจุภัณฑไปใชในการสอบถามความพึงพอใจ
4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการศึกษาและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑขาวโปงผสมผักและผลไม มีดังนี้
4.1 การศึกษาขอมูลเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ ซึ่งผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากผูผลิตขาวโปงผสมผักและผลไม
โดยเครื่องมือแบบสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับขาวโปงผสมผักและผลไม ประกอบการสังเกตและการถายภาพ
4.2 การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ประกอบดวย
- ขั้นกอนพัฒนา ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑและดานการตลาด จํานวน 3 ทาน
ดวยเครื่องมือแบบสัมภาษณ ขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑพรอมกับนําขาวโปงผสมผักและผลไม เพื่อให
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาประกอบการตอบแบบสัมภาษณดวย
- ขั้นการพัฒนา ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญขั้นกอนพัฒนามาเปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑ เพื่อทําการสราง
หุนจําลองรูปแบบของบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ เพื่อทําการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด 1 รูปแบบ เพื่อนําไปประเมินความพึง
พอใจในลําดับตอไป
4.3 การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม เพื่อประเมินความพึง
พอใจทางดานการใชงานและดานการตลาดจากกลุมตัวอยาง 400 คน โดยการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling)
โดยการนําเอาตนแบบบรรจุภัณฑไปประกอบการสอบถาม โดยใชแบบสอบถาม
5. การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ผูวิจัยไดแบงการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับขั้นตอนวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
5.1 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ประกอบดวย
- ขั้นการศึกษาขอมูลเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูผลิตขาวโปง
ผสมผักและผลไม การสังเกตและการถายภาพมาสรุปและแปลผลโดยการบรรยาย
- ขั้นการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ประกอบดวย
- ขั้นกอนพัฒนา นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ และดานการตลาด จํานวน
3 ทาน มาสรุปและแปรผลโดยการบรรยาย
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- ขั้นการพัฒนา นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณความคิดเห็นผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑ, ดานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ
และดานการตลาด จํานวน 3 ทาน ที่มีตอรูปแบบของบรรจุภัณฑ 3 รูปแบบ โดยผูวิจัยกําหนดไว 5 ระดับ ซึ่งแปลความหมาย
ของขอมูล โดยการใชสถิติคาเฉลี่ย Χ ของคะแนน และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ดังนี้
4.51 - 5.00
หมายถึง
เหมาะสมมากที่สุด
3.51 - 4.50
หมายถึง
เหมาะสมมาก
2.51 - 3.50
หมายถึง
เหมาะสมปานกลาง
1.51 - 2.50
หมายถึง
เหมาะสมนอย
1.00 - 1.50
หมายถึง
เหมาะสมนอยทีส่ ุด
5.2 การวิเคราะหขอมูลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
จากกลุมตัวอยาง 400 คน วิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจโดยหาคาเฉลี่ยของคะแนน Χ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ของ
ระดับความพึงพอใจ โดยแบงเปนเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยดังนี้
4.51 - 5.00
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
3.51 - 4.50
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจมาก
2.51 - 3.50
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
1.51 - 2.50
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจนอย
1.00 - 1.50
หมายถึง
มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม โดยมีการจําแนกผลการศึกษาขอมูล
และผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 1. ผลการศึกษาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและ
ผลไม, 2. ผลการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม, 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ บรรจุภณ
ั ฑ
ขาวโปงผสมผักและผลไม
1. ผลการศึกษาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมนั้น ผูวิจัยไดทําการศึกษาโดยวิธีการสัมภาษณ
กลุมผูผลิตขาวโปงผสมผักและผลไม เปนกรณีศึกษาในครั้งนี้ คือ กลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา โดยใชเครื่องมือการสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมนั้น ทํามาจากวัตถุดิบขาวเหนียวนํามาผสมกับสวนผสมอื่นๆ
ผานกรรมวิธีการอบและตากแหง

ภาพ 1 ภาพขาวโปงแบบแผนดิบ
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560
กอนนําไปจําหนาย จะนําขาวโปงแผนดิบที่อบและตากแหงแลว มาปงใหสุกกอนจะนําไปจําหนาย จึงทําใหแผนขาวโปง มี
ความกรอบแตกหักงาย เปราะบาง แลวนํามาบรรจุในถุงพลาสติก เมื่อเวลาผานไป 3 วัน แผนขาวโปงก็จะมีความเหนียว ไมกรอบ
เหมือนตอนที่ยางเสร็จใหมๆ
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ปริมาณการบรรจุเพื่อจัดจําหนาย แผนเล็ก (ขนาดเสนผานศูนยกลาง 7.5 เซนติเมตร) ราคาแผนละ 1 บาท ซึ่งสวนมากจะ
ผลิตจัดจําหนายในรูปแบบถุงพลาสติก ดังภาพ 2

ภาพ 2 ภาพบรรจุภัณฑขาวโปงแบบแผนสุกในรูปแบบถุงพลาสติก
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560
ลักษณะจุดเดนของผลิตภัณฑเมื่อเปรียบเทียบกับผูผลิตอื่น ๆ คือ 1. ดานวัตถุดิบที่มีความหลากหลาย มีการนําสวนผสมอื่นๆ
มาใช ทั้งผักและผลไม ชวยเพิ่มคุณคาทางอาหาร 2. มีการทําแผนใหเล็กลงกวาเดิม จากเดิมขาวโปงแผนใหญ (ขนาด 18 เซนติเมตร)
ผลิตเปนแผนเล็ก (ขนาด 7.5 เซนติเมตร) ทําใหรับประทานไดงายขึ้น
ลั ก ษณะจุ ด ด อ ยหรื อ ป ญ หาของผลิ ต ภั ณ ฑ คื อ แผ น ข า วโป ง มี นํ า มาป ง ให สุ ก แผ น ข า วโป ง จะมี ค วามกรอบแตกหั ก ง า ย
เปราะบาง เมื่อนํามาบรรจุในถุงพลาสติก เมื่อเวลาผานไป 3 วัน แผนขาวโปงก็จะมีความเหนียว ไมกรอบเหมือนตอนที่ยางเสร็จใหมๆ
ขอมูลกระบวนการบรรจุ ขั้นตอนการบรรจุจากแหลงผลิตไปยังแหลงจําหนาย โดยการวางเรียงถุงขาวโปงใสในกลองกระดาษ
ลูกฟูกเปนชั้น เรียงจนเต็มกลอง ใชเทปกาวปดฝากลอง
ขอมูลดานวัสดุบรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑสําหรับขาวโปง คือ ถุงพลาสติก (นิยมใชถุงพลาสติก) ประเภทถุง คือ ถุงพลาสติก
กนจีบ (ถุงแกว) มีขนาด 4 x 10 นิ้ว มีราคาตนทุน 80 บาท ตอ 1 กิโลกรัม ปริมาณการสั่งซื้อ 1 เดือน ตอครั้ง ในปริมาณการสั่งซื้อ
บรรจุภัณฑ ประเภทถุงพลาสติก มีการสั่งที่จํานวน 5 กิโลกรัม ขึ้นไป ตอครั้ง
ขอมูลดานการขนสง การขนสงจากแหลงผลิตไปยังแหลงจําหนายและจากแหลงจําหนายไปยังผูบริโภคนั้น สวนมากเปนการ
ขนสงทางบก เชน ขนสงดวยรถยนต ในบางกรณีที่ผูบริโภคที่สั่งซื้อสินคาอยูตางจังหวัด หรืออยูตางประทศ (ขาวโปงแบบแผนดิบ)
ขอมูลการจัดจําหนาย สถานที่จัดจําหนาย คือ กลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา และการออกจําหนายตามสถานที่จัดงานตาง ๆ ภายในประเทศ
ขอมูลการวิเคราะหและตรวจสอบวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ ในการใชงานบรรจุภัณฑคํานึงถึงการปกปองสินคาและสะดวกตอ
การผลิต วัสดุบรรจุภัณฑตาง ๆ สวนมากเปนประเภทวัสดุพลาสติก มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และทําใหเกิดขยะจากบรรจุภัณฑเปน
จํานวนมาก ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญไดบอกลักษณะความตองการดานออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถปกปองสินคาไดเปนหลักสําคัญที่สุด
และมีรูปลักษณที่สามารถดึงดูดความสนใจในการซื้อของผูบริโภคเปนอันดับรองลงมา
ผลการวิเคราะหกลุมเปาหมายทางการตลาด ขอมูลผูบริโภคในตลาดเปาหมาย กลุมเปาหมายในตลาด ไดแก การจัด
จําหนายที่รานขายของฝาก กลุมที่ซื้อเพื่อเปนของฝากและบริโภคเอง การจัดจําหนายที่หางสรรพสินคาและงานออกราน กลุมที่ซื้อ
เพื่อเปนของฝากและบริโภคเอง
2. ผลการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
2.1 ขั้ น ก อ นพั ฒ นาบรรจุ ภั ณ ฑ จากการศึ ก ษาข อ มู ล เบื้ อ งต น เพื่ อ เป น แนวทางการพั ฒ นาบรรจุ ภั ณฑ ผู วิ จั ย ได
ทําการศึกษาดวยการสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญดานบรรจุภณ
ั ฑ โดยใชเครื่องมือแบบสัมภาษณ ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา สิ่งที่ตองคํานึงถึง
กอนการพัฒนาบรรจุภัณฑ โครงสรางของบรรจุภัณฑควรจะสามารถปองกันฝุนละอองและสามารถเก็บรักษาสินคาได ประหยัดพื้นที่
ในการขนสง และสามารถปองกันสินคาที่อยูภายในได วัสดุที่ใชควรเปนวัสดุที่มีราคาตนทุนไมสูงมากนัก มีความเรียบงาย และมีคุณคา
มีงานพิมพที่สามารถสื่อสารกับผูบริโภคได กราฟกบนบรรจุภัณฑนั้นควรบอกถึงประโยชนและวิธีการใชงาน ปริมาณที่บรรจุและ
รายละเอียดตาง ๆ อยางชัดเจนเพื่อแสดงคุณคาของสินคา
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2.2 ขั้นพัฒนาบรรจุภัณฑ
แนวความคิดที่ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ดานโครงสรางของบรรจุภัณฑ ผูวิจัยไดลงพื้นที่
ในการศึกษาขอมูลความตองการใชงานของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ทํา
ใหไดขอมูลความตองการมาใชในการออกแบบ คือ โครงสรางตองสามารถขนสงไดสะดวก งายตอการใชงาน สามารถมองเห็นสินคาที่
อยูภายในได ผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวมาใชในการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ทั้งหมด 3 รูปแบบ เพื่อนําไปประเมินความเหมาะสม
ในการใชงาน แลวเลือก 1 รูปแบบ ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด มาใชในการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ
ตาราง 1 แนวความคิดที่ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ดานกราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑ
รูปแบบ

แนวความคิดในการออกแบบ
ในการออกแบบเลือกใช ภาพแผนขาวโปงผสมผักและผลไม สื่อถึง
กลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ที่ผลิตขาวโปงที่มีความสะอาด
ปลอดภัยกับผูบริโภค และเพื่อใหผูบริโภคเห็นถึงตัวผลิตภัณฑขาว
โปงวามีลักษณะเปนแผนกลม
ในการออกแบบเลือกใช ภาพกราฟกผักและผลไม สื่อถึงผลิตภัณฑ
ที่มีสวนผสมมาจากผักและผลไมรสชาติตา ง ๆ ของกลุมแปรรูปขาว
โปงบานหวยยาง สื่อถึงความเปนเอกลักษณในการผลิตขาวโปง
ผสมผักและผลไม
ในการออกแบบเลือกใชรูปแบบของเสนโคง เลือกใชสีน้ําตาลและสี
เขียวสื่อถึงความเขมแข็งของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง

ในการออกแบบเลื อ กใช รู ป แบบตั ว อั ก ษรที่ อ า นง า ย เลื อ กใช สี
น้ําตาลสื่อถึงความเขมแข็งของกลุมแปรรูปขาวโปง
ในการออกแบบสีพื้นหลังของกลองบรรจุภัณฑเลือกใชโทนสีเหลือง
ซึ่งเปนสีที่กระตุนความสนใจของผูบริโภค และสีเหลืองออนเปนสี
ที่ทําใหรูสึกอยากอาหาร

ผลการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด
อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อนํามาทําการออกแบบบรรจุภัณฑขาวโปง
ผสมผักและผลไม 3 รูปแบบ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญทําการคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สดุ เพียง 1 รูปแบบ เพื่อนําไปใชในการศึกษาความ
คิดเห็นของกลุมผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งมีรูปแบบดังนี้
61

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
_______________________________________________________________________________________________

ภาพ 3 ภาพบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม รูปแบบที่ 1
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560

ภาพ 4 ภาพบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม รูปแบบที่ 2
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560

ภาพ 5 ภาพบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม รูปแบบที่ 3
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560
ผูวิจัยนําบรรจุภัณฑไปทําการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน ที่มีตอบรรจุภัณฑที่ออกแบบทั้ง 3
รูปแบบ โดยเครื่องมือแบบสอบถามความคิดเห็นแลวนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 ดังนี้
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ตาราง 2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบรรจุภัณฑทั้ง 3 รูปแบบ
ความคิดเห็นที่มีตอคุณลักษณะโครงสรางของบรรจุภณ
ั ฑ
1. การปกปองคุมครองสินคา
2. อํานวยความสะดวก
3. ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
4. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ความคิดเห็นที่มีตอกราฟกบนบรรจุภัณฑ
1. สีที่ใชในบรรจุภัณฑ
2. รูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ
3. ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ
4. ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภณ
ั ฑ
5. การจัดวางองคประกอบ
6.รายละเอียดของสินคา
สรุปผลการวิเคราะหขอมูลของผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภณ
ั ฑ
ระดับความเหมาะสม

รูปแบบที่ 1
S.D.
Χ
4.00
0.50
4.08
0.29
4.00
0.43
4.00
0.00
รูปแบบที่1
S.D.
Χ
4.00
0.00
4.00
0.00
3.89
0.33
4.11
0.33
4.00
0.00
3.94
0.24
4.00
0.29
เหมาะสมมาก

ระดับความคิดเห็น
รูปแบบที่ 2
S.D.
Χ
4.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
รูปแบบที่2
S.D.
Χ
4.00
0.00
4.33
0.58
4.11
0.33
4.00
0.00
4.11
0.33
4.06
0.24
4.04
0.20
เหมาะสมมาก

รูปแบบที่ 3
S.D.
Χ
4.11
0.33
4.08
0.29
4.08
0.29
4.11
0.33
รูปแบบที่3
S.D.
Χ
4.33
0.58
4.00
0.00
4.11
0.33
4.00
0.00
4.11
0.33
4.06
0.24
4.09
0.28
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 1 พบวาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมที่พัฒนาทั้ง 3 รูปแบบ โดย
ภาพรวมคุณลักษณะดานโครงสรางของบรรจุภัณฑทั้ง 4 ดาน ไดแก การปกปองคุมครองสินคา การอํานวยความสะดวก ความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ ไดแก สีที่ใชในบรรจุภัณฑ รูปทรงของบรรจุภัณฑ
ตัวอักษรที่ใชในบรรจุภัณฑ ภาพประกอบที่ใชในบรรจุภัณฑ การจัดวางองคประกอบรายละเอียดของสินคา ซึ่งบรรจุภัณฑขาวโปงผสม
ผักและผลไมที่พัฒนา
ลําดับที่ 1 ไดแก รูปแบบที่ 3
มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ( Χ = 4.09) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.28
ลําดับที่ 2 ไดแก รูปแบบที่ 2
มีความเหมาะสมอยูใ นระดับมาก ( Χ = 4.04) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.20
ลําดับที่ 3 ไดแก รูปแบบที่ 1
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( Χ = 4.00) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.29
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานบรรจุภัณฑทั้ง 3 ทานที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมที่พัฒนา
นําไปพัฒนาและปรับปรุงตอและทําการสรางบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมเพื่อนําไปประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคใน
ลําดับตอไป
2.3 การออกแบบสติกเกอรติดบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมสําหรับการจําหนายแบบเดิม ในการออกแบบ
ครั้งนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงราคาในการจําหนายแบบเดิม ซึ่งขายในราคาถุงละ 20 บาท ผูวิจัยจึงไดคํานึงถึงตนทุนในการออกแบบเปนหลัก
จึงไดออกแบบใหสติกเกอรพิมพสีเดียวเพื่อเปนการลดตนทุน และออกแบบใหมีขนาด 10 x 2.5 ซม. ซึ่งสามารถจัดวางในกระดาษ
ขนาด A4 ได จํานวน 22 ดวง ตอ 1 แผน
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ภาพ 6 สติกเกอรขาวโปงผสมผักและผลไมดานหนา
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560
2.4 การปรับเปลี่ยนวิธีบรรจุขาวโปงผสมผักและผลไมสําหรับการจําหนายแบบเดิม ซึ่งในการจัดจําหนายขาวโปง
ผสมผักและผลไมแบบเดิมนั้น ทางกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไดมีการ
บรรจุใสถุงเสร็จแลวใชลวดเย็บกระดาษเย็บปดปากถุง (ดังภาพที่ 7) ทําใหเมื่อบรรจุขาวโปงใสไปแลวนั้น ขาวโปงไมสามารถเก็บไวได
เกิน 2 วัน เพราะความกรอบจะหายไป แผนขาวโปงจะมีความเหนียว

ภาพ 7 การบรรจุขาวโปงผสมผักและผลไมใสถุงใชลวดเย็บกระดาษเย็บปดปากถุง
ที่มา : ปราณี เทากลาง ,2560
จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยจึงไดนําเครื่องซีนปดปากถุงไปสาธิตการใชงานใหกับทางกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหิน
ดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหสามารถเก็บรักษาขาวโปงผสมผักและผลไมไดนานขึ้น เมื่อสงถึงผูบริโภคแลวความ
กรอบ และรสชาติยังคงเดิมเหมือนวันที่ผลิตเสร็จ

ภาพ 8 การบรรจุขาวโปงผสมผักและผลไมใสถุงโดยใชเครื่องซีนปดปากถุง
ที่มา : หทัยทิพย เกงขุนทด ,2560
เมื่อใชเครื่องซีนปดปากถุงเรียบรอยแลว ทางกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัด
นครราชสีมา ก็นําสติกเกอรที่ผูวิจัยไดทําการออกแบบ มาติดบนถุงเพื่อแสดงถึงขอมูลของผูผลิต
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ภาพ 9 บรรจุภณ
ั ฑขาวโปงผสมผักและผลไมตดิ สติกเกอรจําหนายชองทางเดิม
ที่มา : นางสาวปราณี เทากลาง ,2560
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม
รายการประเมินความพึงพอใจของผูบ ริโภค
ที่มีตอบรรจุภัณฑที่พัฒนา
(1) หนาที่ดานการใชงาน
1.1 ปกปองคุมครองสินคา
1.2 รักษาคุณภาพของสินคา
1.3 มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน
1.4 การบรรจุสามารถมองเห็นสินคาภายใน
1.5 สะดวกในการใชงาน การเปด ปด
1.6 การรวมหนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย เมื่อซื้อสินคากลับ
1.7 การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา
1.8 เหมาะที่จะเปนของฝาก
1.9 บรรจุภณ
ั ฑสามารถรักษาสิ่งแวดลอมได
1.10 วัสดุมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ
รวม
ระดับความพึงพอใจ
(2) หนาที่ดานการตลาด
2.1 บรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม
2.2 สามารถเปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได
2.3 สามารถแสดงขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวน
2.4 สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ
2.5 สามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑและผูผลิต
2.6 มีความเหมาะสมดานราคา
รวม
ระดับความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจรวม
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ระดับความพึงพอใจ
S.D.
Χ
4.22
4.29
4.16
4.29
4.28
4.24
4.25
4.19
4.27
4.21
4.24
4.29
4.18
4.00
4.01
4.01
4.31
4.13
4.20

ระดับมาก

ระดับมาก
ระดับมาก

0.51
0.51
0.53
0.46
0.49
0.43
0.50
0.57
0.52
0.59
0.51
0.46
0.38
0.12
0.16
0.20
0.49
0.36
0.46
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3.1 การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ผูวิจัยนําบรรจุภัณฑขาว
โปงผสมผักและผลไม ไปทําการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค จํานวน 400 คน โดยหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากตารางที่ 2 พบวาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม โดยแยกเปนดานการใช
งาน ไดแก ปกปองคุมครองสินคา รักษาคุณภาพของสินคา มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน การบรรจุสามารถมองเห็นสินคา
ภายใน สะดวกในการใชงาน การเปด ปด การรวมหนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยาย เมื่อซื้อสินคากลับ การวางจําหนายที่
เหมาะสมกับชั้นวางสินคา เหมาะที่จะเปนของฝาก บรรจุภัณฑสามารถรักษาสิ่งแวดลอมได วัสดุมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับมาก ( Χ = 4.24) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.51) ดานการตลาดบรรจุภัณฑที่ออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม สามารถ
เปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได สามารถแสดงขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวน เชน ปริมาณ วันผลิต สรรพคุณและวิธีการใช
ผลิตภัณฑ สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑสามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะ สําหรับผลิตภัณฑ
และผูผลิต มีความเหมาะสมดานราคาอยูในระดับมาก ( Χ = 4.13) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.36) ความพึงพอใจในภาพรวม
อยูในระดับมาก ( Χ = 4.20) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.46)
3.2 ราคาในการผลิตบรรจุภัณฑ
- บรรจุภณ
ั ฑขาวโปงผสมผักและผลไม

ภาพ 10 บรรจุภณ
ั ฑขาวโปงผสมผักและผลไมแบบแผนคลี่
วัสดุ กระดาษคราฟ 350 แกรม พิมพ 4 สี ขนาดกางออก 45 x 33 ซม. พับเปนกลอง ขนาด 14 x 14 x 8 ซม. พรอมไดคัท
จํานวน 500 ใบ
ราคาใบละ 26 บาท
จํานวน 1,000 ใบ
ราคาใบละ 20 บาท
จํานวน 3,000 ใบ
ราคาใบละ 15 บาท
จํานวน 5,000 ใบ
ราคาใบละ 9 บาท
- สติกเกอรผลิตภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม สติกเกอร ติดขวด ขนาด 10 x 2.5 ซม. พิมพ 1 สี ราคาดวงละ 0.2 บาท
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ภาพ 11 สติกเกอรผลิตภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมดานหนา

อภิปรายผลการวิจัย

โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ผูวิจัยไดแบงการอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของงานวิจัยดังนี้
เพื่อศึกษาขอมูลของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ผลที่ไดจาก
การศึกษาขอมูลนั้น ตองออกแบบบรรจุภัณฑใหสามารถปกปองสินคาไดเปนหลักสําคัญ โดยผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ
ขอมูลทางดานการผลิต ขอมูลกระบวนการบรรจุ ขอมูลดานวัสดุบรรจุภัณฑ ขอมูลดานการขนสง ขอมูลการจัดจําหนาย ขอมูลความ
ตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมาย ขอมูลการวิเคราะหและตรวจสอบวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ สอดคลองกับหลักการออกแบบบรรจุ
ภัณฑของศูนยการบรรจุหีบหอไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (2546: 3-6) คือ ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ ขอมูลทางดานการผลิต ขอมูลกระบวนการบรรจุ ขอมูลดานวัสดุบรรจุภัณฑ ขอมูลดานการขนสง ขอมูลการจัด
จําหนาย ขอมูลความตองการของผูบริโภคในตลาดเปาหมาย ขอมูลการวิเคราะหและตรวจสอบวงจรชีวิตบรรจุภัณฑ แลวนําขอมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อนําไปใชในการออกแบบบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ใหมีความเหมาะสมกับกลุมแปรรูปขาวโปงบาน
หวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงแผนเล็กแบบแผนกลมผสมผักและผลไม และสติกเกอรติดถุงของกลุมแปรรูปขาวโปง
บานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อการจัดจําหนาย ผลที่ไดจากออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ประกอบดวย
1.ดานโครงสราง มีความสอดคลองกับทฤษฎีของ ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541: 71-83) คือ ผูวิจัยจะ
ทําหนาที่เปนผูสรางภาพพจนจากขอมูลตาง ๆ ใหปรากฏเปนรูปลักษณของบรรจุภัณฑจริง ลําดับขั้นตอนของการดําเนินงาน นับตั้งแต
ตอนเริ่มตน จนกระทั่งสิ้นสุดจนไดผลงานออกมา ดังตอไปนี้ 1) กําหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร เชน ตั้งวัตถุประสงค และ
เปาหมายของการผลิต เงินทุนงบประมาณ การจัดการ และการกําหนดสถานะของบรรจุภัณฑ 2) การศึกษาและการวิจัยเบื้องตน
ไดแก การศึกษาขอมูลหลักการใหมๆ ที่เกิดขึ้นและเกี่ยวของสอดคลองกันกับการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ 3) การศึกษาถึง
ความเปนไปไดของบรรจุภัณฑ เมื่อไดศึกษาขอมูลตาง ๆ แลวก็เริ่มศึกษาความเปนไปไดของบรรจุภัณฑดวยการสเก็ต (SKETCH
DESIGN) ภาพ แสดงถึงรูปรางลักษณะ และสวนประกอบของโครงสราง 2-3 มิติ หรืออาจใชวิธีการอื่น ๆ ขึ้นรูปเปนลักษณะ 3 มิติ ก็
สามารถกระทําได ในขั้นตอนนี้จึงเปนการเสนอแนวความคิดสรางสรรคขั้นตนหลายๆ แบบ (PRELIMINARY IDEAS) เพื่อศึกษาความ
เปนไปไดในเทคนิควิธีการบรรจุ และเพื่อการพิจารณาคัดเลือกแบบรางไวเพื่อพัฒนาใหสมบูรณในขั้นตอนตอไป 4) การพัฒนาและ
แกไขแบบ (DESIGN REFINEMENT) 5) การพัฒนาตนแบบจริง (PROTOTYPE DEVELOPMENT) 6) การผลิตจริง (PRODUCTION)
ซึ่งผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดตามทฤษฎีขางตนมาใชในการออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ที่มีความ
เหมาะสมกับการใชงานของกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง
2.ดานการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ การใชสีในบรรจุภัณฑ สอดคลองกับทฤษฎีของ ชัยรัตน อัศวางกูร (2548: 67)
กลาววา สีนั้นมีผลทางดานอารมณความรูสึกของมนุษย ในความคิดและความทรงจําของมนุษยลวนมีเรื่องของสีเขามาเกี่ยวของเพราะ
สีแตละสีจะสื่อสารและเชื่อมโยงไปถึงสิ่งอื่นเสมอ นอกจากนี้สียังชวยใหแยกแยะและจดจําไดดีขึ้น ในกระบวนการสรางแบรนดสีจึงถูก
นํามาใชเพื่อสรางความจดจําและเชื่อมโยง สีจึงเปนภาษาพิเศษ มีพลังและมิติในการสื่อสารมากกวาภาษาที่เปนตัวอักษร การใช
ตัวอักษรและตัวพิมพ ซึ่งผูวิจัยไดนําหลักการแนวคิดตามทฤษฎีขางตนมาใชในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑงขาวโปงผสมผัก
และผลไม
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เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ผลที่ไดจากการศึกษาขอมูลความพึง
พอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มตี อบรรจุภัณฑดานการใชงาน ไดแก ปกปองคุมครองสินคา รักษาคุณภาพของ
สินคา มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน การบรรจุสามารถมองเห็นสินคาภายใน สะดวกในการใชงาน การเปด ปด การรวม
หนวยสินคาเพื่อสะดวกในการเคลื่อนยายเมื่อซื้อสินคากลับ การวางจําหนายที่เหมาะสมกับชั้นวางสินคา บรรจุภัณฑสามารถรักษา
สิ่งแวดลอมได ดานการตลาดบรรจุภัณฑท่ีออกแบบมีความสวยงามเหมาะสม สามารถเปนสื่อ โฆษณาสินคาในตัวได สามารถแสดง
ขอมูลรายละเอียดสินคาไดครบถวนเชน ปริมาณ วันผลิต สรรพคุณและวิธีการใชผลิตภัณฑ สามารถชี้แจงและบงชี้ใหผูบริโภคทราบถึง
ชนิด ประเภทของผลิตภัณฑ สามารถแสดงเอกลักษณเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑและผูผลิต มีความเหมาะสมดานราคา สอดคลองกับ
กรอบแนวความคิดของ ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541: 8-9) คือ ทฤษฎีการออกแบบบรรจุภัณฑ เกี่ยวกับการ
ปกปององคุมครองสินคา รักษาคุณภาพของสินคา มีขนาดที่เหมาะสมกับปริมาณการใชงาน การบรรจุสามารถมองเห็นสินคาภายใน
สะดวกในการใชงาน สะดวกในการเคลื่อนยายเมื่อซื้อสินคากลับ ทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑงขาวโปงผสมผักและ
ผลไม

ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยนําไปใช
และเพื่อทําการวิจัยในครั้งตอไปดังนี้
1. ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยนําไปใช
บรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไม และสติกเกอรบรรจุภัณฑขาวโปงผสมผักและผลไมท่ีพัฒนาขึ้นในงานวิจยั นี้ สามารถ
ปรับขนาดเพื่อใชกับการบรรจุผลิตภัณฑที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นได ควรศึกษาดานการจัดวางบรรจุภัณฑในสวนของรานคาที่จัดจําหนาย ให
มีความสวยงามนาสนใจ ดึงดูดสายตาผูบริโภคได
2. ขอเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาระยะเวลาในการเก็บสินคาที่จัดจําหนาย กอนจําหนายเพื่อใหสามารถคงคุณภาพของสินคากอนถึง
ผูบริโภค
2.2 ควรศึกษากราฟกบนบรรจุภัณฑใหเพิ่มภาษาสากลเขาไปเพื่อเปนการเพิ่มชองทางการจัดจําหนายยังผูบริโภค
ที่เปนชาวตางประเทศ
จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยพบวา การออกแบบบรรจุภัณฑใหมนั้นเปนการเพิ่มตนทุนในการผลิต และเกิดปญหาดานการ
ลงทุน อันเนื่องมาจากกลุมแปรรูปขาวโปงบานหวยยาง ตําบลหินดาด อําเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา นั้นยังเปนกลุมที่มีแหลง
เงินทุนนอย ดังนั้น การออกแบบเพื่อผลิตจึงควรคํานึงถึงราคาตนทุนที่เหมาะสมดวย
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของ
บานบางหวาย ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชน และสํารวจ
พฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น ผูใหขอมูลหลัก ไดแก 1.ประธาน สมาชิก
และคนที่สามารถใหขอมูลตามวัตถุประสงคได จํานวน 20 คน จากการเลือกแบบเจาะจง และการแนะนําของประธานกลุม เพื่อ
การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 2. ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ หรือนักพัฒนาชุมชน จํานวน 5 คน ที่เลือก
แบบเจาะจง ตามเกณฑที่กําหนดเพื่อการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชน และกลุมผูบริโภคทั่วไป จํานวน 122
คน ที่ไดจากการเลือกแบบบังเอิญพบในงานที่กลุมฯไดรับเชิญไปออกรานหรือจัดแสดงงานเพื่อสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัย
ที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น เครื่องมือการวิจัย ไดแก 1.แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง 2. แบบตรวจ
รายการเพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนแบบราง 2 มิติ และแบบราง 3 มิติ 3. แบบประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ตามเกณฑ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน และ 4.แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและ
พัฒนาขึ้น การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และเชิงปริมาณ ใชคาสถิติดังนี้
คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัยพบวา กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนหัตถกรรมบานบางหวายมีความตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใน 5 ประเภท ไดแก 1. กระเปาเป 2. รองเทา 3. ตะกรา ใส
ของ 4. ของที่ระลึก และ 5. ของตกแตงบาน มีขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดังนี้ 1. แบบราง (Sketch) 2. แบบราง
2 มิติ 3. แบบราง 3 มิติ 4. แผนนําเสนอรูปแบบ (Plate Present) 5. แบบจําลอง (Mock Up) และ 6. ตนแบบ (Prototype) ผล
การประเมินความคิดเห็นโดยผูเชี่ยวชาญ พบวา วัสดุที่ใชในผลิตภัณฑมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ไดแก รองเทา ( x�=
4.76; S.D. = 0.44) และของตกแตงบาน (x� = 4.64; S.D. = 0.49) รองลงมาเปนดานวัสดุที่ใชในผลิตภัณฑมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ไดแก กระเปาเป (x� = 4.36; S.D. = 0.49) 2. ดานความงาม พบวา ความงามมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
ไดแก ของที่ระลึก (x� = 4.67; S.D. = 0.49) และตะกราใสของ (x� = 4.53; S.D. = 0.52) ผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้อและ
ปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น พบวา ตัวอยางสวนใหญ มีความตองการซื้อผลิตภัณฑประเภท
ของที่ระลึกมากที่สุด (รอยละ 40.16) รองลงมาเปนตะกราใสของ (รอยละ 21.31) รองเทา (รอยละ 12.31) กระเปาเป และของ
ตกแตงบาน มีคาเทากัน (รอยละ 13.11) และปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑที่ออกแบบมีความแปลกใหมจากผลิตภัณฑทั่วไปในทองตลาด จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.78; S.D. = 0.42)
รองลงมาเปนการมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย จัดอยูในระดับมากที่สุด
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(x� = 4.61; S.D. = 0.49) มีการเลือกใชวัสดุประกอบที่เหมาะสมตอการใชงาน จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.60; S.D. = 0.49)
มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงามสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.59; S.D. = 0.49) และ
ผลิตภัณฑยังคงแสดงถึงความเปนเอกลักษณของงานหัตถกรรม จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.56; S.D. = 0.50)
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น หัตถกรรม บานบางหวาย

ABSTRACT
The study aimed to design and develop community product models based on local wisdom handicraft
at Ban Bang Wai, Bang Pla Sub-district, Bang Len District, Nakhon Pathom Province, as well as appraise opinions
on community product models and investigate purchasing behavior and factors influencing purchase decision
of the designed and developed community products. The main informants are 1. A group president and
community members who can provide information for the purposes of the study are 20 people from a specific
selection according to the recommendations of the chairman of the group (Snowball Sampling) for the design
and development of community products. 2. Five academic and product design experts, as well as community
developers, are selected according to criteria for evaluating opinions on community product models. 3. A
total of 122 people were randomly selected for the event. The group was invited to exhibit to investigate the
buying behavior and the factors that led to the purchase of community products designed and developed.
Research tools include: 1. semi-structured interview forms 2. Checklist for two-dimensional draft and 3D draft
3.Product characteristic assessment compliance with community product standards and 4.Consumer
satisfaction questionnaire on community product design patterns. Qualitative data analysis use content
analysis and quantitative methods. The following statistics: frequency and percentage mean as well as
standard deviation is used. The study found that Ban Bang Wai Handicrafts Community Enterprise wished to
develop five categories of products: 1. backpack 2. shoes 3. basket 4. souvenir and 5. home decoration. Design
process and development of products consisted of 1. Sketch 2. 2D Drafting 3. 3D Drafting 4. Plate Present 5.
Mock Up and 6. Prototype. The results of the expert opinion indicated that the materials used in the products
were suitable at the highest level, included shoes (x̅ = 4.76; SD = 0.44) and home decoration (x̅= 4.64; =
0.49), followed by the materials used in the products were suitable at the high level included backpack (x̅=
4.36; S.D. = 0.49) 2. It was found that the beauty were found at the highest level, included souvenirs (x̅= 4.67;
SD = 0.49) and basket (x̅= 4.53; SD = 0.52). The results of the survey on purchasing behavior and factors
influencing purchase decision of the designed and developed community products found that demands for
purchase of souvenirs were at the highest level (40.16%), followed by basket (21.31%), shoes (12.31%),
backpack and home decoration were equally at (13.11%). Also, factors influencing purchase decision of the
designed and developed community products included distinctive products design at the highest level (x̅=
4.78; S.D. = 0.42), followed by multiple functionality at the highest level (x̅= 4.61; S.D. = 0.49), selecting the
appropriate materials to use in the design was at the highest level (x̅= 4.60; S.D. = 0.49), beautiful models
and designs to meet with consumer demand was the highest level (x̅= 4.59; S.D. = 0.49) and cultural identity
of handicrafts products was at the highest level (x̅= 4.56; S.D. = 0.50).
Keywords: Community Products, Local wisdom , Bang Wai handicraft
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บทนํา

หนวยงานภาครัฐกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่น ผานโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ
(OTOP) เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชนที่มี คุณภาพเปน ที่ย อมรับ ของผู บริโภคตามศั กยภาพทางการตลาดในระดั บภู มิ ภ าค
ระดับประเทศ และระดับสงออก ซึ่งเปนแรงจูงใจใหชุมชนพัฒนาความคิดสรางสรรค คิดคน พัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน โดยนํา
ทรัพยากรในชุมชนมาสรางมูลคาบนฐานความรูภูมิปญญาทองถิ่น มีการรวมกลุมอาชีพ เพื่อชวยใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ
และสรางรายไดเสริมใหแกชุมชน ผลจากการมุงใหความสําคัญดังกลาว ทําใหปจจุบันจํานวนกลุมอาชีพ และกลุมวิสาหกิจที่เกิด
จากการรวมตัวกันของชุมชนแตละชุมชนในการสรางงาน สรางอาชีพทั้งประเทศมีอัตราที่สูงขึ้น และอีกหนึ่งปญหาที่สําคัญ คือ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตสินคาของชุมชนในสภาพปจจุบันนั้น มีรูปแบบที่เหมือนๆ กัน หรือคลายคลึงกันผลิตออกมาเปน
จํานวนมากรวมทั้งมีแหลงผลิตที่กระจายอยูทั่วทั้งประเทศ ทําใหสินคาเกิดการลนตลาดและเกินความตองการของผูบริโภค ทําให
เกิดการขายไมออก รวมทั้งทําใหเกิดสงครามทางดานราคาเกิดขึ้น ผลทําใหผูประกอบการบางรายขายสินคาเทาทุนเพื่อดึงเอาเงิน
ลงทุนคืน บางรายขายต่ํากวาทุนเพื่อเลิกกิจการในที่สุด (โฆสิต ปนเปยมรัษฎ (2550), สํานักพัฒนาเกษตรกร กรมสงเสริม
การเกษตร (2556) และ ประชาไท (2549)) กลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบานบางหวาย ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม มีผลิตภัณฑที่เปนที่รูจัก คือ รองเทาผักตบชวา ซึ่งนําผักตบชวาที่มีภายในชุมชนมาเปนวัตถุดิบหลักของผลิตภัณฑ
รวมกับความชํานาญในการทํารองเทา สอดคลองกับผลการวิจัย เรื่อง ศักยภาพและสถานภาพของภูมิปญญาไทยเพื่อสืบสานการ
พัฒนาชุมชนใหเขมแข็งและยั่งยืน (ทรงจิตร พูลลาภ, 2541) ที่สรุปไววา อําเภอบางเลน มีความโดดเดนทั้งสถานภาพและ
ศักยภาพของภูมิปญญาไทย โดยเฉพาะภูมิปญญาดานหัตถกรรม (ผา ผาไหม เครื่องใชจักสาน) ที่มีความโดดเดนกวาดานอื่นๆ ซึ่ง
จะเห็นวาในหลายตําบลจะใหความสําคัญกับการพัฒนาฝมือทางดานการจักสาน เชน เครื่องจักสานจากผักตบชวา จากตําบลไทร
งาม ตําบลบางไทรปา กลุมผักตบชวาบานนิลเพชร ตําบลนิลเพชร กลุมทอผา ผาซิ่นลายแตงโม ผาทอมัดหมี่จากไหมประดิษฐ
จากตําบลไผหูชาง เปนตน เพื่อรักษาภูมิปญญาและสรางรายไดเสริมใหกับชุมชน ซึ่งในปจจุบันก็มีผลิตภัณฑในรูปแบบเดียวกับ
ของทางกลุม ผลิตออกจําหนายในหลายจังหวัด หลายกลุมอาชีพ ทําใหทางกลุมมีความตองการแกปญหา ในการพัฒนารูปแบบ
ของผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยมองถึงการทําไดของกลุมชุมชน และการนําวัสดุที่มีในทองถิ่นที่ไดจากธรรมชาติ
เชน ไมไผ หวาย ผักตบชวา กก รวมทั้งวัสดุอื่น ๆ ในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนเขามารวมประกอบในการออกแบบ เพราะการ
นําวัสดุที่มีอยูในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดนั้น นับวาเปนสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ซึ่ง
สามารถลดคาใชจายในดานเงินทุนตลอดจนเปนการสรางงานสรางรายไดใหชุมชนในทองถิ่นทําใหชุมชนมีความเขมแข็งมากขึ้น
เพื่อชวยเพิ่มความแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑข้ึนอีกทางหนึ่ง ประกอบกับอําเภอบางเลนมีภูมิปญญาดานหัตถกรรมหลากหลาย
ประเภท ทางกลุมมีความตองการที่จะนําภูมิปญญาเหลานั้นมาบูรณาการรวมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมใหแตกตาง
และมีความโดดเดนจากกลุมอื่น ๆ เพื่อแสวงหาชองทางการตลาดแบบใหม เพื่อเพิ่มรายได คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของบานบางหวาย ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม และประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชน และการสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลในการ
ซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น

วัตถุประสงค

1. เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนบนฐานภูมิปญ
 ญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของบานบางหวาย ตําบล
บางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
2. เพื่อประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
3. เพื่อสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น

วิธีดําเนินการวิจัย

1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของบานบางหวาย
ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
1.1 ผูใหขอมูลหลัก ไดแก ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบานบางหวาย สมาชิกกลุม และคนในชุมชนที่
สามารถใหขอมูลตามวัตถุประสงคการศึกษาได จํานวน 20 คน จากการเลือกแบบเจาะจง และเลือกสมาชิกกลุม และคนในชุมชน
ตามการแนะนําของประธานกลุม (Snowball Sampling)
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1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ประกอบการประชุมกลุมยอย ในประเด็น
ผลิตภัณฑรูปแบบเดิมของกลุม ความตองการและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑรูปแบบใหมของกลุม 2. แบบตรวจรายการเพื่อ
หารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน (แบบราง 2 มิติ) และ 3. แบบตรวจรายการเพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน (แบบราง 3 มิติ)
1.3 วิธีดําเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การวิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของจากการทบทวนวรรณกรรม และการประชุมกลุมยอย เพื่อเปน
พื้นฐานการออกแบบ
2. สรุปประเภทผลิตภัณฑชุมชนที่จะทําการออกแบบและพัฒนารวมกับกลุมและชุมชน
3. ทําการเขียนแบบราง 2 มิติ (Sketch) แบบราง 3 มิติ (3 D Sketch) ของผลิตภัณฑประเภทตาง ๆ ให
กลุมไดเลือกแบบของผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการโดยใชแบบตรวจรายการเพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน (แบบราง 2 มิติ)
และ แบบตรวจรายการเพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน (แบบราง 3 มิติ)
4. ทําการสรางแบบจําลอง (Mock Up) ที่เหมือนจริงมากที่สุด เพื่อศึกษาวิเคราะหขอบกพรองตาง ๆ และ
ทําการแกไขกอนการพัฒนาตนแบบ
5. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณสําหรับการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรวมกับกลุม
6. พัฒนาตนแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑรวมกับสมาชิกกลุม เพื่อนําไปสูขั้นตอนของการประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญและผูบริโภค
1.4 การวิเคราะหขอมูล 1. เชิงคุณภาพ นําขอมูลทั้งการทบทวนวรรณกรรมและการประชุมกลุมยอย มาจัด
หมวดหมู และตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูลที่ไดบันทึกไว ทําการวิเคราะหตามประเด็นที่ตั้งไว โดยใชวิธีการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) และ 2. เชิงปริมาณ ใชคาสถิติดังนี้ คาความถี่และคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2 การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
2.1 ประชากรและตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ/นักวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑ/นักพัฒนาชุมชน จํานวน 5
คน ที่เลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑที่กําหนดคือเปนผูที่มีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณดานการออกแบบผลิตภัณฑชุมชน การ
นําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมินคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
โดยกําหนดระดับคะแนนและเกณฑการตรวจสอบคุณลักษณผลิตภัณฑตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ผลิตภัณฑจาก
ผักตบชวา (มผช.39/2546) ซึ่งกําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ คาคะแนน 5 หมายถึง ดีที่สุด คาคะแนน 4 หมายถึง ดีมาก
คาคะแนน 3 หมายถึง ดี คาคะแนน 2 หมายถึง พอใช และคาคะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
2.3 วิธีดําเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผู เ ชี่ ย วชาญประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑชุ ม ชนที่ อ อกแบบและพั ฒ นาขึ้ น ตามแบบประเมิน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ เพื่อจัดทําตนแบบและทําการคัดเลือกที่จะใชในการทดลองตลาด
2. ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ และจัดทําผลงานเพื่อสงประเมินการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)
2.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชคาสถิติ คารอยละ ในการวิเคราะหขอมูล หาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งวิเคราะหเปนรายขอเฉพาะดาน แลวรวบรวมทุกดานโดยนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมคําบรรยายประกอบ ใช
เกณฑในการวิเคราะหพิจารณาประเมินจากชวงคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่ควรปรับปรุง
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3 การสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
3.1 ประชากรและตัวอยาง ไดแก กลุมผูบริโภคทั่วไป จํานวน 122 คน ที่ไดจากการเลือกแบบบังเอิญพบในงานที่
กลุมฯไดรับเชิญไปออกรานหรือจัดแสดงงาน
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้น กําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ คาคะแนน 5 หมายถึง ดีที่สุด คาคะแนน 4 หมายถึง ดีมาก คา
คะแนน 3 หมายถึง ดี คาคะแนน 2 หมายถึง พอใช และคาคะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
3.3 วิธีดําเนินการวิจัย/การเก็บรวบรวมขอมูล
1. นําตนแบบผลิตภัณฑไปจัดแสดงรวมกับการออกรานแสดงสินคา/จําหนายสินคา
2. ตัวอยางการวิจัยประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
3. รวบรวม วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน
3.4 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชคาสถิติ คารอยละ ในการวิเคราะหขอมูล หาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึ่งวิเคราะหเปนรายขอเฉพาะดาน แลวรวบรวมทุกดานโดยนําเสนอในรูปแบบตารางพรอมคําบรรยายประกอบ ใช
เกณฑในการวิเคราะหพิจารณาประเมินจากชวงคาเฉลี่ย ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมมาก
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่เหมะสมนอย
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50
หมายถึง
ผลิตภัณฑมีรูปแบบที่ควรปรับปรุง

ผลการวิจัย

1. ผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของบานบางหวาย
ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ผลการประชุมระดมความคิด สรุปไดวา ทางกลุมเสนอแนวทางการพัฒนาวัสดุ กระบวนกรรมวิธีการผลิตและ
รูปแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหม โดยเลือกใชผักตบชวาเปนวัตถุดิบหลัก เนื่องจากเปนพืชที่หาไดงายในทองถิ่น ผสมผสานกับ
เทคนิคกระบวนการยอมสีและเทคนิคการสาน เทคนิคการทอเสนใยฝายผสมเสนใยผักตบชวา โดยพัฒนาผลิตภัณฑใน 5
ประเภท ไดแก 1. กระเปาเป 2. รองเทา 3. ตะกรา หรือภาชนะใสของ 4. ของที่ระลึก และ 5. ของตกแตงบาน นําเสนอ
แนวความคิดโดยรวมของผลิตภัณฑทั้งหมดคือ ความเปนอยูแบบพื้นบาน โดยการนําวัสดุจากธรรมชาติมาเปนสวนประกอบหลัก
ของผลิตภัณฑ และออกแบบใหมีรูปลักษณเกี่ยวของกับชีวิตความเปนอยูแบบพื้นบาน ตัดทอนใหมีลักษณะที่เรียบงาย และสื่อถึง
ความเปนพื้นบานไดเปนอยางดี
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ภาพ 1 แผนนําเสนอรูปแบบ (Plate Present)
2 ผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชน
1. ผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนกระเปาเป พบวา ดานวัสดุที่ใชมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก (x� = 4.36; S.D. = 0.49) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน จัดอยูในระดับมาก ไดแก ดานความงาม (x� = 4.27; S.D. =
0.46) และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน (x� = 4.27; S.D. = 0.70) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานประโยชนใช
สอยของผลิตภัณฑ จัดอยูในระดับมาก (x� = 4.16; S.D. = 0.37)
2. ผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทรองเทา พบวา ดานวัสดุที่ใชมีความเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด (x� = 4.76; S.D. = 0.44) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน จัดอยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานความงาม (x� = 4.60;
S.D. = 0.51) และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน (x� = 4.60; S.D. = 0.51) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดาน
ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ จัดอยูในระดับมาก (x� = 4.40; S.D. = 0.55)
3. ผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทตะกรา หรือภาชนะใสของตาง ๆ พบวา ดาน
ความงามมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด (x� = 4.53; S.D. = 0.52) รองลงมาเปนดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน (x� =
4.47; S.D. = 0.52) จัดอยูในระดับมาก ดานวัสดุที่ใช (x� = 4.44; S.D. = 0.52) และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ดานประโยชน
ใชสอยของผลิตภัณฑ จัดอยูในระดับมาก (x� = 4.36; S.D. = 0.49)
4. ผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก พบวา ดานความงามมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (x� = 4.67; S.D. = 0.49) รองลงมามีคาเฉลี่ยเทากัน จัดอยูในระดับมากที่สุด ดานวัสดุที่ใช (x� =
75
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4.60; S.D. = 0.55) และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน (x� = 4.60; S.D. = 0.51) และดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
จัดอยูในระดับมาก (x̅ = 4.60; S.D. = 0.55)
5. ผลการประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของตกแตงบาน พบวา ดานวัสดุที่ใชมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (x� = 4.64; S.D. = 0.49) รองลงมาเปนดานความงาม (x� = 4.53; S.D. = 0.52) จัดอยูในระดับมาก
ที่สุด และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน (x� = 4.47; S.D. = 0.52) จัดอยูในระดับมาก และดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ
ดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ จัดอยูในระดับมาก (x� = 4.36; S.D. = 0.49) ดังผลที่แสดงในตารางที่ 1
ตาราง 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชน
รายละเอียดการประเมิน
เกณฑการประเมินทางดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ

กระเปา
S.D.
x̅
4.16
0.37

รองเทา
S.D.
x̅
4.40
0.55

ตะกรา
S.D.
x̅
4.36
0.49

ของที่ระลึก
S.D.
x̅
4.60
0.55

ของตกแตงบาน
S.D.
x̅
4.36
0.49

1

รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใชงาน

4.20

0.45

4.40

0.55

4.40

0.55

4.60

0.55

4.20

0.45

2

4.20

0.45

4.60

0.55

4.40

0.55

4.60

0.55

4.20

0.45

3

การออกแบบมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การใช ส อยหลั ก ของ
ผลิตภัณฑ
รูปแบบมีโครงสรางที่แข็งแรง

4.20

0.45

4.40

0.55

4.40

0.55

4.60

0.55

4.60

0.55

4

ความสัมพันธกับขนาดสัดสวนผูใช

4.00

0.00

4.20

0.45

4.20

0.45

4.60

0.55

4.40

0.55

5

ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาหลังการใช

4.20

0.45

4.40

0.55

4.40

0.55

4.60

0.55

4.40

0.55

เกณฑการประเมินทางดานความงาม
1
รูปแบบผลิตภัณฑ สามารถสื่อถึงความเปนผลิตภัณ ฑ เ พื่ อ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีความเหมาะสม
2
มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสั มพัน ธกับ การใชสอยหลั ก
ของผลิตภัณฑ
3
ความลงตัวในสวนของโครงสราง และวัสดุ
เกณฑการประเมินทางดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน
1
โครงสรางและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑจากวัสดุ
2
ความทนทานการใชงานในสภาพแวดลอมปกติ
3
การบํารุงรักษาไมยุงยาก
เกณฑการประเมินทางดานวัสดุ
1
วัสดุในการผลิตมีความเหมาะสม

4.27
4.40

0.46
0.55

4.60
4.80

0.51
0.45

4.53
4.60

0.52
0.55

4.67
4.80

0.49
0.45

4.53
4.60

0.52
0.55

4.00

0.00

4.40

0.55

4.40

0.55

4.40

0.55

4.40

0.55

4.40
4.27
4.20
4.20
4.40
4.36
4.40

0.55
0.70
0.45
0.84
0.89
0.49
0.55

4.60
4.60
4.80
4.40
4.60
4.76
4.80

0.55
0.51
0.45
0.55
0.55
0.44
0.45

4.60
4.47
4.40
4.40
4.60
4.44
4.60

0.55
0.52
0.55
0.55
0.55
0.51
0.55

4.80
4.60
4.40
4.60
4.80
4.60
4.60

0.45
0.51
0.55
0.55
0.45
0.50
0.55

4.60
4.47
4.40
4.40
4.60
4.64
4.60

0.55
0.52
0.55
0.55
0.55
0.49
0.55

2

มีขนาดโครงสรางความเหมาะสมกับผลิต

4.40

0.55

4.80

0.45

4.60

0.55

4.80

0.45

4.80

0.45

3

กระบวนการผลิ ต วั ส ดุ มี ค วามเหมาะสมในการนํ า ไป
ประยุกตใชงานในการสรางผลิตภัณฑ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต/ วัสดุหาไดงายในทองถิ่น
ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ

4.40

0.55

4.80

0.45

4.40

0.55

4.80

0.45

4.60

0.55

4.40
4.20

0.55
0.45

4.80
4.60

0.45
0.55

4.40
4.20

0.55
0.45

4.60
4.20

0.55
0.45

4.80
4.40

0.45
0.55

4
5

3 ผลการสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
การสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่สงผลในการซื้อผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น พบวา ตัวอยาง
สวนใหญ เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.02 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.98 มีอายุอยูในชวง 35 - 44 ป มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 32.79 รองลงมามีอายุระหวาง 25 - 34 ป คิดเปนรอยละ 25.41 อายุระหวาง 45 - 54 ป คิดเปนรอยละ 22.13 สวน
ใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัท คิดเปนรอยละ 36.89 รองลงมาเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักเรียน/นักศึกษา
คิดเปนรอยละ 13.93 เทากัน และมีธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 13.11
1. ความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑ พบวา ตัวอยางมีความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑประเภทของตกแตง
บาน (นาฬิกา) เปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (x� = 4.57; S.D. = 0.50) ลําดับที่ 2 คือ รองเทา (x� = 4.50; S.D. = 0.50)
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ลําดับที่ 3 มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ประเภทกระเปาเป, กระเปาสตรี และผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก (พวงกุญแจของที่ระลึก)
(x� = 4.49; S.D. = 0.53 และ0.50 ตามลําดับ) แสดงดังตารางที่ 2
ตาราง 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น
รูปแบบผลิตภัณฑ
1. กระเปาเป
2. รองเทา
3. ตะกราใสของ
4. พวงกุญแจของที่ระลึก
5. นาฬิกา

มากที่สุด
62
(50.82)
61
(50.00)
47
(38.52)
62
(50.82)
70
(57.38)

มาก
58
(47.54)
61
(50.00)
75
(61.48)
60
(49.18)
52
(42.62)

ระดับความคิดเห็น
ปานกลาง
2
(164)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

นอย
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

นอยที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

x�

S.D.

ลําดับ

4.49

0.53

3

4.50

0.50

2

4.39

0.49

5

4.49

0.50

3

4.57

0.50

1

2. การสํารวจความตองการผลิตภัณฑที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ มีความตองการซื้อ
สินคาในรูปแบบผลิตภัณฑประเภทพวงกุญแจของที่ระลึก มากที่สุด คิดเปนรอยละ 40.16 รองลงมาเปน ประเภทตะกราใสของ
คิดเปนรอยละ 21.31 ผลิตภัณฑประเภทรองเทา คิดเปนรอยละ 12.31 สวนประเภทกระเปาเป/กระเปาสตรี และประเภทของ
ตกแตงบาน (นาฬิกา) มีคาเทากัน คิดเปนรอยละ 13.11
3. การสํารวจพฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อ พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑที่ออกแบบมีความ
แปลกใหมจากผลิตภัณฑทั่วไปในทองตลาด มีคาเฉลี่ยมากที่สุด จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.78; S.D. = 0.42) รองลงมาเปน
ดานการมีรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.61; S.D. = 0.49) ดานมีการเลือกใชวัสดุประกอบที่
เหมาะสมตอการใชงาน จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.60; S.D. = 0.49) ดานมีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม สอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.59; S.D. = 0.49) และดานยังคงแสดงถึงความเปนเอกลักษณของงาน
หัตถกรรม จัดอยูในระดับมากที่สุด (x� = 4.56; S.D. = 0.50) แสดงดังตารางที่ 3
ตาราง 3 จํานวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอพฤติกรรมการซื้อและ
ปจจัยที่มีอิทธิพลในการซื้อ
พฤติกรรมการซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพล
ในการซื้อ
1. มีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค
2. มีรูปแบบการใชงานที่หลากหลาย
3. ผลิตภัณฑทอี่ อกแบบมีความแปลกใหม
จากผลิตภัณฑทั่วไปในทองตลาด
4. มีการเลือกใชวสั ดุประกอบที่เหมาะสมตอ
การใชงาน
5. ยังคงแสดงถึงความเปนเอกลักษณของ
งานหัตถกรรม

มากที่สุด
72
(59.02)
75
(61.48)
95
(77.87)
73
(59.84)
68
(55.74)

มาก
50
(40.98)
47
(38.52)
27
(22.13)
49
(40.16)
54
(44.26)

ความคิดเห็น
ปานกลาง
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
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นอย
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

นอยที่สุด
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)
0
(0.00)

x̅

S.D.

แปลผล

4.59

0.49

มากที่สุด

4.61

0.49

มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

4.60

0.49

มากที่สุด

4.56

0.50

มากที่สุด

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562
_____________________________________________________________________________________________

สรุปและอภิปรายผล

การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนบนฐานภูมิปญญาทองถิ่นดานหัตถกรรมของบานบางหวาย ตําบลบาง
ปลา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม มีแนวทางการพัฒนาวัสดุ กระบวนกรรมวิธีการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมบน
ฐานคิดของชุมน คือการใชผักตบชวาเปนวัตถุดิบหลัก เนื่องจากเปนพืชที่หาไดงายในทองถิ่น ผสมผสานกับภูมิปญญาดานการ
ยอมสีและการสาน การทอเสนใยฝายผสมเสนใยผักตบชวา ในการพัฒนาผลิตภัณฑ 5 ประเภท ประกอบดวย 1. กระเปาเป 2.
รองเทา 3. ตะกรา หรือภาชนะใสของ 4. ของที่ระลึก และ 5. ของตกแตงบาน บนฐานแนวความคิดคือ สะทอนความเปนอยูแบบ
พื้นบาน โดยการนําวัสดุจากธรรมชาติมาเปนสวนประกอบหลักของผลิตภัณฑ และออกแบบใหมีรูปลักษณเกี่ยวของกับชีวิตความ
เปนอยูแบบพื้นบาน ตัดทอนใหมีลักษณะที่เรียบงาย และสื่อถึงความเปนพื้นบานไดเปนอยางดี สอดคลองกับงานวิจัยของ เจษฎา
พัตรานนท (2553) ที่ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมจักสานทองถิ่นโดยใช วิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม กรณีศึกษา กลุมจักสานใบกะพอ ตําบลทุงโพธิ์ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีแนวทางหลักในการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ คือ การนําเศษวัสดุที่เหลือจากการทําพัดใบกะพอมาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และงานวิจัยของเสกสันต ศรี
สันต (2549) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากตนกกในภาคอีสาน ที่มีการพัฒนาประยุกตโดยนําตนกกไป
ใชรวมกับวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงในการทําโครงสรางเพื่อไดผลผลิตใหม พบวา ไดผลดีสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑแบบใหม ๆ
ไดดี
รูปแบบผลิตภัณฑชุมชนที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น ทําการประเมินในดานวัสดุที่ใช ความงาม ความคงทนแข็งแรงในการ
ใชงาน และประโยชนใชสอย ประยุกตเกณฑการประเมินใหสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ
(สถาพร ดีบุญ ณ ชุมแพ, 2550 และนิรัช สุดสังข, 2548) สรุปผลไดดังนี้
1. การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนกระเปาเป พบวา ดานวัสดุที่ใชมีความเหมาะสมในระดับมาก
รองลงมาเปนดานความงาม และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน และดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
2.การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทรองเทา พบวา ดานวัสดุที่ใชมีความเหมาะสมในระดับ
มากที่สุด รองลงมาเปนดานความงาม และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน และดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
3. การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทตะกรา หรือภาชนะใสของตางๆ พบวา ดานความงามมี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด รองลงมาเปนดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน ดานวัสดุที่ใช และดานประโยชนใชสอยของ
ผลิตภัณฑ
4. การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของที่ระลึก พบวา ดานความงามมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาเปนดานวัสดุที่ใช และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน และดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
5. การประเมินความคิดเห็นตอรูปแบบผลิตภัณฑชุมชนประเภทของตกแตงบาน พบวา ดานวัสดุที่ใชมคี วามเหมาะสม
ในระดับมากที่สุด รองลงมาเปนดานความงาม และดานความคงทนแข็งแรงในการใชงาน และดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ
จึงอาจสรุปไดวา ผลิตภัณฑที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นในภาพรวมจะพบวา จะมีคาเฉลี่ยที่จัดอยูในระดับมาก ถึงมากที่สุด
ในหลายดาน สอดคลองกับงานวิจัยของวาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2549) ที่สรุปผลการวิจัยไววา ผูผลิตและประชาชนทั่วไปสวน
ใหญมีความพึงพอใจผลงานออกแบบลวดลายผลิตภัณฑของตกแตงบานประเภทผาที่ผูวิจัยออกแบบ ทั้งนี้ดานที่ยังคงตองมีการ
พัฒนาตอยอด คือ ดานประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑควรมีการนําเสนอเพิ่มเติมเพื่อใหสามารถแสดงถึงประโยชนใชสอยของ
ผลิตภัณฑใหมากยิ่งขึ้น ตัวอยางสวนใหญมีความพึงพอใจผลิตภัณฑประเภทของตกแตงบาน (นาฬิกา) มากที่สุด รองลงมาเปน
รองเทา กระเปาเป และของที่ระลึก (พวงกุญแจของที่ระลึก) ตามลําดับ สวนความตองการซื้อสินคาพบวา เปนพวงกุญแจของที่
ระลึกมากที่สุด รองลงมาเปน ประเภทตะกราใสของ รองเทา กระเปาเป และของตกแตงบาน (นาฬิกา) ปจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ซื้อ พบวา ดานผลิตภัณฑที่ออกแบบมีความแปลกใหมจากผลิตภัณฑทั่วไปในทองตลาด รองลงมาเปน ดานการมีรูปแบบการใช
งานที่หลากหลาย ดานมีการเลือกใชวัสดุประกอบที่เหมาะสมตอการใชงาน ดานมีรูปแบบและลวดลายที่สวยงาม สอดคลองกับ
ความตองการของผูบริโภค และดานยังคงแสดงถึงความเปนเอกลักษณของงานหัตถกรรม ตามลําดับ
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยยึดหลัก
5W 1H 2) เพื่อประเมินคุณภาพของแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และ 3) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดที่พัฒนาขึ้น การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัย
เชิงประยุกต เพื่อมุงเนนสนับสนุนการเรียนของผูเรียนใหเกิดความเขาใจมากยิ่งขึ้น ไมเกิดความเบื่อในการเรียนรู ซึ่งผลการวิจัย
ปรากฏดังนี้ 1) แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยยึดหลัก 5W 1H สามารถใชไดทั้งออนไลน
และออฟไลน ทุกที่ ทุกเวลา โดยประกอบดวย 5 ฟงกชัน คือ (1) LEARN (2) WORK (3) CHECK TEST (4) NOTICE และ (5)
UPDATE CONTENT 2) คุณภาพของแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน
3 ทาน โดยรวมอยูในระดับดีมาก และ 3) ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด โดยรวมอยูในระดับดีมาก จึงสรุปไดวา การวิจัยครั้งนี้สามารถนํามาใชงานไดจริงควรสงเสริมและสนับสนุนใหนําไปใชใน
การสนับสนุนการเรียนใหกับนิสิต และนําไปตอยอดพัฒนาใหเหมาะสมตามสภาพรายวิชาตางๆ ตอไป
คําสําคัญ : แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด

ABSTRACT
The objective of this research consist of 1) to develop an Android-based smartphone application based on
the principle of 5W 1H. 2) to assess the quality of the lesson application on smartphone, Android operating
systems. and 3) to study students' opinions on the developed Android smartphone lesson. This research is
an applied research which focus on reducing boredom in learning. In order to make learning more
understandable. The research results were as follows 1) The Android-based smartphone application based
on the principle of 5W 1H is available for online and offline, can be accessed anywhere and anytime which
consists of 5 function: (1) LEARN (2) WORK (3) CHECK TEST (4) NOTICE and (5) UPDATE CONTENT. 2) The
quality assessment of the android based smartphone application by 3 specialists are very good level. and 3)
Student’s opinion on Android-based smartphone application. Overall, was very good. In conclusion, this
research can be used to promote and support student’s learning. This Android-based smartphone
application should be encouraged and developed to suit the conditions of other courses further.
Keywords : Smartphone Learning Application, Android Operating System
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บทนํา

เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเปนเหตุใหแตละองคกรสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อมาใชเพิ่มประสิทธิภาพ
การทํางานในแตละดาน เทคโนโลยีการสื่อสารไรสายเปนอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ปฏิเสธไมไดวาเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ
มนุษยเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เชน สมารทโฟน คอมพิวเตอรพกพาขนาดเล็ก และแท็บเล็ต เปนตน เนื่องจากมีขนาดเล็ก พกพา
สะดวก และราคาคาใชบ ริการไมแ พง จึงเป น เหตุ ใหป ริมาณการใชงานนั้ นเพิ่ ม มากขึ้น ในระยะเริ่ม ตน อาจใช เฉพาะการ
ติดตอสื่อสาร แต ณ ขณะนี้มีความทันสมัย และมีศักยภาพมากสามารถใหบริการอินเทอรเน็ต สงผานขอมูลเขาคอมพิวเตอร
ติดตอผาน Bluetooth รวมถึงความสามารถในการสรางเอกสารงานออฟฟศ จากการเปลี่ยนแปลงนี้จึงปฏิเสธไมไดวาสมารท
โฟน แท็บเล็ต กลายมาเปนปจจัยหลักในการดําเนินชีวิตของมนุษยไปแลว
การศึกษาเปนกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาคนใหมีความรู ซึ่งเปนหัวใจและการ
แขงขันของทุกประเทศ ฉะนั้นครู อาจารย และสังคมการศึกษา จําเปนตองมีความตระหนัก และมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศ ประเทศไทยไดตระหนักถึงความสําคัญตอจัดการศึกษาแกประชาชนในประเทศ จึงไดกําหนดใหทุกฝายเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา เพื่อใหนําผลที่ไดการจัดการศึกษาไปพัฒนาคนในชาติเพื่อเปนกําลังในการพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ ตอไป
(ประจวบ หนูเลี่ยง และคณะ. 2559 : 234) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ในบทสรุป
สําหรับผูบริหาร เนนย้ําหลักการสําคัญของการพัฒนาคือ "ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาประเทศ" (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559) รวมถึงกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551-2565 วางเปาหมายคือ การยกระดับ
คุณ ภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒ นาบุคลากรที่มีคุณ ภาพ สามารถปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นไดตลอดชีวิต พัฒ นา
ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกโลกาภิวัฒน
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2550)
Mobile Application คือ โปรแกรมประเภทหนึ่งที่ติดตั้งใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยม
เนื่องจากสามารถตอบสนองความตองการของผูใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความคลองตัวสูงในการใช
งานเพราะใชกับอุปกรณขนาดเล็ก จึงสงผลใหมีผูพัฒนาแอพพลิเคชันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งการพัฒนาแอพพลิเคชันผูพัฒนาตอง
พัฒนาแอพพลิเคชันใหตรงกับระบบปฏิบัติการ (OS) ของโทรศัพทเคลื่อนที่ และแอนดรอยดก็เปนหนึ่งในระบบปฏิบัติการบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ที่มีผูนิยมใช และพัฒนาแอพพลิเคชันกันเปนจํานวนมาก เนื่องจากสามารถติดตั้ง และใชงานกับอุปกรณตางๆ
โดยไมตองเสียคาใชจาย ซึ่งประโยชนของการพัฒ นาแอพพลิเคชัน สามารถลดเวลาขั้นตอนในการทํางาน และอํานวยความ
สะดวกใหกับผูใช
ดวยตระหนักถึงความสําคัญของการนําเทคโนโลยีสมารทโฟนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด และรองรับการขยายโอกาสทาง
การศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อีกทั้งเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาไดอยางอิสระ เลือกเรียนหรือศึกษาตามเอกัต
บุคคลมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญจึงเกิดเปนแนวคิดการทําวิจัยนี้ขึ้น ซึ่งผูวิจัยมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยยึดหลัก 5W 1H ซึ่งประกอบดวย Who (ใคร) What (อะไร) Where (ที่ไหน) When (เมื่อไหร)
Why (ทําไม) How (อยางไร) เขามาใชเปนหลักในการวิเคราะห และออกแบบ เพื่อศึกษาความเหมาะสมของบทเรียนที่เรียนผาน
สมารทโฟน เชน ฟงกชันการใชงาน การแสดงผลของขอความ เปนตน ใหเหมาะสมตามสภาพของผูเรียน ซึ่งสมารทโฟนจะเขา
มามีบทบาทสําคัญในการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วเพียงแคปลายนิ้วสัมผัส พรอมกันนั้นยังเขามาชวยแกไข
ปญหาของการจํากัดเวลาในการเรียนรวมถึงทําใหเกิดเนื้อหาดิจิทัลมีเดียรูปแบบตาง ๆ บนสมารทโฟนเพิ่มมากขึ้น และสามารถ
ตอบสนองความตองการกับเปลี่ยนแปลงตามความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยยึดหลัก 5W 1H กรณีศึกษารายวิชา
สื่อประสมปฏิสัมพันธ
2. เพื่อประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
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ขอบเขตของการวิจัย

1. กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตชั้นปที่ 3 หลักสูตรคอมพิวเตอรแอนิเมชันและเกมที่เรียนรายวิชาสื่อประสม
ปฏิสัมพันธ จํานวน 40 คน และผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน โดยเลือกวิธีแบบเจาะจง
2. ขอบเขตเนื้อหาการศึกษาครั้งนี้ตองการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอการใชแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟ
นบนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด โดยยึดหลัก 5W 1H รายวิชาสื่อประสมปฏิสัมพันธ

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

1. แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยยึดหลัก 5W 1H
2. แบบประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
โดยยึดหลัก 5W 1H ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง
พอใช และควรปรับปรุง
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด โดยยึด
หลัก 5W 1H ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา แบงระดับความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช
และควรปรับปรุง

วิธีดําเนินการวิจัย

1. แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัตกิ ารแอนดรอยด โดยยึดหลัก 5W 1H ผูวิจัยมีวิธีการสรางเครื่องมือดังนี้
1.1 ศึกษา และคนควาขอมูลเกี่ยวกับสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และองคประกอบของ 5W 1H ซึ่ง
พบวา 5W 1H ไดแก
1) W-Who ใครคือกลุมเปาหมาย
2) W-What อะไรคือสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการ
3) W-Where กลุมเปาหมายอยูที่ไหน
4) W-When เมื่อไหรที่กลุมเปาหมายตองการ
5) W-Why ทําไมถึงตองใช
6) H-How จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางไร
1.2 เมื่อผูวิจัยศึกษาองคประกอบของ 5W 1H ผูวิจัยวิเคราะหไดดังนี้
1.2.1 W-Who ผู วิจั ย วิเคราะห ก ลุ ม เป าหมายที่ ใช แ อพพลิ เคชั น บทเรีย นบนสมาร ท โฟน ซึ่ ง ได แ ก นิ สิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และเกม ที่กําลังเรียนรายวิชาสื่อประสมปฏิสัมพันธซึ่งเปนรายวิชาที่ผูวิจัยกําลังสอนในภาค
การศึกษา
1.2.2 W-What ผูวิจัยวิเคราะห และศึกษาความตองการแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ของนิสิต ซึ่ง
ศึกษาจากการสอบถาม โดยขอคําถามเปนลักษณะแบบปลายเปด สรุปความตองการไดดังนี้
1. บทเรียนตองมีสีสันสวยงาม เพื่อใหงายตอการจดจํา
2. ตองการเนนเฉพาะบทเรียน
3. สามารถตรวจสอบงานที่อาจารยมอบหมายใหได
4. สามารถเชื่อมโยงลิ้งคไปยังสิ่งที่เกี่ยวของได
5. สามารถอัพเดทเนื้อหาไดตลอดเวลา
6. สามารถใชไดท้ังออนไลน และออฟไลน
7. เมื่ อ มี กิ จ กรรมต างๆ เกี่ ย วกั บ การเรีย นสามารถตรวจสอบได เช น ตรวจสอบตารางสอบ หรื อ
กิจกรรมโครงการตางๆ ที่อาจารยตองการมอบหมายใหเขา เปนตน
1.2.3 W-Where ผู วิจั ย วิ เคราะห ก ารเข า ถึ งบทเรีย นบนสมาร ท โฟนของนิ สิ ต ซึ่ งต อ งใช ได ต ลอดเวลาที่
ตองการ แบบ real-time
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1.2.4 W-When ผูวิจัยนําสมารทโฟนมาเปนสื่อกลางในการเขาถึงบทเรียน ซึ่งเมื่อไหรที่นิสิตตองการเรียน
สามารถนํามาเรียนรูไดทันทีที่ตองการ
1.2.5 W-Why ผูวิจัยวิเคราะหความจําเป นที่ นิสิตทํ าไมตองใชสมารทโฟน ซึ่งพบกวา หากนิสิตสามารถ
ตรวจสอบการสงงาน ประกาศวันสอบ และรับรูขาวสารจากอาจารยผานทางแอพพลิเคชัน ทําใหนิสิตรูถึงความจําเปนวาทําไม
ตองนําสมารทโฟนมาใชรวมกับการเรียน
1.2.6 How ผูวิจัยวิเคราะหเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อใหนิสิตไดใชแอพพลิ เคชันรวมกับ
การเรียน ฉะนั้นผูวิจัยจึงสรางกระบวนการใหเกิดขึ้นในการเรียนการสอน โดยใชกลยุทธในการเพิ่มเติมเนื้อหาที่นอกเหนือจากการ
เรียนภายในหองเรียนเขาไปในแอพพลิเคชัน มอบหมายงาน และประกาศผลการตรวจคะแนนผานแอพพลิเคชัน เปนตน ซึ่งทําให
นิสิตเกิดการใชงานแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนในการติดตาม และยังเปนการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
1.3 ผูวิจัยนําขอมูลจากการศึกษา และวิเคราะหในขอ 1.2 มาออกแบบ โดยแบงการออกแบบเปน 3 สวน ดังนี้
1.3.1 ออกแบบผังความคิด (Mind Map) ซึ่งเปนการออกแบบความสัมพันธของการเชื่อมโยงขอมูลเนื้อหา
รายวิชา และฟงกชันการใชงาน ดังภาพ 1

ภาพ 1 ผังความคิด (Mind Map) ของการเชื่อมโยงขอมูลบทเรียนบนสมารทโฟน
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จากภาพ 1 สามารถอธิบายความสอดคลอง และความสัมพันธไดดังนี้
Who (ใครคือลุม
เปาหมาย)
What (อะไรคือสิ่งที่
กลุมเปาหมายตองการ)

ผูใชแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนคือ นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และ
เกม ที่กําลังเรียนรายวิชาสื่อประสมปฏิสมั พันธ
สิ่งที่กลุมเปาหมายตองการในแอพพลิชันบทเรียนบนสมารโฟนที่ผูวิจยั สอบถาม และ
วิเคราะหในขอ 1.1 ไดฟงกชันการใชงานคือ learn, check test, work, notice,
update content
Where (กลุม เปาหมาย นิสิตสามารถเขาถึงบทเรียนบนสมารทโฟนไดตลอดเวลาที่ตองการ ตรวจสอบการสอบ
อยูที่ไหน)
อัพเดทเนื้อหา และติดตามขอมูลขาวสารจากผูส อนไดแบบ real-time
When (เมื่อไหรที่
ผูวิจัยสอดแทรกกลยุทธ เทคนิคการจัดการเรียนการสอน (How) เพือ่ ใหนิสิตไดนํา
กลุมเปาหมายตองการ) สมารทโฟนมาเปนสื่อกลางในการเขาถึงบทเรียน เชน ใหตรวจสอบการมอบหมายงาน
Why (ทําไมถึงตองใช) ผานแอพพลิเคชัน ประกาศวันสอบ ขอมูลขาวสารตางๆ ทางแอพพลิเคชัน รวมถึง
How (จะเขาถึง
เพิ่มเติมเนื้อหาบทเรียนในแอพพลิเคชัน และใหเขาศึกษา ฉะนั้นนิสติ จะรูต ัวโดยอัตโนมัติ
กลุมเปาหมายได
วา เมื่อไหรทตี่ องใช และทําไมตองใช (When,Why)
อยางไร)
1.3.2 ออกแบบประสบการณ ผูใช (User Experience : UX) จากงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยออกแบบ UX โดย
มุงเนนใหนิสิตสามารถใชงานงาย และตอบสนองความตองการทันที สะดวก รวดเร็ว
1.3.3 ออกแบบหนาจอสวนติดตอกับผูใช (Graphic User Interface : GUI) เพื่อใหเกิดการปฏิสัมพันธกัน
ระหวางผูใชกับสมารทโฟน
1.4 เตรีย มเครื่ อ งมื อ และติ ด ตั้ งโปรแกรมที่ ต อ งนํ ามาใช ในการพั ฒ นาแอพพลิ เคชั น บทเรี ย นบนสมาร ท โฟน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
1.5 สรางแอพพลิ เคชัน บทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิ บัติการแอนดรอยด ซึ่งผู วิจัยได ดําเนิน การสรางตาม
ขั้นตอนที่ไดทําการวางแผน วิเคราะห และออกแบบไว
1.6 ไดแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
2. แบบประเมินคุณ ภาพแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H ของ
ผูเชี่ยวชาญ วิธีการสรางเครื่องมือมีดังนี้
2.1 ศึกษา และวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการสรางแบบสอบถาม
2.2 วิเคราะหแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H ที่พัฒนาวา
ประกอบไปดวยฟงกชันอะไรบาง
2.3 สรางแบบประเมินคุณภาพแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W
1H ลักษณะแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง
2.4 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย หาคา IOC ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเทากับ
1.00
2.5 พิมพแบบประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญ
3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึด
หลัก 5W 1H วิธีการสรางเครื่องมือมีดังนี้
3.1 ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสาร ตํารา ผลการวิจัยตางๆ เพื่อใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม
3.2 วิเคราะหแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H ที่พัฒนาวา
ประกอบไปดวยฟงกชันอะไรบาง
3.3 สรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง
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3.4 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย หาคา IOC ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับเทากับ 1.00
3.5 พิมพแบบประเมินความคิดเห็นสําหรับนิสิต

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

สถิติที่ใชในการวิเคราะหหาคุณภาพ และความคิดเห็นของแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H คือ 1) คาเฉลี่ย 2) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H สามารถใชไดกับสมารทโฟน
เนื้อหาสามารถศึกษาไดทั้งออนไลน และออฟไลน ทุกที่ ทุกเวลา และรองรับระบบปฏิบัติการ Android 4.40 ขึ้นไป พัฒนาดวย
ภาษา Action Script 3 โดยดึงขอมูลมาจาก XML ซึ่งประกอบดวย 5 ฟงกชัน คือ 1) LEARN 2) WORK 3) CHECK TEST 4)
NOTICE และ 5) UPDATE CONTENT ดังภาพ 2
Smart phone
Android Operating System
Application
Action Script 3
Function
1. LEARN
2. WORK
3. CHECK TEST
4. UPDATE CONTENT
5. NOTICE

XML Data

ภาพ 2 แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H
สามารถอธิบายหนาจอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนในแตละฟงกชันไดดังตาราง 1

85

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
____________________________________________________________________________________
ตาราง 1 ฟงกชัน และหนาจอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน
ฟงกชัน
1) Learn

หนาจอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน

อธิบาย
การเข า สู เ นื้ อ หาบทเรี ย น นิ สิ ต สามารถเข า สู
เนื้อหาบทเรียนไดทันทีเมื่อตองการ ซึ่งลักษณะ
การศึกษาเนื้อหาถัดไปสามารถเขาถึงไดดวยการ
สไลดซาย-ขวา

2) WORK

การตรวจสอบงานที่มอบหมาย ซึ่งนิสิตสามารถ
ตรวจสอบไดทั้งงานลาสุด และยอนหลัง ซึ่งการ
ตรวจสอบ นิ สิ ต ต อ งเชื่ อ ม ต อ อิ น เท อร เ น็ ต
เนื่องจากขอมูลการตรวจสอบงานจะเปนปจจุบัน

3) CHECK
TEST

การต รวจส อ บ ต ารางส อ บ นิ สิ ต ส าม ารถ
ตรวจสอบไดแบบ real-time

4) NOTICE

ก า ร ป ร ะ ก า ศ ข า ว ส า ร ต า งๆ จ า ก ผู ส อ น
นิสิตสามารถติดตามประกาศขาวสารตางๆ จาก
ผูสอนได แตตองเชื่อมตออินเทอรเน็ตเนื่องจาก
ขอมูลตองเปนปจจุบัน
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ตาราง 1 (ตอ) ฟงกชัน และหนาจอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน
ฟงกชัน
5) UPDATE
CONTENT

หนาจอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน

อธิบาย
การอั พ เดทเนื้ อ หาบทเรี ย น ซึ่ ง ฟ ง ก ชั น นี้ จ ะ
ปรากฏขึ้น เมื่ อผู สอนมีก ารปรับ ปรุงเนื้ อหาใหม
หรื อ เพิ่ ม เติ ม เมื่ อ นิ สิ ต เลื อ กอั พ เดทเนื้ อ หา
แอพพลิ เคชั น จะทํ า การดาวน โหลดข อ มู ล จาก
เครื่องแมขายเพื่อใหนิสิตทําการอัพเดท

2. คุณภาพแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหคุณภาพแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H ของ
ผูเชี่ยวชาญ
รายการ
S.D. ระดับคุณภาพ
X
1. ความสามารถในการนําเสนอขอความ
5.00
0
ดีมาก
2. ความสามารถในการนําเสนอภาพนิ่ง
4.67 0.58
ดีมาก
3. ความสามารถในการเขาถึงขอมูล
5.00
0
ดีมาก
4. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ บนจอภาพ
4.67 0.58
ดีมาก
5. ความสามารถในการนําทางผูเรียนไปยังจุดหมาย
4.33 0.58
ดี
6. บทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนไดโดยตรง
4.33 0.58
ดี
7. บทเรียนสามารถสรางแรงจูงใจในการอาน ไมนาเบื่อ เกิดการอยากเรียนรู
4.33 0.58
ดี
8. บทเรียนสามารถตอบสนองความตองการรายบุคคลได
4.33 0.58
ดี
9. บทเรียนชวยสนับสนุนสงเสริมความเขาใจเพิ่มเติมใหกับผูเรียนได
4.33 0.58
ดี
10. บทเรียนสามารถเชื่อมโยง และดึงขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่สัมพันธกับเรื่องที่ 4.67
0
ดีมาก
เรียนได เชน youtube , website
11. บทเรียนสามารถสรางบรรยากาศที่ดีในการอานได
4.67
0
ดีมาก
12. บทเรียนสามารถใหขอมูลยอนกลับไดทันที เมื่อผูเรียนตองการ
4.67
0
ดีมาก
13. ผูเรียนสามารถหยุดอาน หรือยกเลิกการดูเนื้อหาไดหากตองการ
5.00 0.58
ดีมาก
14. ผูเรียนสามารถเรียนรูเมื่อไหรก็ไดตามที่ตองการ
5.00 0.58
ดีมาก
15. ความงายในการใชงาน
5.00 0.58
ดีมาก
16. ความเร็วในการนําเสนอขอความ
4.67 0.58
ดีมาก
17. ความเร็วในการนําเสนอภาพนิ่ง
4.67 0.58
ดีมาก
18. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4.67 0.58
ดีมาก
19. ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม
4.33 0.58
ดี
20. ชวยลดคาใชจายใหกับผูเรียนได
4.67 0.58
ดีมาก
โดยรวม
4.65 0.43
ดีมาก
จากตาราง 2 พบวาผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก แยกเปนรายขออยูในระดับดีมาก และดี ซึ่งมาก
ที่สุด คือ ความสามารถในการนําเสนอขอความ ความสามารถในการเขาถึงขอมูล ผูเรียนสามารถหยุดอาน หรือยกเลิกการดู
เนื้ อ หาได ห ากต อ งการ ผู เรี ย นสามารถเรี ย นรู เมื่ อ ไหร ก็ ได ต ามที่ ต อ งการ และความง ายในการใช ง าน และน อ ยที่ สุ ด คื อ
ความสามารถในการนําทางผูเรียนไปยังจุดหมาย บทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนไดโดยตรง บทเรียนสามารถสรางแรงจูงใจใน
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การอาน ไมนาเบื่อ เกิดการอยากเรียนรู บทเรียนสามารถตอบสนองความตองการรายบุคคลได บทเรียนชวยสนับสนุนสงเสริม
ความเขาใจเพิ่มเติมใหกับผูเรียนได และความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม
3. ความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนิสิตที่มีตอแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึด
หลัก 5W 1H
รายการ
S.D. ระดับคุณภาพ
X
1. ความสามารถในการนําเสนอขอความ
4.85 0.36
ดีมาก
2. ความสามารถในการนําเสนอภาพนิ่ง
4.58 0.68
ดีมาก
3. ความสามารถในการเขาถึงขอมูล
4.80 0.41
ดีมาก
4. ความเหมาะสมของตําแหนงการจัดวางสวนตางๆ บนจอภาพ
4.40 0.59
ดี
5. ความสามารถในการนําทางผูเรียนไปยังจุดหมาย
4.58 0.50
ดีมาก
6. บทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนไดโดยตรง
4.75 0.59
ดีมาก
7. บทเรียนสามารถสรางแรงจูงใจในการอาน ไมนาเบื่อ เกิดการอยากเรียนรู
4.18 0.55
ดี
8. บทเรียนสามารถตอบสนองความตองการรายบุคคลได
4.60 0.63
ดีมาก
9. บทเรียนชวยสนับสนุนสงเสริมความเขาใจเพิ่มเติมใหกับผูเรียนได
4.85 0.36
ดีมาก
10. บทเรียนสามารถเชื่อมโยง และดึงขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่สัมพันธกับเรื่องที่ 4.90 0.30
ดีมาก
เรียนได เชน youtube , website
11. บทเรียนสามารถสรางบรรยากาศที่ดีในการอานได
4.23 0.42
ดี
12. บทเรียนสามารถใหขอมูลยอนกลับไดทันที เมื่อผูเรียนตองการ
4.60 0.59
ดีมาก
13. ผูเรียนสามารถหยุดอาน หรือยกเลิกการดูเนื้อหาไดหากตองการ
4.70 0.46
ดีมาก
14. ผูเรียนสามารถเรียนรูเมื่อไหรก็ไดตามที่ตองการ
4.85 0.36
ดีมาก
15. ความงายในการใชงาน
4.65 0.66
ดีมาก
16. ความเร็วในการนําเสนอขอความ
4.58 0.75
ดีมาก
17. ความเร็วในการนําเสนอภาพนิ่ง
4.68 0.62
ดีมาก
18. ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ
4.05 0.45
ดี
19. ความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม
4.13 0.61
ดี
20. ชวยลดคาใชจายใหกับผูเรียนได
4.98 0.16
ดีมาก
โดยรวม
4.60 0.50
ดีมาก
จากตาราง 3 พบวานิสิตมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก แยกเปนรายขออยูในระดับดีมาก และดี ซึ่งมากที่สุด คือ
ชวยลดคาใชจายใหกับผูเรียนได และนอยที่สุด คือ ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยสรุปผลไดดังนี้
1. แอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟน ดวยระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H จากที่ศึกษาผูวิจัยพบวา
5W คือ 1) Who ใครคือกลุมเปาหมาย 2) What อะไรคือสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการ 3) Where กลุมเปาหมายอยูที่ไหน 4)
When เมื่ อ ไหร ที่ ก ลุ ม เป า หมายต อ งการ 5) Why ทํ า ไมกลุ ม เป า หมายถึ ง ต อ งใช และ 1H คื อ How บทเรี ย นจะเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดอยางไร แอพพลิเคชันบทเรียนบทเรียนสามารถใชไดเฉพาะสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทานั้น ซึ่ง
ผูวิจัยพัฒ นาดวยภาษา Action Script 3 และดึงขอ มูลมาจาก XML สามารถใชไดทั้ งออนไลน และออฟไลน ทุกที่ ทุกเวลา
ประกอบดวย 5 ฟงกชัน คือ 1) LEARN 2) WORK 3) CHECK TEST 4) UPDATE CONTENT และ 5) NOTICE
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2. ผูเชี่ยวชาญมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X = 4.65 ) แยกเปนรายขออยูในระดับดีมาก และดี ซึ่งมากที่สุด
X = 5.00 คือ ความสามารถในการนําเสนอขอความ ความสามารถในการเขาถึงขอมูล ผูเรียนสามารถหยุดอาน หรือยกเลิกการดู
เนื้อหาไดหากตองการ ผูเรียนสามารถเรียนรูเมื่อไหรก็ไดตามที่ตองการ และความงายในการใชงาน และนอยที่สุด X = 4.33 คือ
ความสามารถในการนําทางผูเรียนไปยังจุดหมาย บทเรียนสามารถโตตอบกับผูเรียนไดโดยตรง บทเรียนสามารถสรางแรงจูงใจใน
การอาน ไมนาเบื่อ เกิดการอยากเรียนรู บทเรียนสามารถตอบสนองความตองการรายบุคคลได บทเรียนชวยสนับสนุนสงเสริม
ความเขาใจเพิ่มเติมใหกับผูเรียนได และความเหมาะสมของการใชสีโดยภาพรวม
3. นิสิ ตมี ความคิด เห็น โดยรวมอยูในระดั บ ดีม าก ( X = 4.60 ) แยกเป น รายขอ อยูในระดั บ ดีม าก และดี ซึ่ งมากที่ สุ ด
X = 4.98 คือ ชวยลดคาใชจายใหกับผูเรียนได และนอยที่สุด X = 4.05 คือ ความชัดเจนของขอความที่แสดงบนจอภาพ

อภิปรายผล

1. แอพพลิเคชันบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H สามารถใชไดเฉพาะ
สมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเทานั้น และพัฒนาดวยภาษา Action Script 3 ซึ่งดึงขอมูลมาจาก XML สามารถใชได
ทั้งออนไลน และออฟไลน ทุกที่ ทุกเวลา ประกอบดวย 5 ฟงกชัน คือ 1) LEARN คือ สวนเนื้อหาบทเรียน 2) WORK คือ สวน
ตรวจสอบงานที่มอบหมาย 3) CHECK TEST คือ การตรวจสอบตารางสอบ 4) NOTICE คือ การประกาศขาวสารตาง ๆ ใหนิสิต
ทราบ เชน การงดสอน การนัดสอนชดเชย เปนตน และ 5) UPDATE CONTENT คือ การอัพเดทเนื้อหา เมื่อมีการปรับปรุง
เนื้อหารายการนี้จึงจะแสดงผล ซึ่ง 5 ฟงกชันที่ไดเกิดขึ้นจากการวิเคราะห และออกแบบโดยยึดหลัก 5W 1H ซึ่งประกอบดวย
- Who ใครคือกลุมเปาหมาย จากงานวิจัยครั้งนี้กลุมเปาหมายคือ นิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชัน และเกม
ที่กําลังเรียนรายวิชาสื่อประสมปฏิสัมพันธซึ่งเปนรายวิชาที่ผูวิจัยใชเปนกรณีศึกษา
- What อะไรคือสิ่งที่กลุมเปาหมายตองการ ผูวิจัยไดทําการสอบถามความตองการของนิสิตที่เปนกลุมเปาหมาย
ซึ่งสรุปประเด็นหลักๆ ไดดังนี้
1. บทเรียนตองมีสีสันสวยงาม เพื่อใหงายตอการจดจํา
2. ตองการเนนเฉพาะบทเรียน
3. สามารถตรวจสอบงานที่อาจารยมอบหมายใหได
4. สามารถเชื่อมโยงลิ้งคไปยังสิ่งที่เกี่ยวของได
5. สามารถอัพเดทเนื้อหาไดตลอดเวลา
6. สามารถใชไดทั้งออนไลน และออฟไลน
7. เมื่อมีกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการเรียนสามารถตรวจสอบได เชน ตรวจสอบตารางสอบ หรือกิจกรรม
โครงการตาง ๆ ที่อาจารยตองการมอบหมายใหเขา เปนตน
- Where กลุมเปาหมายอยูที่ไหน เนื่องจากสภาพการณปจจุบัน สมารทโฟน และอินเทอรเน็ตเขามามีบทบาท
สําคัญกับชีวิตมากขึ้น ดังนั้นไมวานิสิตจะอยูที่ใดก็สามารถเขาสูบทเรียนได เพราะบทเรียนถูกติดตั้งอยูบนสมารทโฟนซึ่งติดตัว
นิสิตอยูตลอดเวลาไมวาเวลาใดก็สามารถนํามาใชไดทันทีซึ่งเหมาะกับอัตลักษณ และสถานการณที่เปนอยูในปจจุบนั
- When เมื่อไหรที่กลุมเปาหมายตองการ รูปแบบแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนสามารถตอบสนองความ
ตองการของนิสิตไดทุกเมื่อ สามารถอานไดทุกที่ ทุกเวลาที่ตองการ
- Why ทําไมกลุมเปาหมายถึงตองใช นิสิตสามารถอานทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลาที่ไมเขาใจ สามารถตรวจสอบ
การสอบในแตละครั้งไดวาจะมีการสอบเมื่อไหร และตรวจสอบงานยอนหลัง หรืองานลาสุดได อีกทั้งยังสามารถติดตั้งเนื้อหา
เพิ่มเติมไดเมื่อมีปรับปรุงเนื้อหาเพิ่มเติมเขามา
- How จะเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางไร ผูวิจัยใชเทคโนโลยีสมารทโฟนเปนสื่อกลางในการเขาถึงบทเรียนของ
นิสิต โดยอาจารยสรางกระบวน และเงื่อนไขคือ ใหนิสิตตรวจการมอบหมายงานผานทางแอพพลิเคชัน หากนิสิตไมไดเขาชั้นเรียน
หรือมีเหตุจําเปนสามารถติดตามงานได พรอมทั้งใชกลยุทธในการเพิ่มเติมเนื้อหาที่นอกเหนือจากการเรียนภายในหองเรียนเขาไป
ในแอพพลิเคชัน จึงทําใหเกิดการใชสมารทโฟนเพื่อประโยชนในการเรียนรูเพิ่มเติมไดอีกชองทางหนึ่ง
2. ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึด
หลัก 5W 1H โดยรวมอยูในระดั บ ดีม าก ซึ่ งผู เชี่ ยวชาญมี ความคิ ด เห็ น วาใช งานงาย และสามารถตอบสนองความตอ งการ
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รายบุคคลได สรางบรรยากาศที่ดีในการอาน และสนับสนุนความเขาใจเพิ่มเติมใหกับผูเรียนไดดีมาก เชน การเชื่อมโยง และดึง
ขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่สัมพันธกันเพื่อใหความรูเพิ่มเติมกับนิสิต
3. ความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดโดยยึดหลัก 5W 1H นิสิตมี
ความคิดเห็นวาแอพพลิเคชันบทเรียนสามารถเชื่อมโยง และดึงขอมูลจากแหลงเรียนรูอื่น ๆ ที่สัมพันธกับเรื่องที่เรียนไดดี เชน
youtube , website อีกทั้งยังสามารถชวยลดคาใชจายใหกับผูเรียนได
งานวิจัยครั้งนี้มีความสอดคลองกับดาราวรรณ นนทวาสี และคณะ ซึ่งไดศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒนา
แอพลิเคชันเพื่อการเรียนรูบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด : กรณีศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนทาขุมเงิน
วิ ท ยาคาร จั ง หวั ด ลํ า พู น (2014 : 2189-2190) พบว า องค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการสร า งแอพพลิ เคชั น เพื่ อ การเรี ย นรู บ น
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ประกอบดวย 1) การใชงานแอพพลิเคชัน 2) การออกแบบการแสดงผลแอพพลิเคชัน และ 3) การ
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ซึ่ ง ผู ใช มี ค วามคิ ด เห็ น ต อ แอพพลิ เคชั น ในเชิ ง บวก เนื่ อ งจากการใช แ อพพลิ เคชั น มี ค วามสนุ ก และใน
ขณะเดียวกันก็ไดเนื้อหาสาระดวย อีกทั้งการใชแอพพลิเคชันในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเปนสิ่งใหมที่กระตุนความ
สนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี และหลักการ 5W1H ยังสามารถนําไปปรับใชกับการเรียนรูดานธุรกิจซึ่งอยูในรูปแบบของเทคนิค
การตั้งคําถาม 5W1H รวมกันกับเว็บไซตไดอีกดวย โดยโสภณ เสรีเสถียรทรัพย และคณะ ไดศึกษางานวิจัยเรื่องการพัฒ นา
รูปแบบการเรียนรูโมเดลธุรกิจดวยเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H รวมกันบนเว็บ เพื่อสงเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห
สําหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต (2559 : 102-118) พบวารูปแบบการเรียนรูโมเดลธุรกิจดวยเทคนิคการตั้งคําถาม
5W1H รวมกันบนเว็บ คือวิธีการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธระหวางสมาชิกภายในกลุม และนอกกลุม โดยผูเรียนสามารถ
เรียนรูผาน บทเรียนบนเว็บในลักษณะสื่อหลายมิติ ซึ่งไดนําเทคนิคการตั้งคําถาม 5W1H มาพัฒนากระบวนการคิดของผูเรียน
และกระตุนใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย

ขอเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรนําหลักการ 5W 1H ไปประยุกตใชกับการพัฒนาสื่อรูปแบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาความแตกตางของผลรับที่ได
1.2 การออกแบบแอพพลิเคชันบทเรียนบนสมารทโฟนควรออกแบบใหใชงานงายไมซับซอน และตรงกับความตองการ
ของกลุมเปาหมาย
1.3 ควรนําผลที่เกิดจากงานวิจัย ไปใชงานใหเต็มศักยภาพในชั้นเรียน และเพิ่มเติมในรายวิชาอื่น ๆ ตอไป
2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาตอไป
2.1 ควรศึกษาพฤติกรรมของมนุษยในการใชสื่อ เพื่อนําไปออกแบบและปรับปรุงใหสอดคลองกับการใชงานของผูใช
2.2 ควรศึกษาทฤษฏีการเรียนรู และกระบวนการรับรูของมนุษยใหครบทุกดาน เพื่อนํามาออกแบบใหเกิดความสัมพันธ
ตอสิ่งเรา และการตอบสนองไดหลากหลายชองทาง เพื่อใหไดสื่อในรูปแบบที่หลากหลาย ตอไป
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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ เป น การศึ ก ษาภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ของเล น พื้ น บ า นกลุ ม ชาติ พั น ธ ไทยเบิ้ ง บ า นโคกสลุ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาภูมิปญญาของเลนพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในดาน วัสดุ การผลิต รูปแบบ และ
วิธีการเลนและเพื่อเปนฐานขอมูลดานของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธไทยเบิ้ง สําหรับการอนุรักษและเผยแพร การศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสํารวจ การสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมี
สวนรวม การสัมภาษณอยางไมเปนทางการ ใชการนําเสนอดวย การวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวิจัยพบวา
หมูบานไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี มีลักษณะทางภูมิศาสตรคือเปนที่ราบลุม มีแมน้ําปาสักไหลผาน ชาวบานสวนใหญทํา
นา ทํ า ไร เป น อาชี พ หลั ก ภู มิ ป ญ ญาของเล น พื้ น บ า นของไทยเบิ้ ง บ า นโคกสลุ ง จั ง หวั ด ลพบุ รี ที่ ทํ า ขึ้ น เพื่ อ ให เด็ ก เล น ใน
ชีวิตประจําวันมีความหลากหลาย การทําของเด็กเลนสัมพันธกับวิถีชีวิต สภาพความเปนอยู แสดงใหเห็นภูมิปญญาของชาวบานที่
ดํารงชีวิตแบบเรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติโดยเลือกใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่น มาดัดแปลงใหเปนของเลนที่สรางความ
เพลิดเพลินกับเด็ก โดยแบงไดตามวัสดุและวิธีการสรางสรรค ไดแก ของเลนที่ทําจากใบไม ของเลนที่ทําจากไม ของเลนที่ทําจาก
ดิน และของเลนที่ทําจากวัสดุอื่นๆ วัสดุสวนใหญจะเปนใบไมที่หาไดในทองถิ่น วัสดุที่พบในการทําของเลนไดแก ไมไผ ใบลาน
ใบตาล ใบตอง ใบมะพราว หวาย ตนกระบองเพชร หญาแฝก เครือยานาง เถาวัลยออน ไมนุน ไมงิ้ว ลูกมะสัง ฯลฯ ที่ปลูกไวใน
บานหรือขึ้นเองในที่ตางๆ ดานการผลิตนั้นทําตามกันมาโดยไดรับการถายทอดจากพอแม ปูยา ตายาย หรือใชวิธีการ ครูพัก ลัก
จํา รูปแบบสวนมากจะเปนการเลียนแบบธรรมชาติและวัตถุแวดลอมใกลตัว ดานวิธีการเลนจะมีวิธีแตกตางกันไป ของเลน
บางอยางสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน บางอยางสรางความรักความสามัคคีในกลุม ของเลนบางอยางชวยใหเกิดพัฒนาการ
ทางรางกาย อารมณ แ ละสั งคมของเด็ ก ความสมบู ร ณ แ ละความสวยงามของผลงานจะขึ้ น อยู กั บ ฝ มื อ ความชํ านาญและ
ประสบการณของคนทํา ของเลนพื้นบานบางอยางผลิตมาจากวัสดุพื้นถิ่นมีลักษณะเฉพาะ เปนอัตลักษณของชุมชนไทยเบิ้ง ภูมิ
ปญญาทองถิ่นของไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ยังมีประเด็นอื่นๆที่ควรทําการศึกษาวิจัยตอไป ไดแก ภาษาและตัวอักษร
การละเลน การถนอมอาหาร การสรางบาน เปนตน
คําสําคัญ: ภูมิปญญาทองถิ่น ของเลนพื้นบาน ไทยเบิ้ง บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
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ABSRACT
This study aims to explore local wisdom of Thai Berng ethic group focusing on the folk toys in Ban
Khoksalung, Lopburi province in terms of materials used, patterns, producing, and playing methods, and to be a
database for Thai Berng folk toys for conservation and dissemination. This research is a qualitative research data
collection by survey participatory observation and not involved. Informal interviews content analysis
presentation. According to the geography of Ban Khoksalung, it is a lowland and a plain area with the Pasak river
flows through the village. The majority of the villagers are farmers and doing agriculture. As a result, the way the
folk toys were made can reflect the simplicity of the villagers’ traditional way of life which basically connected
to the nature. The toys were made by parents or grandparents. Most of the materials for making toys are
include bamboo leaves, palm leaves, coconut leaves, wood, clay, rattans, cactus, vetiver grass, and etc. The
patterns of the toys are derived from the surrounding nature and the environment in the village. Additionally,
there are many different ways to play the folk toys. It was found that some of the folk toys are not used only
for enjoyment, but also for creating love and unity among people in the group. Some kinds of toys can help
physical, emotional, and social development. Moreover, the quality and the beauty of the folk toys depend on
the skills, and the experiences of the craftsmen.Furthermore, it has been found that there are other aspects of
local Thai Berng wisdom, for example, language, food preservation, folk plays, house building need to be
investigated.
Keyword : Local wisdom, Folk Toys, Thai Berng, Ban khoksalung, Lopburi province

บทนํา
ปจจุบันเกมคอมพิวเตอรเปนของเลนอยางหนึ่งที่กําลังไดรับความนิยมจากเยาวชนสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เมื่อสังคมกาวเขาสูยุค
ดิจิตอล เกมในโลกของดิจิตอลกลายเปนสิ่งเยายวนใหเหลาเด็ก ๆ ทั้งหลายใฝฝนอยากจะไดสัมผัสลองเลน และเมื่อไดเลนก็เกิดอาการ
ติดเกมอยางถอนตัวไมขึ้น ความรุนแรง สิ่งยั่วยุตาง ๆ ภายในเกม มีผลกระทบใหเด็กสรางพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมขึ้นมากมาย ดังที่ได
พบจากขาวหนาหนังสือพิมพ เกมบางประเภทนั้น อยูในขายที่ไมเหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็ก ปจจุบันเกมในทองตลาดสวนใหญเปน
เกมแนวสงคราม ตอสู ที่มีการใชอาวุธรบราฆาฟนกันมีความรุนแรงอยูในตัว สงผลตอพฤติกรรมของเยาวชนโดยตรง ปญหาเด็กติดเกม
นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ผูเลนจะไดรับผลกระทบทั้งทางดานรางกาย และจิตใจ มีอาการ เหมอลอย การเรียนตกต่ํา มี
เพศสัมพันธ กอนวัยอันควร แสดงความกาวราวหรือมีพฤติกรรมเลียนแบบโดยใชความรุนแรง (ปญหาเด็กติดเกมส. ออนไลน. 2559)
แตกตางจากการเลนของเด็กในอดีตที่ใชภูมิปญญาสรางสรรคของเลนหรือเกมที่เลนเปนกลุมโดยอาศัยการออกกําลังของรางกายในทุก
สวน ไมมีความรุนแรง เนนความสนุกสนาน ความคิดสรางสรรค และความสามัคคี ภูมิปญญาไทย เปนองคความรูในดานตาง ๆ ของ
การดํารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณทั้งทางตรงและทางออมที่ประกอบดวยแนวคิดในการแกปญหาจนเกิดการ
หลอมรวมเปนแนวความคิดสําหรับแกปญหาที่มีลักษณะเฉพาะกลุมของชุมชนหรือพื้นที่ที่มีความแตกตางกันและสามารถนํามา
ประยุกตใชในการแกปญหาการดํารงชีวิตไดอยางเหมาะสมตามกาลเวลา (การละเลนของเด็กไทย. ออนไลน. 2559) การศึกษาเรื่องภูมิ
ปญญาที่ผานมาพบวามีภูมิปญญาหลายดานที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ไดแกภูมิปญญาดานเกษตรกรรม ดาน
ศิลปะพื้นบาน ดานอาหาร ดานการละเลน ดานสมุนไพรและตํารายา ดานความเชื่อและศาสนา ดานประเพณีพิธีกรรมเปนตน สําหรับ
ของเลนพื้นบานเปนภูมิปญญาอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่ชวยใหความเพลิดเพลินกับเด็ก ชวยกระตุนความคิดสรางสรรคและจินตนาการ ชวย
การพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งดานรางกายและจิตใจ ตั้งแตเด็กเกิดใหมจวบจนเติบโตเปนวัยรุน เชนเด็กที่คลอดใหมจะพัฒนาการรับรู
ทางการเห็นและการไดยินเปนอันดับแรก(ภูมิปญญาของเลนพื้นบาน. ออนไลน. 2559) ดังนั้นพอแมคนรุนเกาจึงตองหาของที่มีสีสัน
มีเสียงหรือสิ่งที่จูงใจกับเด็กมาหอยแขวนเหนือเปล เชน ปลาตะเพียนใบลาน พวงกระดาษสี เมื่อเติบโตขึ้นมาพอที่จะนั่งได คลานได
เด็กๆมักชอบเลนของที่จับตองได เชน ลูกบอล ตุกตาผา และจะเปลี่ยนไปตามชวงอายุ เด็กอาจทําของเลนขึ้นมาเองจากวัสดุธรรมชาติ
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โดยมีผูใหญคอยแนะนําหรือทําใหดูเปนตัวอยาง เชนมากานกลวย ปนกานกลวย รถไม หนังสติ้ก อีโพละ ลูกขาง หรือวาวเปนตน สวน
เด็กผูหญิงจะชอบเลนขายของ แตงตัว หมากเก็บ หมอขาวหมอแกงซึ่งจะแตกตางจากการเลนของเด็กผูชาย ของเลนพื้นบานในแตละ
ทองถิ่น สวนใหญมักจะนําวัสดุตางๆในพื้นถิ่นมาใชในการสรางสรรคอยางเหมาะสมและสืบทอดกันมาเปนรุน ของเลนพื้นบานเปนสิ่งที่
สะทอนใหเห็นวัฒนธรรมความเปนอยูของกลุมชนในทองถิ่นนั้นๆ (ของเลนพื้นบาน. ออนไลน. 2559)
จากการศึกษาภูมิปญ
 ญาทองถิ่นของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธไทยเบิ้ง พบวามีรูปแบบที่หลากหลาย ทําจากวัสดุหลายชนิดที่มี
ความนาสนใจเชน จิ้งหัน วาว จิ้งโบะ รถลอลูกมะสัง กังหันไมไผ ปลาตะเพียนใบลาน รถลากไม รถหลอดดาย ควายดินปนชนกัน เปน
ตน ของเลนเหลานี้ลวนทํามาจากวัสดุในทองถิ่นที่หาไดงายมีรูปแบบเฉพาะตัว สรางความสนุกสนานใหกับเด็กๆโดยไมมีความรุนแรง
เหมือนเกมคอมพิวเตอรและไมมีอนั ตรายจากสารพิษเหมือนของเลนในยุคปจจุบันที่มีสวนผสมของสารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอผูเลน
ไดการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาภูมิปญญาการผลิตของเลนพื้นบาน เปนการสืบสานภูมิปญญาของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง
ใหคงอยูสืบตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาภูมิปญญาทองถิ่นของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในดาน วัสดุ การผลิต รูปแบบ
และวิธีการเลน
2.เพื่อเปนฐานขอมูลดานของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง สําหรับการอนุรักษและเผยแพร

ขอบเขตของการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้จะศึกษาวิเคราะหผลงานภูมิปญญาทองถิ่นของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธไทยเบิ้ง ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้
1.ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร : คือของเลนพื้นบานของกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง จํานวน 27 ชิ้น
1.2 กลุมตัวอยาง: คือของเลนที่ทําจากใบไม จํานวน 10 ชนิด
ของเลนที่ทําจากไม จํานวน 12 ชนิด
ของเลนที่ทําจากดิน จํานวน 2 ชนิด
ของเลนที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ จํานวน 3 ชนิด
2. ขอบเขตดานพื้นที่ทําการวิจัย
พืน้ ที่การทําวิจัยไดแก หมูบานโคกสลุง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
3. ขอบเขตดานภูมิปญญาของเลนพื้นบาน
ของเลนพื้นบานที่ทํามาจาก ไมไดแกไมไผ ไมนุน ไมงิ้ว ไมกระเบา เครือเถาวัลยออน, ใบไม ไดแก ใบลาน ใบตาล
ใบตอง ใบมะพราว หญาแฝก , ดิน ไดแก ดินเหนียว, วัสดุอื่นๆ ไดแก เทียนไข หลอดดาย ลูกมะสัง ตะบองเพชร เครือยานาง
4. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก งานของเลนพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุง
2.2 ตัวแปรตาม ไดแก องคความรูดาน วัสดุ การผลิต รูปแบบ และวิธีการเลน
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วิธีการดําเนินการวิจัย

ในการวิจัยในครั้งนี้ ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยการสํารวจเบื้องตน สัมภาษณแบบมี
โครงสรางและไมมีโครงสราง สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมสี วนรวม การสนทนากลุม
1. ประชากรและกลุม ตัวอยาง
ประชากรไดแก ของเลนพื้นบานของกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง จํานวน 27 ชิ้น
กลุมตัวอยาง ไดแกของเลนที่ทําจากใบไม จํานวน 10 ชนิด
ของเลนที่ทําจากไม จํานวน 12 ชนิด
ของเลนที่ทําจากดิน จํานวน 2 ชนิด
ของเลนที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ จํานวน 3 ชนิด
2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้แบงออกเปน 2 ชนิด ดังนี้
1) เครื่องมือแบบสํารวจ ใชการสังเกตแบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม
2) เครื่องมือแบบสัมภาษณ ไดใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
1) การเก็บขอมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวบรวมจากแหลงตางๆเชน
สํานักวิทยบริการ อินเทอรเน็ตและวิเคราะหขอมูลที่ได
2) การเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการสํารวจ บันทึกภาพนิ่งดวยกลองดิจิตอล การวาดภาพ การสัมภาษณปราชญ
ชาวบานอยางไมเปนทางการ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมโดยแบงกลุมออกได ดังนี้
- ผูนําชุมชน
- ศิลปนพื้นบาน
4.4 การจัดกระทําขอมูลและวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพดังนั้น การวิเคราะหขอมูลจึงดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีพรรณนา
วิเคราะห (Descriptive Analysis)โดยใชกรอบแนวคิดทฤษฎีของงานศิลปหัตถกรรมไทยแบบพื้นบานของ วิบูลย ลี้สุวรรณ,(2533.
หนา 21) มาเปนเกณฑในการวิเคราะห
โดยวิเคราะหในประเด็นตางๆดังนี้
1) การวิเคราะหขอมูลจากสํารวจโดยวิเคราะหจากสภาพภูมิศาสตร อาชีพ ความเปน อยูวิถีชีวิต
2) การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณโดยใชคําถามปลายเปดจะวิเคราะหในประเด็นการผลิตของเด็กเลน วัสดุที่ใช
รูปแบบ และวิธีการเลน
4.5 การสรุปขอมูล
ดําเนินการนําผลการวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลใหไดคําตอบที่เปนความรูดานของเลนพื้นบานของไทยเบิ้ง
บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในประเด็น วัสดุ การผลิต รูปแบบ และวิธีการเลน
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ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาภูมิปญญาของเลนพื้นบานของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ในดาน
วัสดุ การผลิต รูปแบบ และวิธีการเลน
หมูบานไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี มีลักษณะทางภูมิศาสตรคือเปนที่ราบลุม มีแมน้ําปาสักไหลผาน ชาวบานสวน
ใหญ ทํ านา ทํ า ไร เป น อาชีพ หลั ก ภู มิ ป ญ ญาของเล น พื้ น บ านของไทยเบิ้ งบ านโคกสลุ ง จั งหวัด ลพบุ รี ที่ ทํ าขึ้ น เพื่ อ ให เด็ ก เล น ใน
ชีวิตประจําวันมีความหลากหลาย การผลิตของเด็กเลนสัมพันธกับวิถีชีวิต สภาพความเปนอยู แสดงใหเห็นภูมิปญญาของชาวบานที่
ดํารงชีวิตแบบเรียบงาย สอดคล องกั บธรรมชาติ โดยเลื อกใช วัส ดุที่ หาได งายในท องถิ่ น มาดั ดแปลงให เป น ของเลนที่ สรางความ
เพลิดเพลินกับเด็ก โดยประเภทของเลนแบงไดตามวัสดุและวิธีการสรางสรรค ไดแก ของเลนที่ทําจากใบไม ของเลนที่ทําจากไม ของ
เลนที่ทําจากดิน และของเลนที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ วัสดุสวนใหญจะเปนใบไมที่หาไดในทองถิ่น วัสดุที่พบในการทําของเลนไดแก ไมไผ
ใบลาน ใบตาล ใบตอง ใบมะพราว หวาย ตนกระบองเพชร หญาแฝก เครือยานาง เถาวัลยออน ไมนุน ไมงิ้ว ลูกมะสัง ฯลฯ ที่ปลูกไว
ในบานหรือขึ้นเองในที่ตางๆ ดานการผลิตนั้นทําตามกันมาโดยไดรับการถายทอดจากพอแม ปูยา ตายาย หรือใชวิธีการ ครูพัก ลักจํา
รูปแบบสวนมากจะเปนการเลียนแบบธรรมชาติและวัตถุแวดลอมใกลตัว ดานวิธีการเลนจะมีวิธีแตกตางกันไป ของเลนบางอยางสราง
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน บางอยางสรางความรักความสามัคคีในกลุม ของเลนบางอยางชวยใหเกิดพัฒนาการทางรางกาย อารมณ
และสังคมของเด็ก ความสมบูรณและความสวยงามของผลงานจะขึ้นอยูกับฝมือ ความชํานาญและประสบการณของคนทํา ของเลน
พื้นบานบางอยางผลิตมาจากวัสดุพื้นถิ่นมีลักษณะเฉพาะ เปนอัตลักษณของชุมชนไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี

ภาพ 1 การทําของเลนและการเลนของเด็กๆ กลุมชาติพันธไทยเบิ้ง บานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี
จากการศึกษาภูมิปญญาของเลนพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี จํานวน 27 ชิ้น โดยศึกษาจากผลงานของเลน
พื้ นบ านของไทยเบิ้ งบ านโคกสลุ ง ที่ ทํ าขึ้น เพื่ อใหเด็ กเล นในชี วิตประจํ าวัน โดยใชวิธีก ารถ ายภาพ การสัม ภาษณ ผูวิจัย สรุปผล
การศึกษาดังนี้
1) ของเลนที่ทําจากใบไม
จํานวน 10 ชนิด ไดแก ปลาตะเพียนใบลาน ตั้กแตนใบลาน ปูใบลาน นกฟกไขใบลาน มาดอกแฝก มากานกลวย ปน
กานกลวย ตะกรอ ดอกไม กบใบลาน สวนมากจะทําจากใบไมที่หาไดในทองถิ่น ในหมูบานไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัด ใบไมที่หาได
งาย คือใบลาน ใบตาล ใบมะพราว ใบตอง ใบออยที่ปลูกไวในบานหรือในที่นา การผลิตของเด็กเลนจึงสัมพันธกับวิถีชีวิต สภาพความ
เปนอยู แสดงใหเห็นภูมิปญญาของชาวบานที่สามารถดํารงชีวิตแบบเรียบงาย สอดคลองกับธรรมชาติโดยเลือกใชวัสดุท่ีหาไดงายใน
ทองถิ่น มาดัดแปลงใหเปนของเลนที่ใหความเพลิดเพลินกับเด็ก โดยสวนใหญผูชายจะเปนผูคิดประดิษฐของเลนตางๆขึ้นมา
1.1) วัสดุ ไดแก ใบลาน ใบตาล ใบมะพราว ใบตอง หญ าแฝก ไมไผ อุปกรณไดแก มีด กรรไกร เชือก เหล็กเจาะรู
หลอดพลาสติก เปนตน
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1.2) การผลิต สวนใหญจะใชวิธีการสาน การขัด พับ ดึง โดยใชวัสดุจากธรรมชาติเปนหลักเมื่อสานเสร็จแลวจึงใชเชือก
รอยเพื่อหอยแขวน
1.3) รูปแบบ รูปแบบที่พบเปนการเลียนแบบธรรมชาติเชน ปลา ปู กบ นก มา ตั๊กแตน ดอกไม รูปแบบที่เปนทรงกลม
ไดแก ตะกรอ รูปแบบที่มาจากจินตนาการคือปนกานกลวย
1.4) วิธีการเลน สวนใหญของเลนที่ทําจากใบไมจะนํามาแขวนเพื่อใหเกิดความสวยงามหรือนํามาเลนในการเลานิทาน
เพื่อความเพลิดเพลิน บางอยางจะทําใหมีการพัฒนาดานรางกายเชนวิ่งมากานกลวย เลนไดทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย ชางอายุประมาณ
3 – 10 ป
ตาราง 1 ของเลนที่ทําจากใบไม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รายการของเลน
ปลาตะเพียนใบลาน
ตั๊กแตนใบลาน
ปูใบลาน
นกฟกไขใบลาน
มาดอกแฝก
มากานกลวย
ปนกานกลวย
ตะกรอ
ดอกไม
กบใบลาน

วัสดุ
ใบมะพราว/ใบลาน
ใบมะพราว/ใบลาน
ใบลาน
ใบมะพราว/ใบลาน
หญาแฝก
กานกลวย
กานกลวย
ใบมะพราว/ใบลาน
ใบลาน
ใบลาน

การผลิต
สาน
สาน
สาน
สาน
พับ,พัน
ตัด ,พับ
ตัด ,พับ
สาน
ตัด ,พับ
สาน

รูปแบบ
เลียนแบบปลา
เลียนแบบตั๊กแตน
เลียนแบบปู
เลียนแบบนก
เลียนแบบมา
เลียนแบบมา
ทอนยาวคลายปน
ทรงกลม
เลียนแบบดอกไม
เลียนแบบกบ
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วิธีการเลน
ผูกแขวน
หอยแขวน
แขวนกับไม จับเลน
แขวนกับไม
ถือเลนจับกลางลําตัว
วิ่งเลน
พับ กระแทกใหเกิดเสียง
เตะ
ทัดหู
จับขาขึ้นลง กระโดด
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2) ของเลนที่ทําจากไม
จํานวน 12 ชนิด ไดแก จิ่งหันลูกยาง จิ้งโบะ รถลอไม รถลอลูกมะสัง ตีระวง วาว จิ่งหัน ไมหึ่ม งูรัดนอง โถกเถก เกวียนไม
ไผ รถลากไม ของเลนที่ทําจากไมจะเหมาะสําหรับเด็กโตที่มีอายุประมาณ 5 -14 ป สวนมากทําจากไมไผและไมอื่นๆที่หาไดงายใน
ทองถิ่น มีทั้งเลนคนเดียวและเลนรวมกันหลายๆคน วัสดุบางอยางบางครั้งอาจคิดไมถึงวาสามารถนํามาประดิษฐเปนของเลนได เชน
รถลอลูกมะสัง เปนตน
2.1) วัสดุ ไดแก ไมไผ ไมมะคา ไมสัก ไมยาง ไมประดู ไมชงโค ไมนุน ไมงิ้ว ไมกระเบา ลูกมะสัง เถาวัลย หญาแฝก
หวาย ตอก กระดาษแกว กระดาษหนังสือพิมพ กาว อุปกรณไดแก มืด เลื่อย สวาน เชือก ดายในลอน
2.2) การผลิต สวนใหญจะตัดไมแลวเหลาขัด ดัดใหไดรูปที่ตองการ หรือสานใหเปนรูปราง แลวประกอบเขาดวยกันเชน
การมัด การเจาะ เปนตน
2.3) รูปแบบ จะมีรูปแบบที่หลากหลายบางอยางเคลื่อนที่ได สวนใหญจะเปนรูปแบบที่เลียนมาจากสิ่งของรอบตัวเชน
รถ เกวียน งู สัตวปก เครื่องบิน ปน เปนตน
2.4) วิธีการเลน ของเลนบางอยางใชเลนในชีวิตประจําวันเชน จิ้งโบะ ตีระวง รถลาก รถลอไม หรือในชวงประเพณี
เทศกาลเชนโถกเถก บางอยางใชเลนเฉพาะชวงฤดูเชนการเลนวาว จะนิยมเลนในชวงฤดูหนาว เปนตน
ตาราง 2 ของเลนที่ทําจากไม
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการของเลน
จิ้งหันลูกยาง
จิ้งโบะ
รถลอไม
รถลอลูกมะสัง
ตีวง
รถลากไม
เกวียนไมไผ
วาว
จิ่งหัน
ไมทึ่ม
งูรัดนอง
โถกเถก

วัสดุ

การผลิต
ไมไผ
สาน
ไมไผ
ตัด,เหลา
ไมไผ,ไมเนือ้ แข็ง ตัด,เหลา
ไมไผ,ลูกมะสัง ตัด/เสียบ
ไมไผ
เหลา, ดัด
ตัด /เลื่อย
ไมนุน/ไมงิ้ว
ขุดตกแตง
ไมไผ
สาน,มัด
ไมไผ,กระดาษ เหลา,แปะ
ไมไผ,ไมกระเบา เหลา
ไมไผ
ตัด,เหลา
ไมไผ
สาน
ไมไผ
ตัด,เหลา
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รูปแบบ
คลายลูกยางนา
ทรงกระบอก
เปนทอนยาวมีมือจับ
รถมีลอ
วงกลม

วิธีการเลน
ใชมือปนใหลอย
ยัดลูกกระสุนยิงใหเกิดเสียง
พาดบาวิ่ง
พาดบาวิ่ง
ตีวิ่ง

รถบรรทุก รถไถนา
เลียนแบบเกวียน
รูปสี่เหลี่ยม หาเหลี่ยม
เปนใบพัดมีหาง
มีทอนสั้นและยาว
คลายงู
ไมยืนมีทเี่ หยียบ

ลากเลน
ลากเลน
วิ่งเลน
วิ่งไปขางหนาใหใบพัดหมุน
ตีและวิ่ง
แหยนิ้วดึงใหแนน
ขึ้นเหยียบเดิน

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
_____________________________________________________________________________________________

ภาพ 3 ของเลนที่ทําจากไม
3) ของเลนที่ทําจากดิน
จํานวน 2 ชนิด ไดแก วัวควายปน และลูกกระสุน ดินเปนวัสดุที่พบไดทั่วไปในประเทศไทย แตดินที่สามารถนํามาปนขึ้นรูป
ได นั้ น ต อ งเป น ดิ น เหนี ย ว เนื่ อ งจากมี คุ ณ สมบั ติ ยึ ด เกาะแน น มี ค วามละเอี ย ด มนุ ษ ย รู จั ก การนํ า ดิ น เหนี ย วมาใช ป ระโยชน ใ น
ชีวิตประจําวันเชนการปนหมอปนไห หรือภาชนะ และการปนสัตวเชนวัวและควาย มาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรซึ่ง ของเลนที่ทํา
จากดินของไทยเบิ้งบานโคกสลุงพบไมมากนัก
3.1) วัสดุ ดินเหนียว ใบตอง
3.2) การผลิต นําดินเหนียวมานวดเพื่อคัดกรองเศษหิน กรวดออกจากดิน ลักษณะดินไมควรเหลวและแข็งเกินไปเพราะ
จะทําใหปนยาก นําดินมาปนขึ้นรูปตามตองการ เสร็จแลวนํามาตากแดดหรือผึ่งลมใหแหงกอนนําไปเลน
3.3) รูปแบบ เปนการปนเลียนแบบธรรมชาติ เชนรูปวัว รูปควาย รูปผักผลไมตางๆเชนมะเขือ มะละกอ ผลงานจะสวย
มากนอยขึ้นอยูกับคนปน โดยมากจะไมเก็บรายละเอียดมากนัก ปนเพียงใหรูวาเปนตัวอะไร หรือปนเปนลูกกลมเพื่อใชเปนกระสุน
3.4) วิธีการเลน นําวัวหรือควายที่ปนมาเลนดวยกันหลายๆคน เลนไดทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย สวนการเลนยิงลูกหนัง
สติ้กนั้นนิยมเลนในกลุมเด็กผูชาย
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ตาราง 3 ของเลนที่ทําจากดิน
ลําดับที่
1
2

รายการของเลน
วัสดุ
วัว ควาย
ดิน
ลุกกระสุน
ดิน

การผลิต
ปน
ปน

รูปแบบ
เลียนแบบ วัว ควาย
ทรงกลม

วิธีการเลน
จับชนกัน
ยิงเปาตางๆ

ภาพ 4 ของเลนที่ทําจากดิน
4) ของเลนที่ทําจากวัสดุอื่นๆ
จํานวน 3 ชนิด ไดแก รถไขลาน รถลากเครือสายดวน รถตนกระบองเพชร ของเลนที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ อาจเปนวัสดุเหลือใช
หรือวัสดุที่ไมคาดคิดวาจะสามารถนํามาผลิตเปนของเลนได เชนตนกระบองเพชรเปนตน
4.1 วัสดุ ที่มาจากธรรมชาติไดแก เครือสายดวนหรือเถาวัลยออน หนามตนพรหม ลูกมะสัง เครือยานาง ตนกระบองเพชร
ทางมะพราว อุปกรณไดแก มีด กรรไกร ลวด เชือก กานธูป หลอดดายเหลือใช ยางวง เทียน
4.2 การผลิต นําวัสดุ อุปกรณ มาตัดแตงประกอบกันใหเปนรูปทรงที่ตองการ
4.3 รูปแบบ เปนการนําวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใชมาดัดแปลงเลียนแบบรถที่พบเห็นในการดําเนินชีวิต เชน รถไถ
รถบรรทุก รถกระบะ รถไถนาเปนตน
4.4 วิธีการเลน ใชลากเลน ไสเลนหรือแขงกัน ใครถึงเสนชัยกอนเปนผูชนะ สวนใหญจะนิยมเลนในกลุมเด็กชาย
ตาราง 4 ของเลนที่ทําจากวัสดุอื่น ๆ
ลําดับที่
1
2
3

รายการของเลน
รถไขลาน
รถลากเครือสาย
ดวน
รถตน
กระบองเพชร

วัสดุ
หลอดดาย เทียน ไม
ลูกมะสัง เครือสาย
ดวน
ตนกระบองเพชร ลูก
มะสัง

การผลิต
รูปแบบ
นํามาประกอบกัน
เปนรถไถ
ตัดใหเปนทอนๆนํามา
ประกอบใหเปนรถ
รถลาก
ตัดเปนทอนประกอบ
กัน
รถไถ
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หมุนไขลานปลอยใหวิ่ง
ลากเลน
ลาก หรอ ใสเลน
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ภาพ 5 ของเลนที่ทําจากวัสดุอื่นๆ
2 .ผลจากการวิจัย ไดจัดทําเปนฐานขอมูลดานของเลนพื้นบานกลุมชาติพันธุไทยเบิ้ง สําหรับการอนุรักษและเผยแพร ใน
รูปแบบเอกสารและแผนพับ ที่พิพิธภัณฑพื้นบานไทยเบิ้งโคกสลุง และสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึกษาภูมิปญญาของเลนพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี ที่เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตในอดีต
ของคนไทยบานเบิ้งโคกสลุง วามีสภาพความเปนอยูที่สอดคลองกับสภาพแวดลอม การใชทรัพยากรธรรมชาติและวัสดุจากธรรมชาติ
เชนไมไผ ใบลาน ใบตาล ใบตอง ใบมะพราว หวาย ตนกระบองเพชร หญ าแฝก เครือยานาง เถาวัลยออน ไมนุน ไมงิ้ว ฯลฯ มา
ประยุกตใชสรางสรรคของเลนพื้นบานใหกับเด็กๆไดอยางสวยงาม มีคุณคาไมทําลายธรรมชาติสิ่งแวดลอม ดานการผลิตและรูปแบบ
นั้นทําตามกันมาโดยไดรับการถายทอดจากพอแม ปุยาตายาย หรือใชวิธีการแบบ ครูพักลักจํา ของเลนพื้นบานบางอยางผลิตมาจาก
วัสดุพื้นถิ่นมีลักษณะเฉพาะ เปนอัตลักษณของชุมชนไทยเบิ้ง ของเลนบางอยางสรางความสนุกสนานเพลิดเพลิน บางอยางสรางความ
รักความสามัคคีในกลุมเพื่อนๆเชนการเลนไมหึ่ม ของเลนบางอยางชวยใหเกิดพัฒนาการทางรางกาย อารมณและสังคมของเด็ก ความ
สมบูรณและความสวยงามของผลงานจะขึ้นอยูกับฝมือ ความชํานาญและประสบการณของคนทํา ผลจากการศึกษาครั้งนี้สอดคลอง
กับ งานวิจัยของ วรรณา พิเชษฐพฤทธ [2558, บทคัดยอ] ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ของเลนเด็กภาคกลาง :การพัฒนาการผลิตตามแนว
เศรษฐกิจสรางสรรค” พบวาของเลนเด็กภาคกลางเปนภูมิปญญาที่บรรพบุรุษ ไดสรางสรรคและสืบทอดใหแกลูกหลาน ดวยการนําเอา
ดินเหนียวและวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นที่หาไดงายมาใชในการผลิต ทั้งประเภทเลียนแบบธรรมชาติและประเภทสรางสรรค ความ
สวยงาม ความสมบูรณ และคุณภาพของผลงานจะขึ้นอยูกับฝมือและความชํานาญของพอแมหรือชางเปนสําคัญ และจัดเปนงาน
หัตถกรรมไทยพื้นบานสาขาหนึ่ง ของเลนเปนสื่อความรักความหวงใยของพอแมและสงเสริมใหเด็กไดเจริญเติบโตและงอกงามไปตาม
วิถีวัฒนธรรม โดยเชื่อวาของเลนประเภทเลียนแบบธรรมชาติจะชวยใหเด็กรูรักพอแม ญาติพี่นองและมีความรักในธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ของเลนประเภทสรางสรรคนอกจากจะใหความสนุกสนานแลวยังชวยเสริมสรางความคิดและสติปญญาเด็กได กิจกรรม
การเลนจะชวยใหเกิดพัฒนาการทางรางกาย อารมณและสังคมของเด็ก การผลิตของเลนเด็กภาคกลาง พอแมผลิตใหลูกหลานเลนใน
ครัวเรือน ใชวัตถุดิบในธรรมชาติที่มีคุณสมบัติพิเศษ ไดแก ดิน ไม ไมไผ ใบลาน ใบตาล กะลามะพราว ฯลฯ สีสันธรรมชาติ ที่พบเห็น
แบงไดเปน 4 กลุม กลุมที่ใหความสนุกสนาน ไดแกกระแตเวียน กระบอกระเบิด กลองกิ่ง กลองหนังกบ กะลาเคาะจังหวะ ปนแกบ
ปน หนั งสติ ก นกหวีด ป อ งแป ง ป วิห คสายฟ าและโหวด กลุม ให ค วามเพลิ ด เพลิน และจิ น ตนาการไดแ ก กั งหัน หมุ น หรือใบพั ด
เครื่องบิน นก กะลง จักจั่น ปลาตะเพียน นกกระเรียนเดิน นกบิน กลุมการแขงขันไดแก กะลาเขาควาย จระเขไม ดาบไม ธนู และ
กลุมตุกตา หรือหุนจําลองไดแก รถบรรทุก รถสามลอ เรือ ลูกฟด วาว หมอขาวหมอแกง อีโกะ หุนไดโนเสาร หุนวัวควาย รถถัง รถ
มอเตอรไซด บานจําลอง ตุกตาและหุนจําลองอื่น ๆ
ในอดีตของเลนพื้นบานเหลานี้ถูกถายทอด เรียนรูสืบตอกันมา จากรุนสูรุน จนถึงปจจุบัน องคความรู วัสดุบางอยางเชน
ตนไมบางชนิดไดสูญพันธุจากภัยธรรมชาติเชนน้ําทวม ไฟปา ของเลนบางอยางยังมีทําสืบตอมาถึงปจจุบัน เชน เกวียนไมไผ โถกเถก
รถลอไมตีระวง ยังมีใหเห็นในชุมชน แตของเลนพื้นบานเหลานี้ไมอาจทานกระแสของเลนสมัยใหมที่มีความสวยงาม สนุกสนาน
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ทาทายเชน ของเลนพลาสติก โมเดล เกมคอมพิวเตอร เปนตน ซึ่งของเลนในปจจุบันอาจทําใหเกิดภาวะโลกสวนตัวของเด็กสูง ติดเกม
เสพติดเรื่องความรุนแรง ไมพัฒนาดานรางกาย ฯลฯ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนของเลนพื้นบานบางอยางที่ทําใหเด็กมีพัฒนาการทาง
รางกาย จิตใจ และมนุษยสัมพันธใหเด็กไดอยูรวมกันอยางสนุกสนานมีความสุข

ขอเสนอแนะ

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับของเลนพื้นบาน ดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช
1.1 ควรมีการรื้อฟนองคความรูตางๆที่เกี่ยวกับของเลนพื้นบานของชาวโคกสลุงที่มีคุณคาและเปนอัตลักษณ ของ
โคกสลุงอยางแทจริงเชน รถลอลูกมะสัง มาดอกแฝก รถลากเครือสายดวน รถตนกระบองเพชรเพื่อไมใหองคความรูเหลานี้สูญหายไป
1.2 สรางหลักสูตรทองถิ่นเกี่ยวกับของเลนพื้นบาน เพื่อใหนักเรียนในทองถิ่นไดเรียนรู สรางความภาคภูมิใจและมี
จิตสํานึกในการหวงแหนภูมิปญญาของตน
1.3 สงเสริมการจัดการแขงขัน การประดิษฐของเลนจากวัสดุพื้นบาน ของคนในชุมชนบานโคกสลุง เพื่อใหเกิดผลงาน
สรางสรรค ไดของเลนทีม่ ีความรวมสมัยเหมาะสําหรับเด็กในปจจุบนั
2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยตอไป
งานศึกษาภูมิปญญาของเลนพื้นบานของไทยเบิ้งบานโคกสลุง จังหวัดลพบุรี นั้นเปนการศึกษาเพียงประเด็นเดียว ยังมี
ประเด็นอื่น ๆ ที่นาสนใจที่จะเสนอแนะเพื่อทําการศึกษาวิจัยตอไปดังนี้
2.1 ภาษาและตัวอักษรของไทยเบิ้งโคกสลุง
2.2 ภูมิปญญาการละเลนพื้นบานของไทยเบิ้งโคกสลุง
2.3 ภูมิปญญาการสรางบานของไทยเบิ้งโคกสลุง
2.4 ภูมิปญญาการถนอมอาหารของไทยเบิ้งโคกสลุง
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บทคัดยอ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ1)ศึกษาลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียง เพื่อทําการวิเคราะหและถอดแบบ
ลวดลายใหมประยุกตเปนลายจักสาน 2) นําลวดลายมาบูรณาการสูการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน 3) ประเมินผลการ
ออกแบบ วิธีการวิจัยโดยการสัมภาษณแนวทางการออกแบบจากปราชญชาวบานดานจักสาน 2 ทาน ประเมินการออกแบบ
ลวดลายโดยผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบและผูช ํานาญดานจักสาน 4 ทาน และประเมินความพึงพอใจตนแบบโดยกลุมผูบริโภค
จํานวน 300 คนพบวา ตราประทับดินเผาบานเชียงจําแนกได 3 กลุมลาย คือ กลุมลายเสน กลุมลายเรขาคณิต และกลุมลาย
ธรรมชาติ ลายที่สรางความแปลกใหมในงานจักสาน คือ กลุมลายธรรมชาติ ไดแก ลวดลายใบไม (ลายใบโพธิ์) มีความเปนสิริ
มงคล สื่อถึงพระพุทธศาสนา และลวดลายควาย เปนสัตวที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณคูกับเกษตรกรไทย ผูผลิตจะคํานึงถึงความ
เปนไปไดในการผลิตและจําหนาย วัตถุดิบหาไดงายในชุมชน ขนาดชิ้นงานตองมีความเหมาะสมกับการวางจําหนายในบูธ OTOP
ถาสินคามีขนาดใหญ เชน เกาอี้ โคมไฟ ฉากกั้น จะสงผลกระทบดานพื้นที่ในการจําหนายและการขนสง ดังนั้น ผลิตภัณฑของ
ตกแตงควรมีขนาดเล็ก เชน ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร ผลการประเมินการออกแบบตะกราใสของจักสานไมไผ (ลายควาย) สรุปได
วามีความสวยงามและสามารถสื่อลักษณะได อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.75)ชุดที่รองจานงานจักสานคลา (ลายใบโพธิ์) สรุป
ไดวามีความสวยงามและสามารถสื่อลักษณะได อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.70) ภาพรวมความพึงพอใจตนแบบผลิตภัณฑ
ของตกแตงบานอยูในเกณฑมาก (คาเฉลี่ย 4.29)
คําสําคัญ : ตราประทับดินเผาบานเชียง ถอดแบบลวดลาย งานจักสาน บูรณาการ

ABSTRACT
This research aims to 1) studying the Ban Chiang pottery pattern stamp for analysis and a new pattern
design apply to wickerwork pattern 2) integrating Ban Chiang pottery pattern stamp conduce into the
household appliance product design and 3) evaluating the result of design whereas the research methodology
by interviewing a design guideline from 4 experts in product design field and evaluating a prototype satisfaction
by 300 consumers. The results found Ban Chiang pottery pattern could be classified in 3 patterns; 1) stripes
pattern 2) geometric pattern and 3) nature pattern, and the pattern could create a new wickerwork style was
a nature pattern, namely; leaf flower (Sacred fig leaf pattern) with the prosperity and the representative of
Buddhism as well as the buffalo pattern as the animal that conveyed to the abundance as well as being
together with farmers The producers could consider about the possibility of production, raw material could
be easy find out in local area, product size have been appropriate for distribute at OTOP booth, if there is a
large production such as a chair, a lamp and a partition, that would affect for distribute area and shipping,
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consequently, the decoration items that the most appropriate should be the small items such as the
decoration items on dining table. The evaluation result of the bamboo basket (buffalo pattern) could be
conclusion that, the beauty and ability convey to the characteristic was a highest level (average 4.75), the
table set of Catathea wickerwork (Sacred fig leaf pattern) could be conclusion that the beauty and ability
convey to the characteristic was a highest level (average 4.70), the satisfaction of product prototype of home
decoration overall was a high level (average 4.29).
Keywords : Ban Chiang Pottery Stamps, Reproduced, Wickerwork, Integration.

บทนํา

จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและโบราณคดีพบวาบานเชียงเปนแหลงโบราณคดีมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่วาเปน
หลักฐานอันโดดเดนหรือมีเอกลักษณ ซึ่งแสดงถึงอารยธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่สูญสลายไปแลวหรือยังดํารงอยูในปจจุบัน
อารยธรรมที่ดํารงอยูมาจนถึงปจจุบัน คือ รูปแบบศิลปกรรมในเชิงโบราณวัตถุที่มีการอนุรักษไวซึ่งรูปราง รูปทรง สี ลวดลาย
ของโบราณวัตถุที่มีการขุดคนพบมาประยุกตใหเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชยของคนในชุมชนบานเชียง โบราณวัตถุ
บานเชียงมีหลายประเภทที่มีความโดดเดนตามรูปแบบศิลปกรรมที่ไดกลาวมาเชน ภาชนะเขียนสี โลหะสําริด ลูกปดแกว ลูกกลิ้ง
และตราประทับดินเผา
ตราประทับดินเผาบานเชียง เปนโบราณวัตถุสมัยปลายของบานเชียงที่มีอายุ 2,300-1,800 ป นักวิชาการและนัก
โบราณคดีจํานวนมากมีขอสันนิษฐานตอตราประทับดินเผาบานเชียงวา ใชกด ประทับลายบนภาชนะดินเผา แตเพราะลวดลาย
บนภาชนะดินเผาบานเชียงสมัยปลายเปนลวดลายที่เกิดจากการเขียนดวยพูกัน และไมปรากฎลวดลายบนภาชนะดินเผาที่เกิด
จากลายประทับ จึงเกิดสมมติฐานที่วาเปนเครื่องมือที่สรางลวดลายบนผืนผา (พิสิฐ เจริญวงศ, 2530, หนา 28 และ 35, สุจิตต
วงษเทศ, 2530, หนา 26,Armand J. Labbe, 2002, p47-50, Joyce C. White, 1952, p75-76, และวิบูลย ลี้สุวรรณ, 2531,
หนา 2-8) และปริมาณของตราประทับดินเผามีจํานวน 18 ชิ้น แตมีลวดลายที่ไมซ้ํากัน (กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์, 2558, หนา
20-22) จึงเกิดเปนความสนใจของผูวิจัยที่มีตอความหลากหลายของลวดลายบนตราประทับดินเผาบานเชียง จากขาวมรดกไทย
คื น ถิ่ น สหรั ฐ อเมริก าสง มอบโบราณวั ตถุ สมั ยก อ นประวั ติ ศาสตร 554 ชิ้ น คื น ไทย เป น โบราณวั ต ถุ ข องบา นเชี ย ง และมี
โบราณวัตถุตราประทับดินเผาบานเชียงอยูในการสงคืนครั้งนี้ดวย (ภัทราพร ตั๊นงา, 2557) [Online] ผูวิจัยจึงตองการที่จะตอ
ยอดการศึกษาลวดลายตราประทับดินเผา
ความนาสนใจของตราประทับดินเผาบานเชียงที่มีลวดลายสวยงาม และเปนโบราณวัตถุที่แสดงลักษณะเฉพาะที่จังหวัด
อุดรธานี บานเชียงยังเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกป ในประเด็นของการทองเที่ยวที่ตองคํานึงถึงสถานที่
ทองเที่ยว ที่พัก การบริการตาง ๆ แลว รูปแบบสินคาของที่ระลึกก็ถือเปนปจจัยสําคัญในการทองเที่ยวดวยเชนกัน ซึ่งจากการทํา
วิจัยเรื่อง ลวดลายประทับดินเผาบานเชียง :บูรณาการสูการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย โดยกนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ (2558,
ดุษฎีนิพนธ มหาวิทยาลัยบูรพา) เล็งเห็นแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑโดยวัสดุในการผลิตในชุมชนบานเชียงจะมีเครื่องปนดินเผา
สิ่งทอ และจักสาน และไดจัดแสดงงานนิทรรศการเมื่อวันที่ 8-15 กุมภาพันธ 2558 ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง จังหวัด
อุดรธานี มีกลุมผูผลิตจํานวนมากใหความสนใจ ทั้งกลุมดินเผา สิ่งทอและจักสาน ในการนําลวดลายมาใชประกอบการออกแบบ
เพื่อใหไดรูปแบบสินคาที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น และเกิดแนวทางใหมในการสรางสินคาใหแกผูบริโภค เพื่อใหงานมีความลุมลึกขึ้น
ผูวิจัยจึงไดนํามาตอยอดองคความรู โดยในงานวิจัยป 2560 ครั้งนี้ผูวิจัยใหความสนใจในงานจักสาน เพราะงานจักสานในจังหวัด
อุดรธานีมีกลุมผูผลิตที่เขมแข็ง มีความสามารถในการสรางสรรคเทคนิคจักสานลายใหมได รวมถึงมีวัสดุในการจักสานในทองถิ่น
ไดแก ไมไผ และคลา ซึ่งจะเกิดรูปแบบสินคาประเภทจักสานลวดลายใหม เพื่อเพิ่มมูลคางานจักสานยิ่งขึ้นจะการนํามาแปรรูป
ผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการของผูผลิตและผูบริโภค สรางแนวทางเลือกใหแกนักทองเที่ยวในการเลือกซื้อสินคาของฝาก
ของที่ระลึก และสงเสริมแนวทางการสรางรายไดใหแกคนในชุมชน ตอบรับยุทธศาสตรแผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ป ทางดาน
การพัฒนาสินคาผลิตภัณฑชุมชนตอไป ซึ่งจากผลงานวิจัยไดมีการทดลองตลาดตอผลิตภัณฑที่ไดออกแบบลายจักสานจากคลา มี
ผลตอบรับจากผูบริโภคดีมาก ทําใหผูผลิตมีความตองการในลวดลายจักสานใหมที่เปนลายสื่อถึงบานเชียง ที่นอกเหนือจากลาย
ขดกนหอย เพื่อเปนสินคาที่แสดงเอกลักษณจังหวัดอุดรธานีรูปแบบใหมตอไป และเปนแนวทางเลือกใหกับผูบริโภคยิ่งขึ้นและ
ดวยการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ สงผลใหผูผลิตงานจักสานกลุมอื่น ใหความสนใจอยางมากที่มีความตองการในลวดลายบาน
เชียงนี้ มีความตองการผลิตภัณฑรูปแบบใหมโดยเฉพาะผลิตภัณฑเครื่องใชภายในบานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของรูปแบบ
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ผลิตภัณฑชุมชนที่มีใหเกิดรูปแบบผลิตภัณฑที่หลากหลายขึ้น โดยคํานึงถึงเอกลักษณลวดลายประทับดินเผาบานเชียง เพื่อมา
ประยุกตในงานออกแบบใหเหมาะสมกับวัสดุภายในประเทศ สรางกระบวนการเรียนรูแกกลุมผลิตภัณฑชุมชนภายในพื้นที่เพื่อ
นําไปตอยอดผลิตภัณฑใหมีคุณลักษณะเฉพาะและเพิ่มมูลคาทั้งทางวัสดุทองถิ่นที่มีรวมถึงผลิตภัณฑใหมีคุณคามากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคของโครงการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียง เพื่อทําการวิเคราะหและถอดแบบลวดลายใหมประยุกตเปนลายจักสาน
สําหรับงานจักสานไผ และคลา
2. นําลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียงมาบูรณาการสูการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน ประเภทงานจักสาน
กรณีศึกษาอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
3. ประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน ประเภทงานจักสานรูปแบบใหม กรณีศึกษาอําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานีเพื่อสรุปแนวทางความเปนไปไดทางการตลาด

ระเบียบวิธีวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตโครงการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1.ขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1
1.1 ขอบเขตดานเนื้อหาที่ศึกษา ตอยอดงานวิจัยของ กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ ระดับดุษฎีบัณฑิต ในหัวขอวิจัย
ลวดลายประทับดินเผาบานเชียง :บูรณาการสูการออกแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชย
1.2 ศึกษาตราประทับดินเผาบานเชียงที่สหรัฐอเมริกาสงมอบโบราณวัตถุสมัยกอนประวัติศาสตร 554 ชิ้น คืนไทย
1.3 ทําการวิเคราะหลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียงเพื่อทําการวิเคราะหและถอดแบบลวดลายประยุกตเปน
ลายที่ใชสําหรับงานจักสาน
2. ขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2
2.1 สั ง เคราะห และบู รณาการลวดลายตราประทั บดิ นเผาบา นเชี ยงใหเหมาะสมสอดคลอ งกั บการออกแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องใชในบาน กรณีศึกษาอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีโดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมในเขตพื้นที่ไว 2 กลุม ดังนี้
1) กลุมแมบานเกษตรกรจักสานจากตนคลา บานเลขที่ 182 หมูที่ 9 ตําบลทุงฝน อําเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
2) กลุมจักสานไมไผบานดงเย็น 93 หมู 4 ตําบลบานเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
2.2 สังเคราะหลวดลาย และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนสําหรับเปนแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑจังหวัดอุดรธานี
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดแก ผูทรงคุณวุฒิทางดานการออกแบบและปราชญชาวบานประเมินการออกแบบ และแบบราง
(Idea Sketch) กอนที่จะผลิตตนแบบผลิตภัณฑเชิงพาณิชยชุมชนบานเชียง จังหวัดอุดรธานี
2.3 ผลิตตนแบบผลิตภัณฑของใช
2.4 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ณ หองนิทรรศการอาคาร 19 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3. ขอบเขตการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3
3.1 ประเมิ น ความพึ ง พอใจต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ โ ดยกลุ ม ผู บ ริ โ ภค วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(PurposiveSelection) จํานวน 300 คน (Yamane, 1973) สอบถามความพึงพอใจตอผลงานตนแบบ
กลุมตัวอยาง ผูเขาชมผลงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบกลุมลายไห ครั้งที่ 2 “ลีลา”ในวันที่ 15
กันยายน 2560 ณ หอศิลปทองพรหมชาติ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจํานวน 100 คนและผูบริโภคในงานแสดง
สินคาผลิตภัณฑชุมชนบานเชียง จ.อุดรธานี และในรานจําหนายสินคา OTOP ที่หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จํานวน
200 คน
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เครื่องมือวิจัย แบบสอบถามปลายปด สอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อวัดระดับ
ความพึงพอใจ วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยใชคาสถิติดังตอไปนี้ 1) คาความถี่ และคารอยละ 2) คาเฉลี่ย
(Mean) 3) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3.2 สรุปผลการวิจัย และถายทอดองคความรูแกชุมชนเปาหมาย

ผลการวิจัย

จําแนกเปนรายขอเพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยดังนี้
ศึกษาลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียง เพื่อทําการวิเคราะหและถอดแบบลวดลายใหมประยุกตเปนลายจักสาน
สําหรับงานจักสานไผ และคลา ผลการวิจัยพบวา ตราประทับดินเผาบานเชียงมีทั้งสิ้น 23 ชิ้น จําแนกประเภทลายได 3 กลุมลาย
คือ 1) กลุมลายเสน 5 ชิ้น (เสนหยักหรือเสนซิกแซก และลายเสนประดิษฐ) 2) กลุมลายเรขาคณิต 1 ชิ้น (ลายวงกลม) และ 3)
กลุมลายธรรมชาติ 17 ชิ้น (ลายงู ลายใบไมดอกไม ลายขดกนหอยลายที่สื่อถึงอวัยวะเพศ ลายควาย และลายพระอาทิตยหรือ
ลายดอกทานตะวัน) ทําการถอดแบบลวดลายใหมไดดังตารางที่ 1
ตาราง 1 รูปแบบลวดลายตราประทับดินเผา
2. กลุมลาย
เรขาคณิต

1. กลุมลายเสน
ประเภทลาย

เสนหยัก
(Zigzag Lines)
หรือเสนฟนปลา

ลายเสนประดิษฐ

(1)

(1)

เสนโคง (Curved Lines) หรือเสนคลื่น

วงกลม (Ciccle)

โบราณวัตถุบานเชียง
(2)

(2)

(3)

(1)

ลายเสนลวดลาย

ประเภทลาย

3. กลุมลายธรรมชาติ

ลายใบไมดอกไม

ลายงู

โบราณวัตถุบานเชียง
(1)

(2)

ลายเสนลวดลาย
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ตาราง 1 รูปแบบลวดลายตราประทับดินเผา (ตอ)
ประเภทลาย

3. กลุมลายธรรมชาติ

ลายควาย

ลายกานขด หรือลายขดกนหอย

โบราณวัตถุบานเชียง
(1)

(1)

(1)

(3)

(3)

ลายเสนลวดลาย
ประเภทลาย

ลายพระอาทิตยหรือลายดอกทานตะวัน

โบราณวัตถุบานเชียง
(1)

(1)

(2)

(2)

ลายเสนลวดลาย
ประเภทลาย

ลายที่สื่อถึงอวัยวะเพศ

โบราณวัตถุบานเชียง
(1)

(3)

ลายเสนลวดลาย
ที่มา :

(1) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง. (2557).
(2) Armand J. Labbe.(2002, p98-101).
(3) พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง. (2558). โบราณวัตถุที่ไดคืนจากอเมริกา.

นํารูปแบบลายสอบถามความตองการลายจักสานรูปแบบใหมกับปราชญชาวบานดานการจักสาน จํานวน 2 ทาน คือ
ประธานกลุมแมบานเกษตรกรจักสานจากตนคลาและประธานกลุมจักสานไมไผบานดงเย็นพบวาทั้ง 2 ทานมีความคิดเห็นที่
ตรงกัน คือ ลวดลายตองมีความเปนไปไดในการจักสาน และตองเปนลวดลายที่แปลกใหม ทาทาย ทั้งนี้ลายที่สามารถสรางความ
แปลกใหมไดในงานจักสาน คือ ลายธรรมชาติ โดยกลุมจักสานคลาใหความสนใจในลวดลายใบไม (ลายใบโพธิ์) ซึ่งเปนใบไมใน
ความเชื่อทางศาสนาพุทธที่สื่อถึงพุทธศาสนา มีความเปนสิริมงคล และกลุมจักสานไมไผใหความสนใจในลวดลายควาย ซึ่งเปน
สัตวที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ เปนสัตวที่คูกับเกษตรกรไทยมาอยางชานาน การออกแบบผลิตภัณฑกลุมจักสาน ผูผลิตจะคํานึงถึง
ความเปนไปไดในการผลิต และความเปนไปไดทางการตลาด วัตถุดิบที่นํามาผลิตตองหาไดงายในพื้นที่ชุมชน ขนาดของชิ้นงาน
ตองมีความเหมาะสมกับการวางจําหนายในบูธOTOP สถานที่ตาง ๆ ถามีการผลิตสินคาขนาดใหญ เชน เกาอี้ โคมไฟ ฉากกั้น จะ
สงผลกระทบดานพื้นที่ในการวางจําหนาย และการขนสง ดังนั้น ผลิตภัณฑของตกแตงที่มีความเหมาะสมกับงานจักสานมากที่สุด
ควรเปนผลิตภัณฑขนาดเล็ก คือ ของตกแตงบนโตะอาหาร (ชุดที่รองจาน / ตะกราผลไม)
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จัดทําลวดลายตนแบบมาลงตารางกริดเพื่อใชในงานจักสาน และนําไปประเมินผลงานการออกแบบโดยผูทรงคุณวุฒิ
ดานการออกแบบ ผูวิจัยแบงเปน 2 ดานคือ ชํานาญการดานออกแบบผลิตภัณฑ และชํานาญการดานจักสานจํานวน 4 ทาน สรุป
ไดดังนี้

ลายจักสานไมไผ
ภาพ 1 ลายจักสานแบบที่ 1
การออกแบบลายจักสาน แบบที่ 1สําหรับงานจักสานไมไผ (ลายควาย) สรุปไดวาความสวยงามและสามารถสื่อลักษณะ
ได ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.75) โดยลวดลายมีความสวยงาม การประยุกตลายโบราณวัตถุบานเชียง (ลาย
ควาย) มีความชัดเจน รูปแบบมีความแปลกใหม และการจัดวางลายมีองคประกอบลวดลายที่เหมาะสม ความเหมาะสมในการ
นํามาใชงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.50) โดยคุณคาของลวดลายที่สามารถนําไปประยุกตลงบนผลิตภัณฑได
อยูในระดับมากที่สุด และองคประกอบลวดลายสามารถสงเสริมการขายตอผูบริโภคไดอยูในระดับมาก

มุมบนของผลิตภัณฑ
ตรงกลางของผลิตภัณฑ
มุมลางของผลิตภัณฑ
ภาพ 2 ความเหมาะสมในการจัดวางลวดลายบนผลิตภัณฑ (ตะกราใสของ)
ความเหมาะสมในการจัดวางลวดลายบนผลิตภัณฑ (ตะกรา ใสข อง) ที่ เ หมาะสมที่ สุดคือ ตํ า แหน ง ตรงกลางของ
ผลิตภัณฑมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.80) เพราะเปนการแสดงลวดลายไดชัดเจนที่สุด ผูสานหรือผูผลิตสามารถสานไดงายกวาตําแหนง
อื่นๆ

ภาพ 3 ลายจักสานไมไผ (ลายควาย)
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ลายจักสานคลา
ภาพ 4 ลายจักสานแบบที่ 2
การออกแบบลายจักสาน แบบที่ 2สําหรับงานจักสานคลา (ลายใบโพธิ์) สรุปไดวาความสวยงามและสามารถสือ่ ลักษณะ
ได ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.70) โดยลวดลายมีความสวยงาม การประยุกตลายโบราณวัตถุบานเชียง (ลายใบ
โพธิ์) การจัดวางลายมีองคประกอบลวดลายที่เหมาะสมมีความชัดเจน และรูปแบบมีความแปลกใหม ความเหมาะสมในการ
นํามาใชงาน ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.80) โดยคุณคาของลวดลายที่สามารถนําไปประยุกตลงบนผลิตภัณฑ
และองคประกอบลวดลายสามารถสงเสริมการขายตอผูบริโภค

ตรงกลางผลิตภัณฑ
มุมซายหรือมุมขวาผลิตภัณฑ ตรงกลางผลิตภัณฑ(แนวตั้ง)
(แนวยาว)
ภาพ 5 ความเหมาะสมในการจัดวางลวดลายบนผลิตภัณฑ (ที่รองจาน)

มุมบนหรือมุมลางผลิตภัณฑ

ความเหมาะสมในการจัดวางลวดลายบนผลิตภัณฑ (ที่รองจาน) ที่เหมาะสมที่สุดคือ ตําแหนงมุมบนหรือมุมลา ง
ผลิตภัณฑมากที่สดุ (คาเฉลี่ย 4.80) เพราะลายเมื่อนําไปวางจานจะมีลวดลายปรากฏชัด การใชงานสามารถวางลายมุมลาง เปน
ลายใบโพธิ์ แตเมื่อวางมุมบน เปนลายเหมือนหัวใจได ลายตรงกลางผลิตภัณฑ (แนวตั้ง) มีความเหมาะสมนอยที่สุด เพราะการ
สานลวดลายคาดวาจะได 2 ชุดลาย งานจะขาดความนาสนใจ เพราะอัตราสวนลายนาจะอยูที่ 1/3 เมื่อนําไปรองจาน ลวดลายจะ
ไมมีความโดดเดน

ภาพ 6 ลายจักสานคลา (ลายใบโพธิ์)
ประเมิ น ความพึ ง พอใจต น แบบผลิ ต ภั ณ ฑ ข องที่ ร ะลึ ก โดยกลุ ม ผู บ ริ โ ภค วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(PurposiveSelection) จํานวน 300 คน (Yamane, 1973) สอบถามความพึงพอใจตอผลงานตนแบบ
กลุมตัวอยางผูบริโภค ผูเขาชมผลงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบกลุมลายไห ครั้งที่ 2 “ลีลา”ในวันที่ 15
กันยายน 2560 ณ หอศิลปทองพรหมชาติ อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีจํานวน 100 คน
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ภาพ 7 เก็บขอมูลผูเ ขาชมงานนิทรรศการศิลปะและการออกแบบกลุมลายไห ครั้งที่ 2
กลุมตัวอยาง ผูบริโภคในงานแสดงสินคาผลิตภัณฑชุมชนบานเชียง จ.อุดรธานี และในรานจําหนายสินคา OTOP ที่
หางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จํานวน 200 คน

ภาพ 8 เก็บขอมูลผูเ ขาบริโภคที่หา งสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
ตาราง 2 ประเมินความพึงพอใจตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน
ขอ
ประเด็นของการประเมิน
ตอนที่ 1 ตะกราใสของ (กลุมจักสานไมไผบานดงเย็น)
ประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function) พิจารณาจาก
1.1 ความสะดวกงายดายในการใชงาน
1. 1.2 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.3 การบํารุงรักษา การทําความสะอาด
1.4 ความแข็งแรงทนทาน
ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก
2.1 ความงามดานลวดลายมีความแปลกใหมนาสนใจ
2. 2.2ความเหมาะสมของการจัดองคประกอบของลวดลายบนชิ้นงาน
2.3 ความมีเอกลักษณสื่อถึงตราประทับดินเผาบานเชียงได
2.4 ความมีคุณคาของผลิตภัณฑ
รวม
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S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.52
4.04
3.80
3.48

0.58
0.65
0.79
0.96

มากที่สุด
มาก
มาก
ปานกลาง

4.42
4.42
3.80
4.42
4.11

0.65
0.72
0.79
0.58
0.71

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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ตารางที่ 2 ประเมินความพึงพอใจตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบาน (ตอ)
ขอ
ประเด็นของการประเมิน
ตอนที่ 2 ชุดที่รองจาน (กลุมแมบานเกษตรกรจักสานจากตนคลา)
ประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function) พิจารณาจาก
1.1 ความสะดวกงายดายในการใชงาน
1. 1.2 ความปลอดภัยในการใชงาน
1.3 การบํารุงรักษา การทําความสะอาด
1.4 ความแข็งแรงทนทาน
ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก
2.
2.1 ความงามดานลวดลายมีความแปลกใหมนาสนใจ
2.2ความเหมาะสมของการจัดองคประกอบของลวดลายบนชิ้นงาน
2.3 ความมีเอกลักษณสื่อถึงตราประทับดินเผาบานเชียงได
2.4 ความมีคุณคาของผลิตภัณฑ
รวม

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.61
4.61
4.61
4.52

0.48
0.48
0.48
0.66

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.47
4.38
4.14
4.47
4.47

0.66
0.65
0.63
0.49
0.56

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ภาพรวมความพึงพอใจตนแบบผลิตภัณฑของตกแตงบานอยูในเกณฑมาก (คาเฉลี่ย 4.29) โดยผูบริโภคใหความสนใจ
ตอผลิตภัณฑชุดที่รองจานมากกวาตะกราใสของ ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑชุดที่รองจานอยูในเกณฑมาก (คาเฉลี่ย 4.47)
ทางดานประโยชนใชสอยมีความสะดวกงายตอการใชงาน มีความปลอดภัยในการใชงาน และทําความสะอาดไดงายเพราะบุรอง
พื้นจักสานคลาดวยหนังผูบริโภคสามารถใชผาชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดได ทางดานลวดลายมีความแปลกใหม สามารถมองลาย
ได 2 แบบ คือ ลายใบโพธิ์ จากตราประทับดินเผาบานเชียง และลายรูปหัวใจตามสมัยนิยม
ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของตกแตงบานตะกราใสของอยูในเกณฑมาก (คาเฉลี่ย 4.11)ทางดานประโยชนใชสอยมี
ความสะดวกงายตอการใชงาน แตดานการดูแลรักษา ทําความสะอาดและความแข็งแรงไมเหมาะสมเทาที่ควร ลวดลายมีความ
แปลกใหม นาสนใจ

สรุปและอภิปรายผล

การศึกษาลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียง เพื่อการพัฒนาสรางสรรคงานจักสานชุมชนหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ผูวิจัยจึงไดตั้งขอคําถามของการวิจัยไว 2 ขอ ทั้งนี้ขอสรุปเปนรายขอตามขอคําถามที่ตั้งไว ดังนี้
1. ตราประทับดินเผาบานเชียงจะสามารถถอดลายเพื่อทําลวดลายบนจักสานประเภทใดไดบางที่จะเหมาะสมที่สุด (ไม
ไผ คลา)รูปแบบตราประทับดินเผาบานเชียงมีทั้งสิ้น 23 ชิ้น จําแนกประเภทลายได 3 กลุมลาย คือ กลุมลายเสน กลุมลาย
เรขาคณิต และกลุมลายธรรมชาติ สามารถนํามาถอดลายเพื่องานจักสานได โดยสามารถสรุปจุดเดน จุดดอยของวัสดุไมไผและ
คลาไดดังนี้ (1) การขึ้นรูปสามารถสานวัสดุไผและคลาเหมือนกัน คือสานไดทั้งแบบแผน ลายหนึ่ง ลายสอง ลายสามได และขึ้น
รูปไดแบบกระติบขาวเหนียวหรือการสานขัดเปนทรงกระบอก ขอคํานึงคือชองลายสานไมควรเกิน 5 ชอง เพราะลายจะมีความ
หางเกินไป อาจสงผลใหคลา หรือตอกไมไผหลุดออกไดงาย (2) คลาจะมีคุณสมบัติที่ดอยกวาไมไผในการสาน คือ คลาไมสามารถ
ทําเสนเล็กได เสนเล็กที่สามารถนํามาสานไดคือ 0.5 เซนติเมตร ถาเสนเล็กกวานี้เมื่อเสนคลาแหงจากการสานเสนคลาจะบิดงอ
ทําใหไมสวยงามและคุณสมบัติที่มีความมันลืน่ ทําใหสานไดยากกวาไมไผ ตรงขามกับไมไผที่สามารถทําจักตอกไดเสนเล็กและบาง
และตอกไมไผจะมีความเรียบและออนตัวนอยกวาเสนคลา (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของไมไผอายุของไมไผ และสวนที่นํามาใช) ทําให
การสานทําไดงายกวา (3) การทําสีคลาจะทําไดยากกวาไมไผ แตอายุการใชงานจะทําใหเสนคลามีสีที่เขมขึ้นและสวยกวาไมไผ
และดวยความยืดหยุนของคลาทําใหสามารถผลิตรูปทรงไดหลากหลายกวาไมไผจากจุดเดน จุดดอยของ 2 วัสดุที่แตกตางกัน แต
กรรมวิธีการผลิตคลายคลึงกัน สงผลใหการผลิตลายใหมจากลายตราประทับดินเผาบานเชียงสามารถทําไดเชนเดียวกัน แตความชัด
ของลายจะมีความแตกตางกันดวยคุณสมบัติของวัสดุที่ตางกัน ไมวาจะเปนเรื่องของสี ขนาดเสนตอก และผิวสัมผัสสัมพันธกับ
งานวิจัยของนัฐทธีรนนช รอดชื่น (2560) การออกแบบผลิตภัณฑจักสานมีการพัฒนารูปแบบลวดลาย รูปทรง ใหมีความแปลก
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ใหมสวยงามและมีประโยชนใชสอย โดยนําลวดลายที่กลุมมีความถนัดและจักสานมาประกอบในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจัก
สานไมไผ ใหมีความนาสนใจมากขึ้น โดยคํานึงถึงกระบวนการผลิต วัสดุที่ใชและเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนจักสานไมไผ
ลวดลายที่สามารถสรางความแปลกใหมไดในงานจักสาน โดยนําลายมาจากตราประทับดินเผาบานเชียง คือ ลาย
ธรรมชาติ ไดแก ลวดลายใบไม (ลายใบโพธิ์) ซึ่งเปนใบไมในความเชื่อทางศาสนาพุทธที่เปนตัวแทนถึงพระพุทธเจา หรือความเปน
สิริมงคล และลวดลายควาย ซึ่งเปนสัตวที่สื่อถึงความอุดมสมบูรณ เปนสัตวที่คูกับเกษตรกรไทยมาอยางชานานไดผลตอบรับจาก
ผูบริโภคในระดับที่ดีสัมพันธกับงานวิจัยของคําภูเพชร วานิชวงศ และศักดิ์ชาย สิกขา (2553) สิ่งที่สําคัญควรพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในการคัดเลือกลวดลายมาใช ซึ่งบางอยางเกี่ยวกับความเชื่อที่ผูคนในทองถิ่นใหความเคารพบูชาและไมควรนํามาใช
สําหรับการประยุกตใชพบวา เปนวัสดุที่มีความเหมาะสมและสามารถขึ้นรูปทรงรวมกับวัสดุอื่นไดและเปนผลิตภัณฑที่นิยมผลิต
มาก ทั้งยังเปนอีกชองทางหนึ่งที่สามารถจะเผยแพรงานศิลปะอันเปนมรดกของชาติใหออกไปสูสังคมภายนอกในยุคปจจุบันได
และสัมพันธกับ อัษฎางค รอไธสงและคณะ (2559) ที่เคยกลาววา ในสวนของลวดลายลักษณะถิ่นไดลวดลายการผสมผสาน
ระหวางลายธรรมชาติจากการทอเสื่อในยุคแรกรวมกับภาพปราสาทหินเขาพนมรุง ซึ่งเปนตัวแทนของโบราณสถานการทองเที่ยว
ในพื้นที่ เพิ่มลักษณะที่โดดเดนของลักษณะเฉพาะถิ่น เหมาะสําหรับการนําลวดลายมาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชวัสดุ
งานทอเสื่อกก ลวดลายผสมผสานเฉพาะถิ่น เปนผลิตภัณฑที่ใชกันในครัวเรือน สงเสริมรายไดสรางความเจริญแกทองถิ่นและ
ชุมชน เกิดความสมดุลในการใชทรัพยากร ในทองถิ่นนิเวศการเพาะปลูกตนกกนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑตอบสนองการสราง
ระบบความยั่งยืนแกชุมชนและเศรษฐกิจตอไป

ขอเสนอแนะ

1. สินคามีความนาสนใจ โดยเฉพาะลวดลายมีการสื่อถึงตราประทับดินเผาบานเชียง สงผลใหเกิดลวดลายจักสาน
รูปแบบใหม แตการจะสื่อใหผูบริโภคเขาใจอาจทําไดยาก ควรมีการออกแบบบรรจุภัณฑ หรือสื่อสิ่งพิมพที่สามารถอธิบายแก
ผูบริโภคไดวาเปนลายบานเชียง มีความหมายลายวาอยางไร
2. ควรนําสินคาไปเสนอกับหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน เพื่อใหไดรับการสนับสนุนในการผลิตเพื่อวางจําหนายเปน
ของฝากประจําจังหวัดอุดรธานีจริงๆ
3. รูปทรงผลิตภัณฑควรมีการพัฒนารูปแบบใหมใหหลากหลายสอดคลองกับตลาด เพราะยังเปนรูปทรงเดิมๆ ที่มี
จําหนายทั่วไปตามทองตลาด
4. ควรมีการตอยอดงานวิจัย โดยการถอดความหมายของลวดลายบานเชียงที่มีความเปนสากล วาลวดลายบานเชียงมี
ความหมายดีหรือไมดีอยางไร เพื่อเพิ่มคุณคาใหกับลวดลายในการนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑชุมชนตอไป

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาลวดลายตราประทับดินเผาบานเชียง เพื่อการพัฒนาสรางสรรคงานจักสานชุมชนหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานีสําเร็จไดเนื่องจากบุคคลหลายทานไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูลขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนํา ความคิดเห็น
และกําลังใจแกคณะวิจัยขอบพระคุณหนวยงานที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัย คือสํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ (วช.)
ประจําปงบประมาณ 2560 และขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่ใหการสนับสนุนทุนวิจัย
ครั้งนี้ สามารถดําเนินเสร็จลุลวงไปดวยดี ขอขอบคุณอาจารยทุกทานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไดใหคําแนะนํา
และกําลังใจในการทํางานวิจัยในครั้งนี้และขอขอบคุณผูชํานาญการดานออกแบบผลิตภัณฑ และชํานาญการดานจักสานที่สละ
เวลาในการใหขอมูล ประเมินผลงานการออกแบบสําหรับงานวิจัยนี้จนสําเร็จไปไดดวยดี
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด 2) เพื่อ
พัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด 3) เพื่อประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยใน
หองคลอด 4) เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด กลุมตัวอยางในการวิจัยมี
4 กลุม ไดแก กลุมบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด 2 กลุม กลุมผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ ดานวัสดุ
ดานกรรมวิธีการผลิต 1 กลุม และกลุมผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา 1 กลุม โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณปลายเปด แบบสอบถามความคิดเห็นดานการออกแบบ แบบประเมินประสิทธิภาพ
และแบบประเมินความพึงพอใจ ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหอง
คลอด พบวารองเทาที่ใชสวมใสในขณะปฏิบัติงานมีความเสี่ยงที่เชื้อโรคอาจมีโอกาสเขาสูเทา 2) ผลการพัฒนารองเทาสําหรับ
บุคลากรทางการแพทย ในหองคลอด โดยใชลัก ษณะรูป แบบการหอผ าเด็กเปน แรงบัน ดาลใจในการออกแบบพบวามีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.27) 3) ผลการประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยใน
หองคลอดพบวาผานเกณฑการตรวจหรือทดสอบคุณสมบัติที่สําคัญของวัตถุดิบสําหรับฉีดขึ้นรูปรองเทาทุกขอ และการตรวจสอบ
หรือทดสอบรองเทาที่ใชกระบวนการฉีดขึ้นรูปมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.38, S.D. = 0.51) 4) ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจรองเทาโดยบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดพบวามีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.63)
คําสําคัญ : พัฒนา รองเทา บุคลากรทางการแพทย หองคลอด

ABSTRACT
The objectives of the research were as follows 1) to study the use of shoes of medical personnel
in labour room, 2) to develop the shoes for medical personnel in labour room, 3) to evaluate the efficiency
of shoes for medical personnel in labour room, and 4) to investigate the satisfaction of medical personnel
in the labour room on the shoes. The sample involved four groups through purposive sampling ; two groups
of medical personnel working in labour room, a group of professional in product design, material science,
manufacturing process, and a group of shoes research and testing experts. The research instruments used
for collecting data included open-ended interview form, questionnaire design reviews, efficiency
assessment, and questionnaire of medical personnel’s satisfaction on shoes in labour room. The research
findings were 1) the study of shoes using during delivering in labour room revealed that there was a risk of
germs to get into feet. 2) the result of shoes for medical personnel in labour room development inspired by
the swaddling was highest suitability level ( X = 4.60, S.D. = 0.27). 3) the result of shoes for medical
personnel in labour room efficiency assessment found that materials for shoes injection moulding were
criterion-passed and qualified. The result of verifying and testing injected moulding shoes was at the high
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suitability level ( X = 4.38, S.D. = 0.51). 4) the satisfaction of medical personnel working in labour room came
out at high suitability level ( X = 4.44, S.D. = 0.63).
Keyword : Develop, Shoes, Medical personnel, Labour room

บทนํา

หองคลอดเปนหนวยงานที่ใหบริการหญิ งตั้งครรภตั้งแตระยะรอคลอด คลอด และหลังคลอด เปนการบริการทั้ง
มารดาและทารก (อภิรัช อินทรางกูร ณ อยุธยา. 2554) ซึ่งหองคลอดเปนหนวยงานหนึ่งที่มีความเสี่ยงสูงตอการแพรกระจายเชื้อ
ทางเลือดและสารคัดหลั่ง จากกิจกรรมการพยาบาลตาง ๆ ตั้งแตการตรวจภายใน การเจาะถุงน้ําคร่ํา การทําคลอด การตัดและ
ซอมแซมแผลฝเย็บ การใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา การฉีดยา การดูแลทารกแรกเกิด ตลอดจนดูแลมารดาและทารกหลังคลอด
อีกทั้งในภาวะเรงดวนฉุกเฉิน เชน ขณะทําคลอดหรือชวยคลอด นอกจากนี้หญิงตั้งครรภที่มาคลอดบางรายไมไดรับการฝากครรภ
และมีเชื้อที่สามารถแพรกระจายเชื้อทางเลือดและสารคัดหลั่งที่อยูในรางกาย เชน เชื้อเอชไอวี เชื้อไวรัสตับอักเสบบี และเชื้อ
ไวรัสตับอักเสบซี เปนตน (สุคนธา วัฒนพงษ. 2556 : 8-9)
สําหรับในประเทศไทย มีรายงานการศึกษารวมถึงงานวิจัยที่กลาวถึงผลสํารวจการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งของ
บุ ค ลากรทางการแพทยในห อ งคลอดหลายรายงาน เช น รายงานการสํ ารวจการสั ม ผัส เลื อ ดและสารคั ด หลั่ งของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พบการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งในหองคลอด คิดเปนรอยละ 17.9 ของบุคลากรสุขภาพทั้งหมด
(Hiransuthikul, et. al. 2010 : 140-149) การศึกษาอัตราเสี่ยงของบุคลากรในหองคลอด ตอการสัมผัสเลือดในการทําคลอด
ทางชองคลอดของโรงพยาบาลบําราศนราดูร พบวาอัตราการสัมผัสเลือดรอยละ 9.3 จากการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด (อมรพันธุ
วิรัชชัย. 2551 : 213-217)
ผลกระทบที่อาจไดรับจากการติดเชื้อขณะการปฏิบัติงานจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง ในดานผลกระทบตอ
ตนเองนั้น อาจเกิดภาวะเครียด วิตกกังวล นอนไมหลับ เนื่องจากกลัวการติดเชื้อ ในดานผลกระทบตอครอบครัว เชน บางราย
เกิดหยารางเนื่องจากไมกลาที่จะมีเพศสัมพันธ ทําใหคูสมรสเขาใจผิด และผลกระทบตอโรงพยาบาล พบวาโรงพยาบาลตองเสีย
คาใชจายในการใหคําปรึกษา และคาตรวจวินิจฉัยเพื่อหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และไวรัสเอชไอวี ประมาณ 9-42
คนตอบุคลากรหนึ่งลานคนตอป บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดจึงตองมีแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตองและเหมาะสม ซึ่งใน
การปองกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาล โดยทั่วไปใชหลักการปองกันการแพรกระจายเชื้อแบบมาตรฐานโดยศูนยควบคุม
และปองกันโรค (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) ประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนําใหมีการปฏิบัติ 10
ประการ ไดแก 1) การทําความสะอาดมือ 2) การใชอุปกรณ ปองกันตน 3) สุขวิทยาระบบทางเดินหายใจ 4) การจัดสถานที่
ใหผูปวย/การแยกผูปวย 5) การจัดการอุปกรณที่ใชกับผูปวย 6) การควบคุมสิ่งแวดลอม 7) การจัดการผาเปอน 8) การฉีดยาที่
ปลอดภัย 9) การควบคุมการติดเชื้อในหัตถการการเจาะน้ําไขสันหลัง และ 10) ความปลอดภัยของบุคลากร (สุคนธา วัฒนพงษ.
2556 : 9-15)
การใชอุปกรณปองกันตนเปนวิธีการหนึ่งในหลายวิธีท่มี ีความสําคัญและจําเปน เพื่อใชปองกันไมใหรางกายสัมผัสกับ
เชื้อโรค เลือด หรือสารคัดหลั่งของคนไขโดยตรง หรืออีกนัยหนึ่งคือการปองกันชองทางที่เชื้อโรคอาจเขาสูรางกายและกอโรคได
โดยการใชอุปกรณปองกันตนปกปองสวน ตาง ๆ ของรางกายรวมกับการปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ เพื่อควบคุม ลดความเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเชื้อโรค เลือด หรือสารคัดหลั่ง การเลือกใชอุปกรณปองกันตนจะตองพิจารณาถึงความจําเปนและ
ความเหมาะสมของอุปกรณปองกันแตละประเภท โดยแบงอุปกรณใหการปองกันออกเปน 5 ประเภท ไดแก 1) อุปกรณปองกัน
นัยนตาและใบหนา 2) อุปกรณปองกันระบบหายใจ 3) อุปกรณปองกันรางกาย 4) อุปกรณปองกันมือ และ5) อุปกรณปองกันเทา
(สํานักโรคติดตออุบัติใหม. 2552 : 2-3)
จากการสอบถามขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในแผนกหองคลอด พบวา
รองเทาที่บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดสวนใหญสวมใสขณะยืนทําคลอด มีทั้งแบบรองเทาบูท ซึ่งมีขอเสียคือสวมใสและ
เคลื่อนไหวคอนขางลําบาก อีกประเภทเปนรองเทาที่ซื้อตามทองตลาดทั่วไปคือแบบสวมธรรมดา และแบบสวมหัวปดแตมีรู
ระบายอากาศดานบน ซึ่งในขณะทําคลอดอาจมีของเหลว หรือสารคัดหลั่งของหญิงตั้งครรภกระเด็นลงบนเทา อีกทั้งพื้นลางของ
รองเทายังตองไมลื่น เนื่องจากเหยียบของเหลว เลือด หรือสารคัดหลั่งของหญิงตั้งครรภ การเลือกใชวัสดุเมื่อนํามาผลิตเปน
รองเทาแลวตองมีน้ําหนักเบา สามารถรองรับน้ําหนักตัวในขณะยืนไดดี อีกทั้งยังตองสามารถลางและทําความสะอาดไดงาย แหง
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เร็ว เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค ในดานการผลิตรูปแบบของรองเทาควรฉีดขึ้นรูปเปนชิ้นเดียว ไมควรมีการประกอบชิ้นสวนอื่น
มากนักเพราะอาจเปนแหลงสะสมของเชื้อโรค และอาจเปนปญหาในการลางและทําความสะอาด
จากความเปนมาและปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทาง
การแพทยในหองคลอด เพื่อปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งเขาภายในเทา สงเสริมการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทยในหองคลอดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
2. เพื่อพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
3. เพื่อประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
4. เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด

กรอบแนวความคิดในการวิจัย

1. กรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยใน
หองคลอด ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิด ดังนี้
1.1 กรอบแนวคิดการปองกันและควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข (สํานักโรคติดตออุบัติใหม. 2552) ไดแก การ
ใชอุปกรณปองกันตน (Personal Protective Equipment, PPE)
1.2 กรอบแนวคิดเกณฑการศึกษาผลิตภัณฑรองเทา โดยใชสวนประกอบที่ทําหนาที่ตอเทา 3 สวน (ไชยันต ไชยสอง.
2552 : 3) ไดแก สวนดานบน (Upper), พื้นรองเทาดานใน (Insole) และพื้นรองเทาดานนอก (Outsole)
1.3 กรอบแนวคิดการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 : 142) ไดแก การศึกษาพฤติกรรม
การใชงานผลิตภัณฑในลักษณะ Story board
2. กรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด ดังนี้
2.1 กรอบแนวความคิดการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) โดยใชปจจัยการ
ผลิตของผูใชงานที่เปนขอมูล (มณฑลี ศาสนนันทน. 2546) ไดแก ความตองการของลูกคา
2.2 กรอบแนวคิ ด หลั ก การออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมโดยทั่ วไปจากทั้ งหมดจํ า นวน 12 ด า น (อุ ด มศั ก ดิ์
สาริบุตร. 2549 : 10-12) ผูวิจัยไดพิจารณามาใชจํานวน 5 ดาน ไดแก หนาที่ใชสอย (Function), ความสวยงาม (Aesthetic),
วัสดุ (Material), กรรมวิธีการผลิต (Production) และมีลักษณะเฉพาะ (Personality)
3. กรอบแนวความคิดตามวัตถุประสงคขอที่ 3 เพื่อประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยใน
หองคลอด ผูวิจัยใชกรอบแนวคิด ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดเกณฑการทดสอบวัตถุดิบ โดยตรวจสอบ/ทดสอบคุณสมบัติท่ีสําคัญทั้งหมด 9 คุณสมบัติ (บริษัท
แอ ด ด า ฟุ ต แวร (ไทยแลนด ) จํ ากั ด . 2555) ได แก อั ต ราขยาย (Expansion Ratio), ความแข็ งของเนื้ อ (Hardness), ความ
ตานทานแรงดึง (Tensile Strength), การยืดออก (Elongation), การฉีกขาด (Tear Strength), การฉีกขาดของเนื้ อชิ้น งาน
(Split Tear Strength), การยุบตัว (Shrinkage), แรงอัด (Compression Set) และRetention
3.2 กรอบแนวคิด เกณฑ การตรวจสอบ/ทดสอบรองเท าที่ใชกระบวนการฉีด ขึ้น รูป (Injection) โดยตรวจสอบ/
ทดสอบรองเทาตัวอยางทั้งหมด 2 ดาน (บริษัท แอดดา ฟุตแวร (ไทยแลนด) จํากัด. 2555) ไดแก ดานขนาด (Dimension) และ
ดานการสวมใส (Wear test)
4. กรอบแนวความคิดตามวัตถุป ระสงคขอที่ 4 เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุ คลากรทาง
การแพทยในหอ งคลอด ผูวิจัยใชกรอบแนวคิ ดมาตรฐานที่ ใชในการออกแบบรองเท าจากทั้ งหมดจํานวน 10 ด าน (ไชยัน ต
ไชยสอง. 2552 : 5-6) ผูวิจัยไดพิจารณามาใชจํานวน 4 ดาน ไดแก ความตองการตรงตามหนาที่ใชสอย (Function), ความ
สวยงามของรูปแบบ (Cosmetic), ความคงทนแข็งแรง (Solid) และความสบายในการสวมใส (Comfort)
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วิธีดําเนินการวิจัย

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 กลุมที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากร
ทางการแพทยในหองคลอด
1.1.1 ประชากร ไดแก บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดในโรงพยาบาลจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.1.2 กลุ ม ตัวอยาง ไดแก ตัวแทนบุ ค ลากรทางการแพทย ในหอ งคลอดในโรงพยาบาลลาดกระบั ง เขต
ลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ทาน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) (พรสนอง
วงศสิงทอง. 2550 : 125)
1.2 กลุ ม ที่ 2 ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 2 เพื่ อ พั ฒ นารองเท าสํ าหรั บ บุ ค ลากรทาง
การแพทยในหองคลอด
1.2.1 ประชากร ไดแก ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และดานกรรมวิธี
การผลิต
1.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 1 ทาน
ดานวัสดุ จํานวน 1 ทาน และดานกรรมวิธกี ารผลิต จํานวน 1 ทาน รวมทั้งหมด 3 ทาน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
1.3 กลุ มที่ 3 ประชากรและกลุม ตัวอยางตามวัต ถุป ระสงคข อที่ 3 เพื่ อประเมิ นประสิทธิภ าพรองเท าสํ าหรับ
บุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
1.3.1 ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา 1 หนวยงาน
1.3.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา จํานวน 3 ทาน โดยใชวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบเจาะจง
1.4 กลุมที่ 4 ประชากรและกลุมตัวอยางตามวัตถุประสงคขอที่ 4 เพื่อสอบถามระดับความพึงพอใจรองเทาสําหรับ
บุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
1.4.1 ประชากร ไดแก บุคลากรทางการแพทยในหองคลอด ในโรงพยาบาลจังหวัดกรุงเทพมหานคร
1.4.2 กลุ ม ตั ว อย า ง ได แ ก ตั ว แทนบุ ค ลากรทางการแพทย ใ นห อ งคลอดในโรงพยาบาลจั ง หวั ด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 ทาน โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณ ป ลายเป ด ใชการสัมภาษณ แ บบเจาะลึกรายบุค คล (Individual depth interview)
แบบมีโครงสรางคําถามปลายเปด เรื่อง ขอมูลการสวมใสรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นดานการออกแบบ เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณ วุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญที่มีตอรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด ทําการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นวั ส ดุ และด า นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต ทั้ ง หมด 3 ท า น โดยใช ก รอบแนวคิ ด หลั ก การออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมดานหนาที่ใชสอย ความสวยงาม วัสดุ กรรมวิธีการผลิต และมีลักษณะเฉพาะ
2.3 แบบประเมินประสิทธิภาพ เปนการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอรองเทาสําหรับบุคลากร
ทางการแพทยในหองคลอด ทําการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา จํานวน 3 ทาน โดยใชกรอบแนวคิด
เกณฑการตรวจสอบ/ทดสอบรองเทาที่ใชกระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection) 2 ดาน ไดแก ดานขนาด และดานการสวมใส
2.4 แบบประเมินความพึงพอใจ เปนการสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทางการแพทยในหอง
คลอดที่มีตอรองเทา ทําการประเมินโดยบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด จํานวน 30 ทาน โดยใชกรอบแนวคิดมาตรฐานที่ใช
ในการออกแบบรองเทา ไดแก ความตองการตรงตามหนาที่ใชสอย ความสวยงามของรูปแบบ ความคงทนแข็งแรง และความ
สบายในการสวมใส
3. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
3.1 ขั้นตอนการศึกษาขอมูล ผูวิจัยศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสานจากการรวบรวมขอมูลทั้งภาคสนาม (ปฐมภูมิ) เครื่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณปลายเปด
เรื่อง ขอมูลการสวมใสรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด ประเมินโดยบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด จํานวน
3 ทาน โดยใชกรอบแนวคิดการศึกษาผลิตภัณฑรองเทา (ไชยันต ไชยสอง. 2552 : 3), ขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(ทุติยภูมิ) โดยใชกรอบแนวคิดของ (สํานักโรคติดตออุบัติใหม. 2552) ไดแก การใชอุปกรณ ปองกันตน และขอมูลการศึกษา
117

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
_____________________________________________________________________________________________
รูปแบบของผลิตภัณฑจากพฤติกรรมการใชงานลักษณะ Story board ของ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา. 2557 : 142) เพื่อนําแนวทาง
ที่ไดมาใชในการออกแบบและพัฒนารองเทา
3.2 ขั้ น ตอนการออกแบบและพั ฒ นา ผู วิ จั ย ได ส อบถามและประเมิ น ความต อ งการของบุ ค ลากรทาง
การแพทยในหองคลอดที่มีตอรองเทาแลวนํามาจัดแบงประเภทความตองการ โดยศึกษาทฤษฎีการการแปลงหนาที่ผลิตภัณฑเชิง
คุณภาพใหเปนแนวทางปฏิบัติ (QFD) ใชกรอบแนวความคิดการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ (มณฑลี ศาสนนันทน. 2546) ซึ่ง
ขอมูลความตองการดังกลาวจะนํามาใชเพื่อใชในการพัฒนารูปแบบรองเทา จากนั้นผูวิจัยเลือกใชวิธีการสเก็ตชภาพราง (Idea
Sketch) จํานวน 30 แบบ และประยุกตใชตารางการกระจายหนาที่การวิเคราะหเชิงการออกแบบผลิตภัณฑเขากับหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 2549 : 10-12) 5 ดาน ไดแก ดานความสวยงาม ดานหนาที่ใชสอย
ด า นวั ส ดุ ด า นกรรมวิ ธี ก ารผลิ ต และด า นมี ลั ก ษณะเฉพาะ เพื่ อ นํ า มาเป น เกณฑ ในการคั ด เลื อ กรู ป แบบรองเท า โดยใช
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และดานกรรมวิธกี ารผลิต เปน
เครื่องมือและประเมินรูปแบบรองเทาโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และดานกรรมวิธี
การผลิต จํานวน 3 ทาน เพื่อนํารูปแบบที่ไดไปผลิตเปนตนแบบ
3.3 ขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยใน
หองคลอด เครื่องมือ ที่ใช คือ แบบประเมิน ประสิท ธิภาพรองเทาสําหรับ บุคลากรทางการแพทยในห องคลอด ประเมินโดย
ผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา จํานวน 3 ทาน โดยแบงเปน 2 สวน ไดแก
3.3.1 การตรวจสอบ/ทดสอบวัตถุดิบสําหรับฉีดขึ้นรูปรองเทา ใชกรอบแนวคิดของ (บริษัท แอดดา ฟุตแวร (ไทย
แลนด) จํากัด. 2555) เปนเกณฑในการประเมิน โดยการตรวจสอบ/ทดสอบคุณสมบัติที่สําคัญ 9 คุณสมบัติ ไดแก อัตราขยาย,
ความแข็งของเนื้ อ, ความต านทานแรงดึง, การยื ดออก, การฉีก ขาด, การฉีก ขาดของเนื้อ ชิ้น งาน, การยุบ ตัว, แรงอัด และ
Retention
3.3.2 การตรวจสอบ/ทดสอบรองเท าที่ ใช กระบวนการฉีด ขึ้ นรูป ใชก รอบแนวคิ ด ของ (บริษั ท แอด ดา ฟุ ต แวร
(ไทยแลนด) จํากัด. 2555) เปนเกณฑในการประเมิน ไดแก ดานการสวมใส และดานขนาด
3.4 ขั้น ตอนการประเมิน ความพึ งพอใจ การประเมิน ระดับ ความพึงพอใจรองเท าสําหรับบุ คลากรทาง
การแพทยในห องคลอดที่ ไดรับ การออกแบบและพั ฒ นาแลว เครื่องมือที่ ใช คือ แบบประเมินความพึงพอใจรองเท าสําหรับ
บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดและรองเทาที่ผลิตเปนตนแบบ ประเมินผลโดยบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด จํานวน
30 ทาน ใชกรอบแนวคิดคุณสมบัติของผลิตภัณฑรองเทาที่ดีที่ผูใชตองคํานึงถึงของ (ไชยันต ไชยสอง. 2552 : 5-6) เปนเกณฑใน
การประเมิน ไดแก ความตองการตรงตามหนาที่ใชสอย ความสวยงามของรูปแบบ ความคงทน แข็งแรง และความสบายในการ
สวมใส

สรุปผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะหขอมูลการใชงานรองเทาบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานการใชงานรองเทา
รองเทา เปนอุปกรณปองกันตนซึ่งทําหนาที่ปองกันของเหลว เลือด หรือสารคัดหลั่งของคนไข กระเด็นเลอะเทาของ
บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดขณะปฏิบัติงาน รองเทาที่สวมใสเปนแบบ Semi-sterile คือตองสะอาดและเปนรองเทาที่ไม
สวมใสออกนอกหองคลอด พื้นบนของรองเทาตองรองรับสรีระเทาของผูใส ไมออนหรือแข็งมากจนเกินไป และสวนของสน
รองเทาตองมีความสูงในระดับที่มากกวาสวนหนาเทา เพื่อลดอาการปวดเมื่อยเทาเนื่องจากการยืนปฏิบัติงานเปนเวลานาน การ
สวมใสมีความกระชับ ใสงาย ถอดงาย ไมคับหรือหลวมจนเกินไป อีกทั้งยังตองลางหรือทําความสะอาดไดงาย ไมควรมีการ
ประกอบหรือติดชิ้นสวนอื่นในรองเทามากนัก เพราะอาจเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคและอาจเปนปญหาในการลางและทําความ
สะอาดได รองเทาที่เหมาะสมควรตอบสนองความตองการทางดานการปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งเขา
ภายในเทา สงเสริมการทํางานของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
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ภาพ 1 รูปแบบรองเทาที่บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดใชอยูในปจจุบัน
1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
วัสดุที่นํามาทํารองเทา คือ EVA เพราะมีความยืดหยุนและโคงงอไดดี มีน้ําหนักเบา ขึ้นรูปไดงาย มีความคงทนตอ
อุณหภูมิและสภาพแวดลอมไดดี ใหสีสดใส สามารถใชประโยชนแทนยาง และพีวีซีได กรรมวิธีการผลิตรองเทาใชกระบวนการฉีด
ขึ้นรูป (Injection) โดยใชโมลดอลูมิเนียมในการทําตนแบบแมพิมพ สวนวัสดุที่นํามาทําพื้นลางของรองเทา คือ PVC เนื่องจากมี
คุณสมบัติในการยืดเกาะกับพื้นที่ดี ลดความเสี่ยงในการลื่นเนื่องจากเหยียบของเหลวหรือสารคัดหลั่งของคนไขในขณะปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด กรรมวิธีการผลิตพื้นลางของรองเทาใชกระบวนการฉีดขึ้นรูป
1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากพฤติกรรมการใชงานรองเทา (Story board)

ภาพ 2 พฤติกรรมการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
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จากภาพที่ 2 พบวา รองเทาเปนอุปกรณที่ใชสวมใสเริ่มตั้งแตบุคลากรทางการแพทยเขาปฏิบัติงานในหองคลอด โดย
ทําการเปลี่ยนกอนเขาหองคลอด ดังนั้นจึงเปนรองเทาที่ใชเฉพาะในหองคลอดเทานั้น ไมใชสวมใสเพื่อเดินไปบริเวณอื่น เมื่อสวม
ใสรองเทาเรียบรอยแลวจึงสวมอุปกรณปองกันชนิดอื่น ๆ ไดแก สวมเสื้อคลุม, สวมหนากากปองกัน, สวมแวนตา (ถาใส) สวม
หมวกคลุมผม, และสวมถุงมือยาง ตามลําดับ เมื่อปฏิบัติงานในขณะทําคลอดอาจมีของเหลว เลือด หรือสารคัดหลั่งของหญิง
ตั้งครรภกระเด็นลงบนเทาหรือแมกระทั่งอาจเกิดการลื่นเนื่องจากเหยียบเลือดหรือสารคัดหลั่ง เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว
ขั้นตอนการถอดอุปกรณ ปองกันตน ไดแก ถอดถุงมือยาง, ถอดหมวกคลุมผม, ถอดแวนตา (ถาใส), ถอดเสื้อคลุม และถอด
หนากากปองกัน ตามลําดับ แลวจึงถอดรองเทาเก็บเพื่อรอการนําไปลางทําความสะอาดในขั้นตอนตอไป
2. ผลการวิเคราะหการพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
2.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจความตองการของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดที่มีตอรองเทาโดยใช
เทคนิคการกระจายหนาที่เชิงคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD)
ตาราง 1 ความตองการของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดที่มีตอรองเทา
ความตองการของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
ปองกันเลือด ของเหลวหรือสารคัดหลั่งได 100 %
ลางหรือทําความสะอาดไดงาย แหงเร็ว
ประสิทธิภาพ
พื้นบนของรองเทารองรับกับสรีระเทา
พื้นลางของรองเทาไมลื่น
สวมใสสบาย กระชับ
สวมใสงาย ถอดงาย
การใชงาน
ไมปวดเมื่อยเทา
น้ําหนักเบา
รูปแบบมีความสวยงาม
ความงาม
สีสันของรองเทา

คาความสําคัญ (IMP)
5.0
5.0
4.8
4.8
5.0
4.2
4.4
5.0
4.3
3.5

ลําดับความสําคัญ
1
1
2
2
1
5
3
1
4
6

จากตารางที่ 1 พบวา ลําดับความสําคัญของขอมูลความตองการของกลุมบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดที่มี
ตอรองเทามากที่สุดคือ ปองกันเลือด ของเหลวหรือสารคัดหลั่งได 100 % (IMP=5.0, ลางหรือทําความสะอาดไดงาย แหงเร็ว
(IMP=5.0), สวมใสสบาย (IMP=5.0) และน้ําหนักเบา (IMP=5.0) รองลงมาคือ พื้นบนของรองเทารองรับกับสรีระเทา (IMP=4.8),
พื้นลางของรองเทาไมลื่น (IMP=4.8) และลําดับสุดทายคือ สีสันของรองเทา (IMP=3.5)
2.2 ผลการวิเคราะหแรงบันดาลใจและแนวความคิดในการออกแบบ (Inspiration and Concept Design)
จากการศึกษาขอมูลของแนวคิดในการออกแบบที่นําลักษณะรูปแบบการหอผาเด็กมาเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบรองเทา โดยใชการเปรียบเทียบที่วา ผาที่หอหุมปกปองเด็กในหองคลอด ก็เปรียบเสมือนรองเทาที่ชวยปองกันเทาของ
บุคลากรทางการแพทยในหองคลอดเชนกัน ซึ่งลักษณะรูปแบบหรือขั้นตอนการหอผาเด็กดังกลาวก็จะมีหลากหลายแบบแตกตาง
กันออกไป แลวนําลักษณะการหอเหลานั้นมาออกแบบ ตัดทอน เปนรูปแบบของรองเทาสวนบน (Upper) ในเรื่องของสี ผูวิจัยใช
สีขาวและสีเขียวเปนสีหลักของรองเทา เพราะทั้งสองสีนี้สรางความรูสึกที่แสดงออกถึงสุขภาพ ความเปนธรรมชาติ และสดชื่น
และนาจะเปนสีที่เหมาะสมที่สุดสําหรับอุปกรณในโรงพยาบาล
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ภาพ 3 แนวความคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบรองเทา

ภาพ 4 รูปแบบจากแนวความคิดในการออกแบบรองเทาทั้งหมด 30 แบบ
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2.3 ผลการวิเคราะหขอมูลดวยตารางการกระจายหนาที่การวิเคราะหเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ
จากการสเกตภาพราง (Idea Sketch) จํานวน 30 แบบ ผูวิจัยประยุกตใชตารางการกระจายหนาที่การวิเคราะหเชิง
การออกแบบผลิตภัณฑเขากับหลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 5 ดาน ไดแก ดานความสวยงาม ดานหนาที่ใชสอย ดาน
วัสดุ ดานกรรมวิธีการผลิต และดานมีลักษณะเฉพาะ เพื่อนํามาเปนเกณฑในการคัดเลือกรูปแบบรองเทาและทํา Sketch design
ผลการวิเคราะห พบวา รูปแบบที่ 7, 15 และ 23 มีคาคะแนนมากที่สุด (23 คะแนน) แลวจึงนําทั้ง 3 รูปแบบนี้ มาทํา Sketch
design ตอไป

ภาพ 5 (ซาย) ตารางการกระจายหนาที่การวิเคราะหเชิงการออกแบบผลิตภัณฑ
(ขวา) Sketch design รูปแบบรองเทาที่มีคาคะแนนมากที่สุด 3 รูปแบบ
2.4 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และ
ดานกรรมวิธีการผลิต ที่มีตอการพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
จากแบบ Sketch design รองเทาทั้ง 3 รูปแบบ นํามาประเมินความคิดเห็นโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และดานกรรมวิธกี ารผลิต เพื่อนํารูปแบบรองเทาที่เหมาะสมที่สุดไปผลิตเปนตนแบบตอไป
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ตาราง 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ
ดานวัสดุ และดานกรรมวิธกี ารผลิต ที่มีตอรูปแบบรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดทั้ง 3 รูปแบบ
เกณฑการพิจารณา
1. ดานความสวยงาม
1.1 รองเทามีความสวยงาม นาสนใจ
1.2 รองเทามีสีสันเหมาะสมสอดคลองกับผูใชงาน
คาเฉลี่ย
2. ดานหนาที่ใชสอย
2.1 รองเทาสามารถปองกันของเหลวหรือสารคัดหลั่งได
2.2 รองเทาลางทําความสะอาดไดงาย แหงเร็ว
2.3 รองเทาสามารถสวมใสหรือถอดออกไดสะดวก
2.4 รูปแบบรองเทาออกแบบสอดคลองกับพฤติกรรมใชงาน
คาเฉลี่ย
3. ดานวัสดุ
3.1 วัสดุที่ใชเหมาะสมสอดคลองกับรูปแบบรองเทา
3.2 วัสดุที่ใชเหมาะสมกับการลางทําความสะอาด
3.3 วัสดุที่ใชสามารถจัดหาไดในประเทศ
3.4 วัสดุที่ใชไมกอใหเกิดการระคายเคืองกับผูใชงาน
คาเฉลี่ย
4. ดานกรรมวิธีการผลิต
4.1 ขั้นตอนในการผลิตไมยุงยากซับซอน
4.2 รองเทาสามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม
4.3 การผลิตมีแบบและแมพิมพสอดคลองและงายตอการผลิต
คาเฉลี่ย
5. ดานลักษณะเฉพาะ
5.1 รองเทามีลักษณะเฉพาะดานการใชงาน
5.2 รองเทามีลักษณะเฉพาะดานรูปแบบ
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยรวม
ระดับความเหมาะสม

รูปแบบที่ 1
S.D.
X

(N=3)
รูปแบบที่ 2
S.D.
X

รูปแบบที่ 3
S.D.
X

4.67
4.00
4.34

0.58
0.00
0.29

4.00
4.00
4.00

0.00
0.00
0.00

4.33
4.00
4.17

0.58
0.00
0.29

5.00
5.00
5.00
4.33
4.83

0.00
0.00
0.00
0.58
0.15

5.00
5.00
5.00
4.00
4.75

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5.00
5.00
5.00
4.33
4.83

0.00
0.00
0.00
0.58
0.15

5.00
4.67
4.33
4.00
4.50

0.00
0.58
0.58
0.00
0.29

5.00
4.67
4.33
4.00
4.50

0.00
0.58
0.58
0.00
0.29

5.00
4.67
4.33
4.00
4.50

0.00
0.58
0.58
0.00
0.29

4.67
5.00
4.67
4.78

0.58
0.00
0.58
0.39

4.67
5.00
4.33
4.67

0.58
0.00
0.58
0.29

4.67
5.00
4.67
4.78

0.58
0.00
0.58
0.39

4.67 0.58
4.00 0.00
4.34 0.29
4.60 0.27
มากที่สุด

4.00
4.00
4.00
4.39

0.00
0.00
0.00
0.12

4.33
4.00
4.17
4.49

0.58
0.00
0.29
0.29

มาก

มาก

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และดานกรรมวิธี
การผลิต ที่มีตอรูปแบบรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดทั้ง 3 รูปแบบ พบวา รองเทารูปแบบที่ 1 มีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. = 0.27) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X =
4.49, S.D. = 0.29) และอันดับสุดทายคือ รูปแบบที่ 2 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.39, S.D. = 0.12)
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ภาพ 6 ตนแบบรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
3.1 ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบวัตถุดิบสําหรับฉีดขึ้นรูปรองเทา
ตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบวัตถุดิบสําหรับฉีดขึ้นรูปรองเทา
ชนิดของวัตถุดิบ : 1KEV-048 : เม็ด EVA 26% เกรด 1326, MI = 3.0
SPEC
คุณสมบัติที่สําคัญในการ
No.
หนวย
ตรวจสอบ/ทดสอบ
คาต่ําสุด
คาสูงสุด
1
อัตราขยาย
เทา
1.610
1.620
2
ความแข็งของเนื้อ
Shore E
47
53
3
ความตานทานแรงดึง
kgf /cm²
15
4
การยืดออก
%
160
5
การฉีกขาด
kgf /cm
5
6
การฉีกขาดของเนื้อชิ้นงาน
kgf /cm
1.3
7
การยุบตัว
%
4
8
แรงอัด
%
50
9
Retention
%
50
124

คาที่วัดได
1.620
53
24.53
172
7.69
2.58
2.17
48.91
51.09

ผลการ
ทดสอบ
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
ผาน
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จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบวัตถุดิบสําหรับฉีดขึ้นรูปรองเทาสําหรับบุคลากรทาง
การแพทยในหองคลอดโดยผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา พบวา ผานเกณฑการตรวจสอบ/ทดสอบคุณสมบัติที่
สําคัญทุกขอ
3.2 ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบรองเทาที่ใชกระบวนการฉีดขึ้นรูป
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบรองเทาที่ใชกระบวนการฉีดขึ้นรูป
เกณฑการพิจารณา
1. ดานขนาดของรองเทา
1.1 ขนาดความยาวของรองเทา (240.0 ± 2.0 mm.)
1.2 ขนาดความหนาของขอบรองเทา (4.5±0.5 mm.)
1.3 ขนาดความลึกของลายพื้นรองเทาดานนอก (≥ 2.0 mm.)
1.4 อัตราการหดหรือขยายตัวของรองเทา (± 2.0 mm.)
คาเฉลี่ย
2. ดานการสวมใสรองเทา
2.1 รองเทาสวมใสพอดีเทา
2.2 รูปทรงของรองเทาเวลาสวมใสไมบดิ เบี้ยว
2.3 รองเทาสวมใสสบาย กระชับ
2.4 ความคลองตัวเวลาสวมใสรองเทา
2.5 การทรงตัวเมื่อสวมใสรองเทาขณะยืน
2.6 พื้นรองเทาดานในรองรับสรีระฝาเทา
2.7 การยึดเกาะของพื้นรองเทาดานนอกขณะเดิน
2.8 การสึกหรอของพื้นรองเทาดานนอกขณะเดิน
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยรวม

X

N=3

S.D.

ระดับความเหมาะสม

4.33
4.33
4.33
4.33
4.33

0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.33
4.33
4.67
4.33
5.00
4.33
4.00
4.33
4.42
4.38

0.58
0.58
0.58
0.58
0.00
0.58
0.00
0.58
0.44
0.51

มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบรองเทาที่ใชกระบวนการฉีดขึ้นรูป (Injection) โดย
ผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา พบวา คาเฉลี่ยรวมในการตรวจสอบ/ทดสอบมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X =
4.38, S.D. = 0.51) ซึ่งสามารถอธิบายในแตละดานของผลตรวจสอบ/ทดสอบ พบวา ดานการสวมใสรองเทา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.42, S.D. = 0.44) และดานขนาดของรองเทา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. =
0.58)
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
ตาราง 5 ผลการประเมินความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
เกณฑการพิจารณา
1. ความตองการตรงตามหนาที่ใชสอย
1.1 รองเทาสามารถปองกันของเหลวหรือสารคัดหลั่งได
1.2 รองเทาลางทําความสะอาดไดงาย แหงเร็ว
1.3 รองเทาสามารถสวมใสหรือถอดออกไดสะดวก
1.4 รองเทามีน้ําหนักเบา
คาเฉลี่ย
2. ความสวยงามของรูปแบบ
2.1 รองเทามีความสวยงาม นาสนใจ
2.2 รองเทามีสีสันเหมาะสมสอดคลองกับผูใชงาน
2.3 รูปแบบรองเทามีความสอดคลองกับพฤติกรรมใชงาน
2.4 รูปแบบรองเทามีเอกลักษณเฉพาะ
คาเฉลี่ย
3. ความคงทน แข็งแรง
3.1 ความนิ่มของรองเทามีความเหมาะสม
3.2 การประกอบชิ้นสวนตาง ๆ ของรองเทา มีความแข็งแรง
คาเฉลี่ย
4. ความสบายในการสวมใส
4.1 รองเทาสวมใสพอดีเทา
4.2 ความคลองตัวเวลาสวมใสรองเทา
4.3 ขนาดสัดสวนของรองเทาเหมาะสมกับผูใชงาน
4.4 พื้นรองเทาดานในรองรับสรีระฝาเทา
4.5 รองเทาสวมใสสบาย กระชับ
4.6 ไมปวดเมื่อยเทาในขณะใสปฏิบัติงาน
4.7 พื้นลางของรองเทาไมลื่น
คาเฉลี่ย
คาเฉลี่ยรวม

X

N=30

S.D.

ระดับความเหมาะสม

4.82
4.84
4.78
4.74
4.80

0.42
0.37
0.41
0.49
0.42

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.57
3.85
4.32
4.24
4.24

0.65
0.94
0.73
0.57
0.72

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

4.53
4.32
4.43

0.41
0.73
0.57

มากที่สุด
มาก
มาก

4.55
4.52
4.34
4.23
4.74
4.25
3.85
4.35
4.44

0.65
0.65
0.82
0.69
0.51
0.69
0.94
0.71
0.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด พบวา คาเฉลี่ยรวม
ในการประเมินความพึงพอใจมีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.63) ซึ่งสามารถอธิบายในแตละดานของผล
การประเมินความพึงพอใจ พบวา ดานความตองการตรงตามหนาที่ใชสอย มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80,
S.D. = 0.42) รองลงมาคือ ดานความคงทน แข็งแรง มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.43, S.D. = 0.57) และอันดับ
สุดทายคือ ดานความสวยงามของรูปแบบ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.72)
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อภิปรายผล

จากผลการวิเคราะหขอมูล การศึกษาและพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด ผูวิจัยไดนํามา
อภิปรายผลโดยแบงเปน 4 สวน ตามหัวขอวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. อภิปรายผลการศึกษาขอมูลการใชงานรองเทาของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
รองเท าเปน อุปกรณ ที่ ใชส วมป องกัน เท าไมให สัมผัสกับ น้ําและวัตถุอั นตรายในขณะปฏิ บัติงาน ซึ่งสอดคลองกั บ
(สํานักโรคติดตออุบัติใหม. 2552) โดยใชสวมใสเริ่มตั้งแตบุคลากรทางการแพทยเขาปฏิบัติงานในหองคลอด ทําการเปลี่ยนกอน
เขาหองคลอด รองเทาที่สวมใสเปนแบบ Semi-sterile คือตองสะอาดและเปนรองเทาที่ไมสวมใสออกนอกหองคลอด พื้นบนของ
รองเทาตองรองรับสรีระเทาของผูใส ไมออนหรือแข็งมากจนเกินไป และสวนของสนรองเทาตองมีความสูงในระดับที่มากกวาสวน
หนาเทา เพื่อลดอาการปวดเมื่อยเทาเนื่องจากการยืนปฏิบัติงานเปนเวลานาน การสวมใสมีความกระชับ ใสงาย ถอดงาย ไมคับ
หรือหลวมจนเกินไป อีกทั้งยังตองลางหรือทําความสะอาดไดงาย ไมควรมีการประกอบหรือติดชิ้นสวนอื่นในรองเทามากนัก
เพราะอาจเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคและอาจเปนปญหาในการลางและทําความสะอาดได รองเทาที่เหมาะสมควรตอบสนอง
ความตองการทางดานการปองกันการติดเชื้อจากการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งเขาภายในเทา สงเสริมการทํางานของบุคลากร
ทางการแพทยในหองคลอดใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
พฤติกรรมการใชงานรองเทา ใชสวมใสเริ่มตั้งแตบุคลากรทางการแพทยเขาปฏิบัติงานในหองคลอด โดยทําการเปลีย่ น
กอนเขาหองคลอด ดังนั้นจึงเปนรองเทาที่ใชเฉพาะในหองคลอดเทานั้น ไมใชสวมใสเพื่อเดินไปบริเวณอื่น เมื่อสวมใสรองเทา
เรียบรอยแลวจึงสวมอุปกรณปองกันชนิดอื่น ๆ ไดแก สวมเสื้อคลุม, สวมหนากากปองกัน, สวมแวนตา (ถาใส), สวมหมวกคลุมผม
และสวมถุงมือยาง ตามลําดับ เมื่อปฏิบัติงานในขณะทําคลอดอาจมีของเหลว เลือด หรือสารคัดหลั่งของหญิงตั้งครรภกระเด็นลง
บนเทาหรือแมกระทั่งอาจเกิดการลื่นเนื่องจากเหยียบเลือดหรือสารคัดหลั่ง เมื่อปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยแลว ขั้นตอนการถอด
อุป กรณ ปองกัน ตน ไดแก ถอดถุงมือยาง, ถอดหมวกคลุมผม, ถอดแวนตา (ถาใส), ถอดเสื้อคลุม และถอดหน ากากปองกัน
ตามลําดับ แลวจึงถอดรองเทาเก็บเพื่อรอการนําไปลางทําความสะอาดในขั้นตอนตอไป ซึ่งสอดคลองกับ (ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา.
2557 : 142) ที่อธิบายหลักการวิเคราะหพฤติกรรมทาทางวาตองนําเสนอในลักษณะเรื่องราวขั้นตอนการใชงานเปนลําดับขั้น โดย
เรียงตั้งแตการเริ่มเขามากระทบกับผลิตภัณฑ จนกระทั่งใชงานผลิตภัณฑเสร็จสิ้น
วัสดุที่นํามาทํารองเทา คือ EVA เพราะมีความยืดหยุนและโคงงอไดดี มีน้ําหนักเบา ขึ้นรูปไดงาย มีความคงทนตอ
อุณหภูมิและสภาพแวดลอมไดดี ใหสีสดใส สามารถใชประโยชนแทนยาง และพีวีซีได กรรมวิธีการผลิตรองเทาใชกระบวนการฉีด
ขึ้นรูป (Injection) โดยใชโมลดอลูมิเนียมในการทําตนแบบแมพิมพ สวนวัสดุท่ีนํามาทําพื้นลางของรองเทา คือ PVC เนื่องจากมี
คุณสมบัติในการยืดเกาะกับพื้นที่ดี ลดความเสี่ยงในการลื่นเนื่องจากเหยียบของเหลวหรือสารคัดหลั่งของคนไขในขณะปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด กรรมวิธีการผลิตพื้นลางของรองเทาใชกระบวนการฉีดขึ้นรูป
2. อภิปรายผลการพัฒนารองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
ผูวิจัยไดสอบถามและประเมินความตองการของบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดที่มีตอรองเทาแลวนํามาจัดแบง
ประเภทความตองการ โดยศึกษาทฤษฎีการการแปลงหนาที่ผลิตภัณฑเชิงคุณภาพใหเปนแนวทางปฏิบัติ (QFD) ซึ่งสอดคลองกับ
(มณฑลี ศาสนนันทน. 2546) พบวา ลําดับความสําคัญของขอมูลความตองการของกลุมบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดที่มี
ตอรองเทามากที่สุดคือ ปองกันเลือด ของเหลวหรือสารคัดหลั่งได 100 % (IMP=5.0), ลางหรือทําความสะอาดไดงาย แหงเร็ว
(IMP=5.0), สวมใสสบาย (IMP=5.0) และน้ําหนักเบา (IMP=5.0) รองลงมาคือ พื้นบนของรองเทารองรับกับสรีระเทา (IMP=4.8),
พื้น ลางของรองเทาไมลื่น (IMP=4.8) และลําดับ สุดท ายคื อ สีสันของรองเทา (IMP=3.5) ซึ่ งขอมูล ความต องการดั งกลาวจะ
นํามาใชเพื่อการพัฒนารูปแบบรองเทา จากนั้นผูวิจัยไดออกแบบรองเทาโดยใชแนวคิดในการออกแบบที่นําลักษณะรูปแบบการ
หอผาเด็กมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบรองเทา ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสเก็ตชภาพราง (Idea Sketch) จํานวน 30 แบบ
และประยุกตใชตารางการกระจายหนาที่การวิเคราะหเชิงการออกแบบผลิตภัณฑเขากับหลักการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ซึ่งสอดคลองกับ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร. 2549 : 10-12) ไดแก ดานความสวยงาม, ดานหนาที่ใชสอย, ดานวัสดุ, ดานกรรมวิธีการ
ผลิต และดานมีลักษณะเฉพาะ มาวิเคราะหเพื่อคัดเลือกรูปแบบรองเทาที่เหมาะสมและมีคาคะแนนมากที่สุด จํานวน 3 แบบ
แลวจึงนํารองเทาทั้ง 3 รูปแบบนี้มาทํา Sketch design ประเมินความคิดเห็นโดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ดานวัสดุ และดานกรรมวิธกี ารผลิต พบวา รองเทารูปแบบที่ 1 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.60, S.D. =
0.27) รองลงมาคือ รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.49, S.D. = 0.29) และอันดับสุดทายคือ รูปแบบที่ 2
มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด ( X = 4.39, S.D. = 0.12) ซึ่งผูวิจัยไดนํารองเทารูปแบบที่ 1 มาผลิตเปนตนแบบตอไป
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3. อภิปรายผลการประเมินประสิทธิภาพรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
การวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบวัตถุดิบสําหรับฉีดขึ้นรูปรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหอง
คลอด โดยผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา พบวา ผ านเกณฑ การตรวจสอบ/ทดสอบคุ ณ สมบั ติที่สําคัญ ทุก ขอ
ซึ่งสอดคลองกับ (บริษัท แอดดา ฟุตแวร (ไทยแลนด) จํากัด. 2555) ที่กําหนดคุณสมบัติที่สําคัญในการตรวจสอบ/ทดสอบวัตถุดิบ
กอนนําไปฉีดเปนรองเทาจริง โดยคาที่วัดไดจําเปนตองผานเกณฑคุณสมบัติที่มีการตรวจสอบ/ทดสอบทุกขอ ไดแก อัตราขยาย,
ความแข็งของเนื้ อ, ความตานทานแรงดึ ง, การยืด ออก, การฉีกขาด, การฉีก ขาดของเนื้อ ชิ้น งาน, การยุบ ตัว, แรงอัด และ
Retention เพื่อใหรองเทาที่ผลิตขึ้นมีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูลการตรวจสอบ/ทดสอบรองเทาที่ใชกระบวนการฉีดขึ้นรูปสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหอง
คลอด โดยผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัยและทดสอบรองเทา พบวา คาเฉลี่ยรวมในการตรวจสอบ/ทดสอบมีความเหมาะสมในระดับ
มาก ( X = 4.38, S.D. = 0.51) ซึ่ งสอดคล องกั บ (บริษั ท แอ ด ดา ฟุ ต แวร (ไทยแลนด ) จํากั ด . 2555) สามารถอธิบ ายไดว า
ภายหลังจากที่ฉีดรองเทาแลวจําเปนตองมีการตรวจสอบดานของขนาดรองเทาเพื่อใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไว รวมถึงดาน
การสวมใสเพื่อทดสอบความพอดี ความสบายในการสวมใสรองเทา
4. อภิปรายผลการประเมินระดับความพึงพอใจรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
การประเมินระดับความพึงพอใจรองเทาโดยบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด จํานวน 30 คน พบวา ดานความ
ตองการตรงตามหนาที่ใชสอย มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.42) ดานความสวยงามของรูปแบบ
มี ค วามเหมาะสมอยู ในระดั บ มาก ( X = 4.24, S.D. = 0.72) ด า นความคงทน แข็ งแรง มี ค วามเหมาะสมอยู ในระดั บ มาก
( X = 4.43, S.D. = 0.57) และด า นความสบายในการสวมใส มี ค วามเหมาะสมอยู ในระดั บ มาก ( X = 4.35, S.D. = 0.17)
ผลสรุปคาเฉลี่ยรวมในการประเมินความพึงพอใจ มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.63) ซึ่งสอดคลองกับ
(ไชยันต ไชยสอง. 2552 : 5-6) ที่กลาวไววา คุณสมบัติของผลิตภัณฑรองเทาที่ดีที่ผูใชตองคํานึงถึง ไดแก ความตองการตรงตาม
หนาที่ใชสอย, ความสวยงามของรูปแบบ, ความคงทน แข็งแรง และความสบายในการสวมใส

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช

1.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรองเทาสําหรับบุคลากรทางการแพทยในหองคลอด
1.1 พื้นรองเทาดานนอกควรใชเปนวัสดุที่มีความกันลื่น เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยในหองคลอดปฏิบัติงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.2 อาจลองเปลี่ยนวัสดุที่ใชผลิตเปนชนิดอื่นและทําการวิเคราะหขอดีขอเสีย
1.3 รองเทาที่ออกแบบควรมีหลากหลายขนาดเพื่อตอบสนองความตองการของผูมีสรีระเทาที่แตกตางกัน
1.4 อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการนําซิลเวอรนาโนเทคโนโลยีมาใชเปนวัสดุผสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การตานเชื้อแบคทีเรีย
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 อาจเปลี่ยนจากสถานที่จากหองคลอดเปนหองผาตัด เนื่องจากหองผาตัดใชระยะเวลาในการสวมใสรองเทา
ขณะที่ยืนมากกวา
2.2 สามารถนําขอมูลที่เกี่ยวของไปใชพัฒนาเพิ่มเติมในสวนของรองเทาที่ใชในโรงพยาบาลโดยทั่วไป เชน รองเทา
พยาบาลที่ใชสําหรับเดินปฏิบัติงานในหอผูปวย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา รูปแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรและตอบสนองตอกลยุทธการใชสอยดานการ
ใหบริการ: กรณีศึกษา ธนาคารกสิกรไทย มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัย และกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึง
เอกลักษณองคกร และตอบสนองตอกลยุทธการใชสอย เพื่อใชในการออกแบบเครื่องเรือนมาตรฐานขององคกร และเพื่อเสนอ
แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถสื่อถึงคุณลักษณะและเอกลักษณองคกร และตอบสนองตอกลยุทธการใชสอย โดยใช
สาขาของสาขายอยธนาคารกสิกรไทยเปนกรณีศึกษา จากการศึกษาวิเคราะหปจจัยและกระบวนการการออกแบบเฟอรนิเจอร
ภายในซึ่งสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในความชัดเจนของบริษัทและเอกลักษณเฉพาะตัวของบริษัทเชนเดียวกับการปรับปรุง
การใชงานของเฟอรนิเจอรในการศึกษานี้มี 5 แนวคิดทฤษฎีซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของบริษัทเชนทฤษฎีพฤติกรรมลูกคา
ทฤษฎีเกี่ยวกับความรูและความเขาใจในสิ่งแวดลอมทฤษฎีการออกแบบและเทคนิคการเคลื่อนที่ของตัวเรือนกระบวนการเก็บ
รวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 ดานหลักคือการศึกษาเชิงพื้นที่และการสํารวจโดยใชแบบสอบถามการสํารวจเชิงพื้นที่ถูกออกแบบ
โดยการใชการทอสอบการเคลื่อนไหวทางรางกาย และการกําหนดคาพื้นที่การศึกษาใชแบบสอบถามแบบมีโครงสรางเพื่อ
สอบถามความเขาใจ จากการวิเคราะหประเด็นดานสภาพแวดลอมดานเอกลักษณองคกรและกลยุทธองคกรแลวนั้นไดนําทั้ง 2
ประเด็นมาเปรียบเทียบกัน พบวาปจจัยตาง ๆ ของเอกลักษณองคกรกับกลยุทธองคกรทั้งสองประเด็นเมื่อหาคาเฉลี่ยความรูสกึ ซึง่
มีคาใกลเคียงกัน แสดงใหเห็นถึงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation) ในแตละปจจัยการออกแบบ แสดงใหเห็นวาการสื่อ
เอกลักษณองคกรกับการสื่อกลยุทธองคกร สามารถที่จะเปนตัวเดียวกันหรือตัวแทนของกันและกันได ทั้งนี้ตามวัตถุประสงคดาน
การออกแบบสภาพแวดลอมปจจัยที่สื่อไดชัดเจน คือการที่มีที่วางแผนพับตางและปจจัยดานความปลอดภัยโดยมีที่กั้นระหวาง
ชองเพื่อความปลอดภัย สวนประเด็นเชิงพื้นที่จากการวิจัยเครื่องเรือนที่ใชอยูปจจุบันยังมีพื้นที่นอยไมสอดคลอดกับการใชงาน
และเมื่อ มีการปรับ เปลี่ย นขนาดพื้น ที่ ให มีข นาดกว างทํ าใหผูใ ช มีความสะดวกและมีค วามพึ งพอใจ ดั ง นั้ น ในการวิจัยครั้งนี้
เอกลักษณองคกรสามารถสื่อใหเห็นกลยุทธองคกรและเพื่อใหสอดคลองกับการบริการที่กลุมเปาหมายรับรูไดถึงความเปนธนาคาร
กสิกรไทย
คําสําคัญ : รูปแบบเครื่องเรือน เอกลักษณองคกร กลยุทธการใชสอย

ABSTRACT
This is a study. Design of furniture that reflects corporate identity and responsiveness to service delivery
strategies: a case study of KASIKORNBANK. purpose To study the factors and processes of furniture design that
characterize corporate identity and respond to the strategy of use. For use in corporate standard furniture
design. And to propose furniture design guidelines that can convey the attributes and identity of the
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organization. And respond to the strategy of use. Kasikorn Bank branch is a case study. By analyzing the factors
and processes of interior furniture design, it is possible to optimize the company's clarity and unique identity
as well as improve the usability of furniture. In this study, there are 5 theoretical concepts which correspond
to the strategy. Companies like customer behavior theory, knowledge theory, and environmental insights. A
structured questionnaire was used to ask for understanding. By analyzing environmental issues in corporate
identity and corporate strategy, the two issues were compared. It was found that the factors of organizational
identity and organizational strategy were similar when the average values were similar. Demonstrate the
correlation coefficient. (Correlation) In each design factor Show that corporate identity media and corporate
media strategy. Can be the same or representative of each other. The objective is to design the environment.
It is a place where there is space, brochures and security factors, with a space between the boxes for security.
The spatial aspects of furniture research are still present in areas with little to no use. And when the size of
the area has been adjusted to make it more convenient and satisfying. Therefore, in this research, corporate
identity can convey the corporate strategy and to align with the target group's perceived service as
KASIKORNBANK.
Keywords : Furniture style, Corporate identity, Usability Strategy

บทนํา

ในโลกธุรกิจปจจุบันเปนโลกแหงการคาเสรีที่มีการแขงขันสูง การนําองคกรไปสูเปาหมายที่องคกรวางไวไมใชเรื่องงาย
เหมือนอดีตอีกตอไป องคกรทุกองคกรจําเปนตองสรางภาพลักษณที่ดีท่ีสามารถทําใหผูคนสามารถจดจําและมีประสบการณที่ดี
ทั้งดานผลิตภัณฑ บริการ และเอกลักษณองคกร สอดคลองกับยุทธศาสตรองคกร การออกแบบภาพลักษณดังกลาวเปนการสราง
ความแตกตางและการสรางความไดเปรียบทางธุรกิจ (Competitive Advantage) เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใช
สื่อสาร สรางบรรยากาศ รวมถึงใชควบคุมพฤติกรรม การรับรูและความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการสอดคลองกับเปาหมาย
สูงสุดขององคกรได การออกแบบดังกลาว ไดรวมถึงสภาพแวดลอมของสถานที่ท่ีใหบริการ ซึ่งประกอบดวยการจัดรูปแบบเชิง
พื้นที่และทัศนาการของสภาพแวดลอมของหางราน องคกร สถาบันตาง ๆ
ธนาคารกสิกรไทยเปนสถาบันการเงิน ที่กอตั้งเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2488 มีเครือขายของสาขาในประเทศ จํานวน 626
สาขา ซึ่งเปนสาขาในกรุงเทพมหานคร 209 สาขา และสาขาในสวนภูมิภาค 417 สาขา และในอนาคตธนาคารกสิกรไทยยังคงมี
นโยบายเพิ่มสาขาเพื่อใหครอบคลุมเครือขายทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความตองการและความสะดวกสบายในการเขาถึงการ
บริการของลูกคายิ่งขึ้น จากการศึกษาและสํารวจขอมูลนอกจากเรื่องของสีที่เปนเอกลักษณและนาจดจําไดงายแลวนั้นรูปแบบ
เครื่องเรือนที่มีอยูยังคงเปนรูปแบบที่ธรรมดาไมมีเอกลักษณที่ทําใหมาใชบริการรับรูไดนอยถึงความเปนธนาคารกสิกร อีกทั้ง
พื้นที่การใชงานยังไมความสอดคลองกับพฤติกรรมการใชงานจริงขณะใหบริการ จากขอมูลที่กลาวมาในขางตน การวิจัยฉบับนี้มี
วัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยและกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรและตอบสนองตอกลยุทธการใช
สอย เพื่อใชในการออกแบบเครื่องเรือนขององคกร เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถสื่อถึงคุณลักษณะและ
เอกลักษณองคกร และตอบสนองตอกลยุทธการใชสอย โดยใชสาขายอยธนาคารกสิกรไทยเปนกรณีศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหองคกรและ
ผูออกแบบสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาการออกแบบสภาพแวดลอมองคกรใหเกิดภาพลักษณที่ดี
ตอบสนองกับยุทธศาสตรที่องคกรกําหนดไว รวมถึงเพื่อใหองคกรและหนวยงานอื่นสามารถนํากระบวนการการวิจัยไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนไดตอไป
การวิจัยครั้งนี้ไดเห็นความสําคัญในการหาขอสรุปสําหรับรูปแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรและตอบสนองตอกล
ยุทธการใชสอยดานการใหบริการโดยมีสาขายอยของธนาคารกสิกรไทยเปนกรณีศึกษา นั้นเพื่อชวยใหผูออกแบบดําเนินไปตาม
วัตถุประสงค และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน อีกทั้งสามารถตอบสนองตอกลยุทธการใชสอยดานการใหบริการไดอยางสมบูรณ
และเพื่อเปนประโยชนในองคกรที่เกี่ยวของตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1.เพื่อศึกษาปจจัยและกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนทีส่ ื่อถึงเอกลักษณองคกรและตอบสนองตอกลยุทธการใชสอย
เพื่อใชในการออกแบบเครื่องเรือนขององคกร
2.เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบเครื่องเรือนทีส่ ามารถสื่อถึงคุณลักษณะและเอกลักษณองคกร และตอบสนองตอกลยุทธ
การใชสอย โดยใชสาขายอยธนาคารกสิกรไทยเปนกรณีศึกษา

วิธีการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษารูปแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรและตอบสนองตอกลยุทธการใชสอยดานการ
ใหบริการ : กรณีศึกษา สาขายอยของธนาคารกสิกรไทย ผูวิจัยไดศกึ ษาทั้งขอมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ศึกษาขอมูลโดยการสํารวจภาคสนาม การวิจัยแบบทดลอง และการทดสอบดวยแบบสอบถาม การวิจยั ครั้งนี้จึงมีขั้นตอนการ
ดําเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ทําการศึกษาเบื้องตนโดยรวบรวมขอมูลเบื้องตนดวยการทบทวน วรรณกรรม จากเอกสาร คนควา
ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ขั้นตอนที่ 2 ทําการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องเรืองที่มีอยูในองคกร

ขั้นตอนที่ 3 ทําการประเมินรูปแบบเครื่องเรือนและพฤติกรรมการใช โดยการสังเกตุ ถายภาพ วัดขนาดสัดสวน
และจดบันทึก

ขั้นตอนที่ 4 ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลอง โดยวิธี บีเอ็มอี หรือ Body Motion Envelope - BME
และการวัดขนาดสัดสวนของเครื่อง

ขั้นตอนที่ 5 สอบถามโดยใชเครื่องมือรูปภาพ Stimuli (Simulation 3D) ประกอบกัน

ขั้นตอนที่ 6 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม

ขั้นตอนที่ 7 สรุปผลเสนอแนะเปนภาพตัวอยางของรูปแบบเครือ่ งเรือน
ภาพ 1 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
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ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแบงประชากรและกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุมการทดลอง ดังนี้
-ประชากรและกลุมตัวอยางกลุมการทดลองแรก คือ กลุมผูทําการทดสอบเชิงพื้นที่ทั้งผูใหบริการและผูรับบริการใน
ธนาคาร จํานวน 15 ทาน โดยประชากรและกลุมตัวอยางคือ กลุมที่มีความแตกตางของขั้นตอนการทํากิจกรรมและมีขนาด
รางกายที่หลากหลาย โดยการสรางสภาพแวดลอมจําลองสถานการณจริง
-ประชากรและกลุมตัวอยางกลุมการทดลองที่สอง คือ กลุมผูทําการทดสอบประเด็นการรับรูดานสภาพแวดลอม คือกลุมผู
ใหบริการและผูรับบริการในธนาคาร จํานวน 100 ทาน โดยใชวิธีสุมแบบมีการสุม (Simple Random Sempling) โดยทําการ
ทดสอบ สาขายอยของธนาคารกสิกรไทยทั้งในเขตกรุงเทพฯและตางจังหวัด
จากนั้นนํามาหาคาความสม่ําเสมอ (Consistency) และทําการทดสอบเครื่องมือโดยการหาคา คอนบารค อัลฟา ซึ่ง
การวิจัยตั้งสมมุติฐานความเชื่อมั่นที่ 95% ขึ้นไป ซึ่งพอไปทดสอบขอมูลพบวา 100 คนที่เก็บมาสามารถมีคา ความเชื่อมั่นสูง คือ
95% ขึ้นไป ถือไดวาสามารถเปนตัวแทนของกลุมประชากรได ผูวิจัยจึงหยุดเก็บและใช 100 คนมาวิเคราะหขอมูลตอไป
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจและทดลอง เพื่อใหไดขอมูลที่สําคัญ 2 สวนคือ สวนแรกเปนเครื่องมือที่ใช
ศึกษาประเด็นเชิงพื้นที่ สวนที่สองเปนเครื่องมือของประเด็นดานสภาพแวดลอม การสํารวจรวบรวมขอมูลนั้น มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่จะไดขอมูลมาใชเพื่อศึกษาหารูปแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรและตอบสนองตอกลยุทธการใชสอยดานการ
ใหบริการ: กรณีศึกษาเครื่องเรือนมาตรฐานใน สาขายอยของธนาคารกสิกรไทย สามารถแบงขอมูลตามลักษณะของแหลงขอมูล
ได 2 วิธี คือ 1. การศึกษาขอมูลภาคปฐมภูมิ คือ แบบสอบถาม แบบทดสอบเพื่อศึกษาลักษณะการใหบริการ กระบวนการทํางาน
ประเภทกิจกรรมที่ทําในองคกร โดยการติดตั้งกลอง เพื่อบันทึกภาพลักษณะการใชงานแตละกิจกรรม 2.การศึกษาขอมูลภาค
ทุติยภูมิ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลในภาคเอกสาร และงานวิจัยที่เกีย่ วของ จากนั้นผูวิจัยไดทําการเรียบเรียงขอมูล และสรุป
เปนเรื่อง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการออกแบบตอไป

ผลการวิจัย

จากการศึกษาในหัวขอนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นในการศึกษาออกเปน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบแรก คือ ผูวิจัยไดศึกษา
พฤติกรรมที่ทําในธนาคารซึ่งพฤติกรรมประกอบไปดวย 3 สวน คือ 1. กิจกรรม 2. พฤติกรรมที่ใชทํากิจกรรม 3. รูปลักษณ
รูปแบบที่สอง คือ การศึกษาในเรื่อง ของการหาพื้นที่ที่ใชทํากิจกรรม ผูวิจัยไดนํากิจกรรม ของผูมาใชบริการดานกิจกรรมการ
ฝาก-ถอน/โอน มาทําการทดสอบการหาพื้นที่ขั้นต่ําโดยวิธีการ บีเอ็มอี หรือ BME (Body Motion Envelope) คูกับการ
ทําแบบสอบถามการใชงานโดยมีการติดตั้งกลองโมติแคม (Moticam) จากดานบนเพดานในตําแหนงที่ทําการวิจัยเพื่อบันทึก
พฤติกรรมการทํางานและในแตละกิจกรรมเมื่อทําการทดสอบจะมีการสอบถามความพึงพอใจในการทํากิจกรรมโดยสอบถาม
เกี่ยวกับเรื่องเครื่องเรือนที่ใชในการทํากิจกรรมเพื่อใหทราบถึงความพึงพอใจ
ลักษณะกิจกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นประจําวัน
ในหัวขอนี้ผูวิจัยไดศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงของผูมาใชบริการและผูใหบริการ ในการทํากิจกรรม ฝาก/
ถอน – โอน ภายในธนาคารซึ่ง ไดทําการศึกษาโดยการเก็บขอมูลดวยการทําการสํารวจ ดวยการแบบสังเกตการณ และถายภาพ
รองรอยตาง ๆ ที่เกิดจากการใชงาน โดยแยกประเด็นที่มีผลตอขนาดพื้นที่ ดังนี้
1. สัดสวนของโตะกับเกาอี้
2. ระยะความสูงของโตะและเกาอี้
3. ระยะจากจุดนั่งกับการทํางานกับคอมฯ
4. ระยะจากจุดนั่งกับการทํางานกับเครื่องตรวจสอบธนบัตร
5. ระยะจากจุดนั่งกับการทํางานกับเครื่อง back light
6. สัดสวนของโตะกับเกาอี้
7. ระยะการเอื้อมมือปรับสมุด
8. ระยะจากจุดนั่งกับการหยิบใบรายการ
9. ระยะจากจุดนั่งกับการหยิบตรายาง
10. ระยะจากจุดนั่งกับหยิบธนบัตรในชอง
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ภาพ 2 สวนบริการฝาก-ถอน / โอนที่มีอยูในปจจุบัน
ที่มา : นางสาวอริสา สุยะปน
ซึ่งในการทดลองนี้ เปนการกําหนดวิธีการทดลองโดยการจัดสภาพการณจําลองในสถานที่จริง โดยขั้นตอนแรกกําหนดผูที่
รวมในการทดลองตาม ซึ่งเปนผูทํากิจกรรมที่กําหนด เพื่อหาปริมาณพื้นที่ในการทํากิจกรรมขั้นต่ํา และยังสามารถทํากิจกรรมได
อยางปลอดภัยและเสร็จสมบูรณ จากนั้นวิเคราะหขอมูล โดยวิธีบีเอ็มอี (BME) หรือ Body Motion Envelop–BME และการวัด
ขนาดสัดสวนของพื้นที่กึ่ง 3 มิติ ในการรายงานผลการทดลอง เพื่อทราบถึงขนาดสัดสวนของพื้นที่ที่เหมาะสมกับลักษณะ
พฤติกรรมที่มีผลเชิงพื้นที่และเพื่อนําผลสรุปที่ไดประกอบกับผลสรุปของรูปแบบของเครื่องเรือนที่เปนมาตรฐานที่ดีที่สุด ดังภาพ
3

ภาพ 3 ลักษณะการทํากิจกรรมจากภาพดานบนจับภาพจากกลองโมติแคม
ที่มา : นางสาวอริสา สุยะปน
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ภาพ 4 ลักษณะการทํากิจกรรมจากภาพดานขาง
ที่มา : นางสาวอริสา สุยะปน

ภาพ 4 (ตอ) ลักษณะการทํากิจกรรมจากภาพดานขาง
ที่มา : นางสาวอริสา สุยะปน

ภาพ

5

ลักษณะการวัดขอบเขตการทํากิจกรรมจากภาพดานบนของผูมาใชบริการที่มีขนาดสัดสวนแตกตางกัน
ที่มา : นางสาวอริสา สุยะปน
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หลังจากผูทดสอบทํากิจกรรมการใชบริการการ ฝาก-ถอน/โอน เสร็จเรียบรอยแลวผูวิจัยจึงใหผูทดสอบทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจคูกับการทดสอบโดยผลการวิเคราะหดังตาราง 1
ตาราง 1 แสดงความพึงพอใจของผูมาใชบริการในรูปแบบที่มีพื้นที่ไมจํากัด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
รูปแบบที่ 1 มีพื้นที่การใชงานที่ไมจํากัด

x

การฝาก-ถอน-โอน
1. ขนาดและความสูงของ High Counter
2. ขนาดความกวางของชองของ High Counter
3. ขนาดความกวางของพื้นที่ดานบน High Counter
4. ระยะหางของพืน้ ที่ผมู าใชและ ของพนักงาน ใหบริการ
5. ขนาดและตําแหนงของกลองใสบัตรคิว
6. ตําแหนงของที่วางแผนพับ
7. ตําแหนงของที่วางปากกา
รวม

3.39
4.00
4.06
3.60
3.93
3.93
3.80
3.81

n=15
SD
ระดับความ
พึงพอใจ
0.25
0.84
0.59
0.82
0.45
0.45
0.45
0.53

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

พื้นที่การใชงานที่ไมจํากัด คือ มีการใชงานบนเคานเตอรไดอยางเต็มพื้นที่โดยไมมีวัตถุใดมากั้นหรือแสดงแนวเขตการใชงาน
ตาราง 2 แสดงความพึงพอใจของผูมาใชบริการในรูปแบบที่มีพื้นที่จํากัด
ประเด็นวัดความพึงพอใจ
รูปแบบที่ 2 มีพื้นที่การใชงานที่จํากัด

x

การฝาก-ถอน-โอน
1. ขนาดและความสูงของ High Counter
3.33
2. ขนาดความกวางของชองของ High Counter
3.33
3. ขนาดความกวางของพื้นที่ดานบน High Counter
3.46
4. ระยะหางของพืน้ ที่ผมู าใชและ ของพนักงานใหบริการ
3.40
5. ขนาดและตําแหนงของกลองใสบัตรคิว
3.66
6. ตําแหนงของที่วางแผนพับ
3.26
7. ตําแหนงของที่วางปากกา
3.33
รวม
3.39
พื้นที่การใชงานที่จํากัด คือ มีวัตถุมาวางกั้นหรือมีการแสดงแนวขอบเขตการใชงานที่ชัดเจน

n=15
ระดับความพง
SD
พอใจ
0.48
0.61
0.51
0.73
0.48
0.59
0.61
0.66

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากการหาคาเฉลีย่ ( x ) ของแบบสอบถามที่ทําคูกับการทดสอบ บีเอ็มอี (BME) หรือ Body Motion Envelop–
BME ซึ่งสอบถามใน 2 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 มีพื้นที่การใชงานที่ไมจํากัดมีคาเฉลี่ย ( x =3.81 ) มีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับที่มาก รูปแบบที่ 2 มีพนื้ ที่การใชงานที่จํากัดมีคาเฉลี่ย ( x = 3.39) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากพื้นที่การทํางานลดลงมีผลตอความพึงพอใจลดลงตามดวย
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การดําเนินการทดลอง และผลของการทดลอง

พฤติกรรมการใชพื้นที่ของฝาก/ถอน – โอนของผูที่มาใชบริการ
การศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นของผูที่มาใชบริการ พบวา ระยะความกวางของเคานเตอรฝาก/ถอน – โอน ทุก
รูปแบบมีขนาด กวาง 30 ยาว 100 และสูง 110 เซนติเมตร ตอหนึ่งชองใหบริการสําหรับผูมาใชบริการในสวนของพื้นที่
ทั้งหมดคือ กวาง 75 ยาว 130 และสูง 110 เซนติเมตร ตอหนึ่งชองใหบริการในพื้นที่สวนนี้จึงไมเปนอุปสรรคตอการเขียนและ
การรับสงเอกสาร ซึ่งในขั้นตอนนี้จะนําภาพทังหมดของกิจกรรมนํามาซอนทับ โดยนําภาพรวมแตละกิจกรรมที่ได มาวาด ลงสี
โปรงใส ตามขนาดและรูปรางของการใชพื้นที่ ดวยโปรแกรม Adobe Photoshop จากนั้นนําภาพแตละกิจกรรมมาวางซอนทับ
กัน จะสามารถมองเห็นขนาดและรูปรางของพื้นที่ในในประเด็นความครอบคลุม และความซ้ําของการใชพื้นที่ ในการดําเนิน
กิจกรรม รวมภาพการซอนทับ

ภาพ 6 แสดงปริมาณของพื้นที่ในการทํากิจกรรม (Total Area)
ที่มา : นางสาวอริสา สุยะปน
หลังจากที่เรานําภาพกิจกรรมมาทับซอนกันแลวนั้นขั้นตอนตอไปคือการหาระยะและขนาดพื้นที่ นําภาพการซอนทับมา
ใส ร ะยะ(Dimension)และคํ า นวณขนาดพื้ น ที่ ( Area) ด ว ยโปรแกรม Auto CAD เพื่ อ วิ เ คราะห ห าระยะ และขนาดพื้ น ที่ ท่ี
ครอบคลุมในการดําเนินกิจกรรมแบงเปน สามระดับคือ พื้นที่ที่ใชซ้ํามาก เปนพื้นที่ที่มีขนาดเล็กที่สุด(Minimum Area) พื้นที่ที่ใช
ซ้ําปานกลาง เปนพื้นที่ที่มีขนาดกลาง(Medium Area) และพื้นที่ที่ใชซ้ํานอย เปนพื้นที่ที่มีขนาดใหญที่สุด(Maximum Area)
1.1 ขอบเขตพื้นที่ (Border Area) ที่ใชในการดําเนินกิจกรรม ดังนี้
1.1.1 พื้นที่ ที่มีขนาดครอบคลุม (Maximum Area) แบงออกเปนขนาดความกวาง พื้นที่โดย
รอบตัวของผูมาใชบริการและผูใหบริการ ดังนี้ ผูม าใชบริการ 6830 ตารางเซนติเมตร ผูม าใหบริการ 3000 ตารางเซนติเมตร
1.1.2 พื้นที่ ที่มีขนาดเล็กที่สุด (Minimum Area) แบงออกเปนขนาดความกวาง พื้นที่โดยรอบตัว
ของผูมาใชบริการและผูใหบริการ ดังนี้ ผูมาใชบริการ 3250 ตารางเซนติเมตร ผูม าใหบริการ 2656 ตารางเซนติเมตร ดูตาราง
3
ตาราง 3 แสดงปริมาตรพื้นที่ (Total Area) และขอบเขตพื้นที่ (Border Area) ของกิจกรรมการการฝาก/ถอน-โอน
(Hight Counter)
กิจกรรมการฝาก/ถอน-โอน (Hight Counter)
ความกวางของพื้นที่(Border Area)โดยรอบตัวของผูมาใชบริการ
ปริมาตรพื้นที่ (Total Area)
ผูมาใชบริการ
ผูใหบริการ
พื้นที่ ที่มีขนาดครอบคลุม(Maximum Area) 1.23 6720 ตร.ซม.
5630 ตร.ซม.
ตร.ม.
พื้นที่ ที่มีขนาดเล็กที่สดุ
3257 ตร.ซม.
2656 ตร.ซม.
(Minimum Area) 0.59 ตร.ม.
หมายเหตุ: การกําหนดรอบตัวของผูมาใชบริการทั้งหมด ไดกําหนดจากรอบตัวเฉพาะของแตละคนที่ใชงานในกิจกรรมนั้น ๆ
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สรุปประเด็นที่ไดจากการศึกษา
จากภาพ 3 เปนการวัดขนาดพื้นที่โดยรอบตัวของผูมาใชบริการแตละทานเพื่อใหทราบถึงพื้นที่การใชงานจริงในการทํา
กิจกรรมจากนั้น ๆ หลังจากทีไ่ ดสดั สวนในแตละทานที่เขามาใชบริการและผูใหบริการ เราจะมาดูเรื่องของการใชพื้นที่ทํากิจกรรม
รอบเครื่องเรือน (High Counter) ที่ใชในกิจกรรม สามารถสรุปขนาดสัดสวนดังนี้
ผูมาใชบริการ วัดระยะจากขอบของเครื่องเรือนถึงพื้นที่ของผูมาใชบริการที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากสุดที่ระยะความกวางที่ 69.28
เซนติเมตร ระยะความยาวที่ 102.87 เซนติเมตร ผูใหบริการที่วัดระยะจากขอบของเครื่องเรือนถึงพื้นที่ของผูมาใชบริการที่มีพื้นที่
ครอบคลุมมากสุดที่ระยะความกวางที่ 51.75 เซนติเมตร ระยะความยาวที่ 114.2 เซนติเมตร

ภาพ 7 แสดงขอบเขตของพื้นที่ในการทํากิจกรรมสวนบริการฝาก-ถอน/โอน (Border Area)
จากผลการทดลองโดยวิธี บีเอ็มอี (BME) หรือ Body Motion Envelope–BME และการวัดขนาดสัดสวนของพื้นที่กึ่ง
3 มิติและผลจากแบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจในการใชบริการนั้นจากภาพพื้นที่ดังกลาวสามารถรองรับกิจกรรมการใชงาน
ของผูมาใชบริการได
ตาราง 4 การแปลงตัวแปรตัวแปรดานมโนทัศนสตู ัวชี้วัด
ตัวแปรดาน
มโนทัศน

ตัวแปรเชิง
ปฎิบัติการ

เอกลักษณองคกร รูปแบบ

วัสดุ

ตัวชี้วัด
มีที่กั้น
พื้นบนยื่นออกมา
มีที่วางสัมภาระ
มีที่บดบังขอมูล
มีที่ใสแผนพับ
พื้นบนแบบเรขาคณิต
ดานหนาแบบเรขาคณิต
โครงสรางรับแรงกดและถาย
น้ําหนักลงสูจดุ ศูนยกลาง
ดานหนาวัสดุลามิเนต
ดานหนาวัสดุกระจก
ดานหนาวัสดุหินเทียม
ดานหนาวัสดุไม
ที่กั้นวัสดุหินเทียม
ที่กั้นวัสดุไม
ที่กั้นวัสดุสแตเลส
ที่กั้นวัสดุทองเหลือง
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ไมมีที่กั้น
พื้นบนเสมอขอบ
ไมมีที่วางสัมภาระ
ไมมีที่บดบังขอมูล
ไมมีที่ใสแผนพับ
รูปแบบพื้นบนแบบอิสระ
ดานหนาแบบอิสระ
โครงสรางรับแรงกดและแรงดึงทุก
ดานและมีคานรองรับ
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ตาราง 5 ตารางแสดงตัวชี้วัดดานรูปแบบ
ลําดับ
1

ตัวชี้วัด
มีที่กั้น

ตัวชี้วัด
ไมมีที่กั้น

2

พื้นบนยื่นออกมา

พื้นบนเสมอขอบ

3

มีที่วางสัมภาระ

ไมมีที่วางสัมภาระ

4

มีที่บดบังขอมูล

ไมมีที่บดบังขอมูล

5

มีที่ใสแผนพับ

ไมมีที่ใสแผนพับ

6

พื้นบนแบบเรขาคณิต

รูปแบบพื้นบนแบบอิสระ

7

ดานหนาแบบเรขาคณิต

ดานหนาแบบอิสระ

โครงสรางรับแรงกดเฉพาะจุดและถายน้ําหนักลงสูด านลาง

โครงสรางรับแรงกดและมีคานรับตลอดแนว

8
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ตาราง 6 ตารางแสดงตัวชี้วัดดานวัสดุ
ลําดับ
ตัวชี้วัด
1 วัสดุดานหนาลามิเนต

2. วัสดุดานหนากระจก

ตัวชี้วัด

3

วัสดุดานหนาหินเทียม

4. วัสดุดานหนาไม

5

วัสดุสวนที่กั้นหินเทียม

6. วัสดุสวนที่กั้นไม

7

วัสดุสวนที่กั้นสแตเลส

8. วัสดุสวนที่กั้นทองเหลือง
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ตาราง 7 แสดงคาเฉลีย่ ของการสื่อความเปนธนาคารกสิกรไทย
ลําดับการสงผล
ปจจัยที่สงผล
มากที่สุด
ปจจัยที่สงผล
มาก

คาเฉลี่ยของการสื่อ
ความเปนธนาคาร
กสิกรไทย
2.85
3.51

3.95
4.37
ปจจัยที่สงผล
ปานกลาง

ปจจัยที่สงผล
นอย
หมายเหตุ:

4.59

ลําดับจากเครื่องมือ

ปจจัยที่ 5
ปจจัยที่ 1

ปจจัยที่ 2
ปจจัยที่ 4

ปจจัยที่สงผลตอการ
รับรู
มีที่ใสแผนพับ
มีที่กั้นตรงกลาง

พื้นบนยื่นออกมา
มีที่บดบังขอมูล

ปจจัยที่ 2

และถายน้ําหนักลงสู
ดานลาง

4.70

ปจจัยที่ 3

มีที่วางสัมภาระ

7.07

ปจจัยที่ 7

รูปแบบดานหนาอิสระ

เกณฑกําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ย ดังนี้
5
(1)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับมากที่สุด
4
(2)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับมาก
3
(3)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับปานกลาง
2
(4)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับนอย
1
(5)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับนอยทีส่ ุด
0
(6)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับไมตา งกัน
1
(7)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับนอยทีส่ ุด
2
(8)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับนอย
3
(9)
หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับปานกลาง
4
(10) หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับมาก
5
(11) หมายถึง ภาพจากวานมือมีความเหมาะสนในระดับมากที่สุด
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1. ปจจัยการออกแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกร
ตาราง 8 ตารางแสดงคาอัลฟา คอนบารคของเครื่องมือการวิจัย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8

ดานรูปแบบ
มีที่กั้น
พื้นบนยื่นออกมา
มีที่วางสัมภาระ
มีที่บดบังขอมูล
มีที่ใสแผนพับ
พื้นบนแบบเรขาคณิต
ดานหนาแบบเรขาคณิต
โครงสรางรับแรงกดเฉพาะจุด
และถายน้ําหนักลงสูด านลาง
ดานวัสดุ
วัสดุดานหนาลามิเนต
วัสดุดานหนากระจก
วัสดุดานหนาหินเทียม
วัสดุดานหนาไม
วัสดุสวนที่กั้นหินเทียม
วัสดุสวนที่กั้นไม
วัสดุสวนที่กั้นสแตเลส
วัสดุสวนที่กั้นทองเหลือง

ตัวชี้วัด

คา Alpha
ไมมีที่กั้น
พื้นบนเสมอขอบ
ไมมีที่วางสัมภาระ
ไมมีที่บดบังขอมูล
ไมมีที่ใสแผนพับ
รูปแบบพื้นบนแบบอิสระ
ดานหนาแบบอิสระ
โครงสรางรับแรงกดเฉพาะจุด

รวมทั้งหมด Alpha = .884

.967
.973
.988
.992
.947
.980
.993
.986
.801
.837
.816
.796
.637
.749
.843
.829

2. ปจจัยในการออกแบบเครื่องเรือนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรและมีผลตอการรับรูของกลุมเปาหมาย
- ปจจัยในการออกแบบสวน ฝาก-ถอน/โอนที่สงผลตอการรับรู
ซึ่งผลการวิจัยพบวา วัสดุและรูปแบบของเครื่องเรือนแตละประเภทที่สื่อถึงเอกลักษณองคกรซึ่งปจจัยที่สงผลตอการ
รับรูของกลุมเปาหมายมีทั้งหมด 15 ปจจัย จากทั้งหมด 16 ปจจัย
- ปจจัยในการออกแบบเครื่องเรือนที่สงผลตอการรับรูในระดับมากที่สุด
จากการวิจัยพบวาปจจัยดานรูปแบบเรื่องมีที่ใสแผนพับมีคาคะแนนหางจาก 6 มากที่สุดหมายความวาปจจัยในการออกแบบสวน
ฝาก-ถอน/โอนโดยมีที่ใสแผนพับนัน้ สงผลใหกลุมเปาหมายรูส ึกวาสื่อถึงความเปนธนาคารกสิกรไทยในระดับมากกวาทุกปจจัยดัง
ตาราง
- ปจจัยในการออกแบบเครื่องเรือนที่สงผลตอการรับรูในระดับมาก
จากการวิจัยพบวาปจจัยดานรูปแบบ เรื่องมีที่กั้นตรงกลางมีคาคะแนนหางจาก 6 มากที่สุดหมายความวา ปจจัยในการ
ออกแบบสวนฝาก-ถอน/โอนโดยใช ที่กั้นตรงกลางนั้น สงผลใหกลุมเปาหมายรูสึกวา สื่อถึงความเปนธนาคารกสิกรไทยในระดับ
มากกวาทุกปจจัย ดังตาราง 8 ทั้งนี้ยังรวมไปถึงปจจัยมีที่พื้นบนยื่นออกมามีคาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับใกลเคียงกัน คืออยูใน
ระดับมากเชนกัน
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ปจจัยในการออกแบบเครื่องเรือนที่สงผลตอการรับรูในระดับมากปานกลาง
จากการวิจัยพบวาเครื่องเรือนทีส่ งผลตอการรับรู และสื่อถึงเอกลักษณองคกร ที่อยูในระดับปานกลางดานรูปแบบ ไดแกมีที่ที่บด
บังขอมูล มีคาคะแนนหางจาก 6 มากที่สุดหมายความวาปจจัยในการออกแบบสวนฝาก-ถอน/โอนโดยใชบดบังขอมูลนั้นสงผลให
กลุมเปาหมายรูสึกวาสื่อถึงความเปนธนาคารกสิกรไทยในระดับมากกวาทุกปจจัย ทั้งนี้ยังรวมไปถึงปจจัยมีที่พื้นบนยื่นออกมามี
คาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับใกลเคียงกันสวนในดานวัสดุ พบวาวัสดุดานหนาที่เปนลามิเนต มีคา คะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับมาก
สวนไม กระจก และหินเทียมมีคา คะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับใกลเคียงกันและวัสดุที่เปนสวนที่กั้นระหวางชอง พบวา วัสดุไม มี
คาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับมากในกลุม สวน สแตนเลส หินเทียม มีคาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับใกลเคียงกัน ดังนั้นวัสดุ
ดังกลาวเปนวัสดุสาํ หรับการออกแบบที่สวนฝาก-ถอน/โอนสื่อถึงเอกลักษณของธนาคารกสิกรไทย
- ปจจัยในการออกแบบเครื่องเรือนที่สงผลตอการรับรูในระดับนอย
จากการวิจัยพบวาเครื่องเรือนทีส่ งผลตอการรับรู และสื่อถึงเอกลักษณองคกร ที่อยูในระดับนอยพบวาดานรูปแบบ ไดแกรูปแบบ
ดานหนาอิสระมีคา คะแนนเฉลี่ยทีอ่ ยูในระดับนอย สวนดานวัสดุพบวาวัสดุทองเหลือง มีคาคะแนนเฉลี่ยที่อยูในระดับนอยเชนกัน
สรุปดานเอกลักษณองคกร
จากการวิเคราะหขอมูลพบวาในการออกแบบสวนบริการฝาก-ถอน/โอนที่สื่อถึงเอกลักษณองคกร ประกอบไปดวย 2
ปจจัยหลักไดแก วัสดุและรูปแบบซึ่งแตละปจจัยจะมีปจจัยแยกออกไปรวมถึงตัวชี้วัดทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด
-

สรุปผล

1.1 ประเด็นเชิงพื้นที่
จากการศึกษาและวิเคราะหประเด็นเชิงพื้นที่ดานประโยชนใชสอยแลวนั้น ผลจากการทดลองโดยวิธีบีเอ็มอี (BME)
หรือ Body Motion Envelop–BME และการวัดขนาดสัดสวนของพื้นที่กึ่ง 3 มิติและผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการใชบริการ
สามารถสรุปขนาดสัดสวนดังนี้ ผูมาใชบริการ วัดระยะจากขอบของเครื่องเรือนถึงพื้นที่ของผูมาใชบริการที่มีพื้นที่
ครอบคลุมมากสุดที่ระยะความกวางที่ 69.28 เซนติเมตร ระยะความยาวที่ 102.87 เซนติเมตร
ผูใหบริการ ระยะจากขอบของเครื่องเรือนถึงพื้นที่ของผูมาใชบริการที่มีพื้นที่ครอบคลุมมากสุดที่ระยะความกวางที่ 51.75
เซนติเมตร ระยะความยาวที่ 114.2 เซนติเมตร และขนาดสัดสวนเครื่องเรือนที่เสนอแนะคือ กวาง 75 ซม. ยาว 150 ซม.
และสูง 110 ซม. ซึ่งผลจากการวิเคราะหพบวามีความสอดคลองกับพื้นที่ที่ใชในการทํากิจกรรม
1.2 สรุปผลประเด็นสภาพแวดลอมดานเอกลักษณองคกร
รูปแบบเครื่องเรือน ที่มีผลตอการรับรูโดยอางอิงถึงเอกลักษณองคกรถึงการ รับรูของกลุมเปาหมาย และความแตกตาง
ของการรับรูตอรูปแบบเครื่องเรือนพบวา ปจจัยที่สงผลตอการรับรูของกลุมเปาหมายทั้งหมด 15 ปจจัยจาก 16 ปจจัย โดย
ปจจัยที่สงผลตอการรับรูมากที่สุดคือ ปจจัยเรื่องของการมีที่วางแผนพับซึ่งการมีที่วางแผนพับเปนปจจัยที่สงผลใหกลุมเปาหมาย
รับรูถึงเอกลักษณในระดับมากกวาทุกปจจัย ปจจัยที่สงผลตอการรับรูมาก คือมีที่กั้นกลางและมีพื้นบนยื่นออกมา สวนปจจัยที่
สงผลในระดับปานกลางพบวา เรื่องรูปแบบปจจัยของมีที่บดบังขอมูล โครงสรางรับน้ําหนักเฉพาะจุดและถายน้ําหนักลงสู
ดานลางรวมถึงมีที่วางสัมภาระ พบวาสามารถสงผลตอการรับรูข องกลุมเปาหมายอยูในระดับปานกลาง (ตามลําดับ) สวนเรื่อง
ของวัสดุยังพบวา กลุมเปาหมายรับรูไดถึงเอกลักษณจากวัสดุ โดยวัสดุโดยดานหนาเปนลามิเนตและวัสดุที่เปนสวนที่ก้ันเปนไม
จะสงผลตอการกระตุนการรับรูไดมากวาวัสดุอื่น ๆ ลําดับสุดทายปจจัยที่สงผลนอยจากการวิจัยพบวา ปจจัยเรื่องของรูปแบบ
ดานหนาที่เปนแบบอิสระ และวัสดุที่กั้นเปนทองเหลืองก็อยูในระดับนอยดวยเชนกัน
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อภิปรายผลการวิจัย

1. ประเด็นเชิงพื้นที่
จากผลการทดลองทั้งหมดที่กลาวมาขางตน เปนขนาดสัดสวนของพื้นที่เหมาะสมกับกิจกรรมหนึ่งเทานั้น หากแตผลที่
ได คือ ตัวแปรที่มีผลตอขนาดพื้นที่ ซึ่งพบวา ตัวบุคคลเคลื่อนตัวไปซาย-ขวาตางกัน, การเอี้ยวตัวในลักษณะตางกัน ที่กิจกรรม,
รูปรางขนาดของผูใหบริการ และผูรับบริการตางกัน วิธีการหรือขั้นตอนการทํากิจกรรมของแตละคนไมเหมือนกัน ดังนั้นใน
การศึกษาหาขนาดพื้นที่ที่เหมาะสมตอประโยชนใชสอย กับผูที่เขามาใชบริการในธนาคารกสิกรไทยหรือองคกรอื่น ๆ ควร
พิจารณากับกลุมผูทําการทดลองในหลาย ๆ รูปแบบ หลายกลุมคน จํานวนคนที่มากขึ้น และทดลองมากครั้ง ศึกษาถึงคุณสมบัติ
ของวัสดุ อุปกรณ ขนาดสัดสวนที่หลากหลาย เพื่อที่จะไดขอมูลที่นาเชื่อถือ และแมนยํามากยิ่งขึ้น
งานวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาที่ไดจากการทดลอง และการทดสอบดวยแบบสอบถาม ซึ่งก็มีขอดี และขอเสีย ขอดี คือ
สามารถเก็บขอมูลเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา และพิสูจนขอคําถามการวิจัยไดชัดเจน สวนขอเสีย คือ ตองใชเวลา
และคาใชจาย เพื่อใหไดขอมูลที่มาก และสมบูรณ ซึ่งจากความชํานาญ และประสบการณยังไมมากเทาที่ควร ทําใหคุณภาพของ
ขอมูลบางสวนไมไดตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. ประเด็นสภาพแวดลอม
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ในการเสนอแนวทางการออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถสื่อถึงคุณลักษณะและ
เอกลักษณองคกร และตอบสนองตอกลยุทธการใชสอย โดยใชสาขาของสาขายอยธนาคารกสิกรไทยเปนกรณีศึกษา ซึ่งการ
ออกแบบที่สื่อถึงเอกลักษณอยางเดียวคงไมเพียงพอตอการอกแบบ เราควรคํานึงถึงการนํากลยุทธหรือยุทธศาสตรขององคกรมา
เปนสวนชวยสนับสนุนการออกแบบดวย เนื่องจากกลยุทธองคกรสามารถสื่อเอกลักษณองคกรที่แตกตางจากองคกรอื่นๆ โดยนํา
กลยุทธมาแปลงเปนตัวชี้วัดเพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับรูถึงองคกรไดอยางแทจริง ซึ่งเครื่องเรือนที่ใชในองคกรก็เปนหนึ่ง ใน
องคประกอบที่ชวยสงเสริมและสรางเอกลักษณและเปนจุดเดนขององคกรได
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บทนํา
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมานั้น ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในดานตาง ๆ อยางมหาศาล การเคลื่อนยายของขอมูล
ขาวสาร คน สินคา ระบบคุณคา ความเชื่อ วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เกี่ยวพันกับเทคโนโลยีการสื่อสาร ฯลฯ ที่เกิดขึ้นในปริมาณมาก
และอยางรวดเร็วนั้น ไดสงผลกระทบตอผูคนในหลายๆดาน ในดานหนึ่งไดทําใหโลกใบนี้แคบลง ผูคนไดเห็นวิธีคิด วิธีการดําเนิน
ชีวิตที่หลากหลายมากขึ้น แตอีกดานหนึ่งนั้น โลกก็ยังเผชิญกับปญหาที่แกไมตก นับตั้งแต ปญหาสิ่งแวดลอม ภัยธรรมชาติ ภัย
จากสงครามและผูกอการราย ไปจนถึงเรื่องของความไมเสถียรของการเมืองการปกครอง และปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ยังคงเปนบาดแผลทางประวัติศาสตรที่ยังไมไดรบั การเยียวยา ทามกลางการปะทะกันอยูตลอดเวลาของโลกยุคเกาและโลกยุคใหม
ในศตวรรษที่ 21 นี้ ศิลปะการละครไดทําหนาที่หลายประการในการรับใชสังคม ดวยความหวังที่จะใหผลงานของตนนั้นไดจรรโลง
ใหโลกนี้วิวัฒนไปในทางที่ดีขึ้น ในพรมแดนของการแสดงออกทางศิลปะรวมสมัยนั้น ศิลปะการละครมักจะสามารถยืนอยูในมุมที่
นําเสนอทางเลือกที่แปลกใหมใหกับผูชมไดเสมอ ทามกลางบรรยากาศของการถูกกํากับควบคุมโดยกลไกลของรัฐบางอยาง ละคร
เวทียังคงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เปนกระบอกเสียงแหงสามัญสํานึกและความหวัง การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับละครรวมสมัยทั้งของ
ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ประเทศไทย ที่นําเสนอในครั้งนี้ จึงนับไดวาเปนการวิจัยพื้นฐานที่มุงสํารวจและศึกษาละครรวมสมัยที่มุง
เปาหมายเพื่อศึกษาผลงานการละครเพื่อความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปนจุดสําคัญ

วัตถุประสงค

1. เพื่อรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่เกี่ยวกับกลุมละครและศิลปนดานการละครที่มีความสําคัญในอาเซียน
โดยเนนกรณีศึกษา ที่สรางสรรคผลงานรวมสมัย ที่มีจุดมุงหมายเพื่อสะทอนใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม จาก ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย และไทย
2. เพื่อศึกษาถึงแนวคิด รูปแบบ วิธีการนําเสนอ ตลอดจนประเด็นตางๆ ที่มีอยูในผลงานของกรณีศึกษา

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Exploration Research) ซึ่งเปนการวิจัยพื้นฐาน (Preliminary Research) ที่
ตองการสํารวจและรวบรวมขอมูลของกรณีศึกษาจาก 3 ประเทศในอาเซียน อันไดแก ฟลิปปนส อินโดนีเซีย ไทย โดยเริ่มตนจาก
การสํารวจและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ตลอดจนศึกษา
ขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับประวัติศาสตรการละครสมัยใหมและละครรวมสมัย โดยศึกษาในกรอบเวลาของศตวรรษที่ 21 ระหวางป
พ.ศ. 2543 – 2558 (ค.ศ.2000 – 2015) คือ ชวงเวลา 15 ป (ยกเวนกรณีประเทศไทย ซึ่งผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลเพิ่มเติมไดเอง
มาจนถึงป 2561) จากสื่อประเภทตางๆ เชน สื่อสิ่งพิมพ สื่ออินเทอรเน็ต และสื่อวีดีทัศน เปนตน จากนั้น จึงจะเปนการสํารวจ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากการวิจัยภาคสนามดวยการสัมภาษณ สังเกตกระบวนการทํางาน ตลอดจนการชมผลงานสรางสรรค
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โดยตรงจากพื้นที่ที่ทําการวิจัยในแตละประเทศ จากนั้น จึงจะทําการศึกษาและคัดสรรกลุมละครที่จะนํามาเปนกรณีศึกษา
รวมทั้งผลงานที่จะนํามาเปนตัวอยางดวยเชนเดียวกัน
กรอบแนวคิดในการวิจัยนั้นคือ “ความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มุงสูสังคมประชาธิปไตยทามกลางโลกาภิวัตน ระบบทุน
นิยม กระแสอนุรักษนิยมและอํานาจนิยมในประเทศอาเซียนนั้น สงผลใหเกิดผลงานละครเวทีหรือการแสดงที่สะทอนใหเห็นถึง
“สภาวะรวม” บางประการของผูคนในอาเซียน ในการเผชิญหนาและการรับมือกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ การทําความเขาใจ
ตอ”สภาวะรวม” หรือ “สภาวะตาง”นั้น จะชวยใหเราสามารถเขาใจสภาวะปจจุบันของผูคนและของสังคมในกลุมประเทศที่ได
ทําการศึกษา รวมทั้งเขาใจสังคมในประเทศของ “ตัวเอง” ไดดีขึ้น

ผลการวิจัย

นอกเหนือจากขอมูลเชิงเอกสาร สื่อลายลักษณตาง ๆ แลว ผูวิจัยยังไดทําวิจัยภาคสนาม ดวยการสัมภาษณศิลปน และ
ชมผลงานการแสดง เพื่อนําไปสูการคัดเลือก กลุมละครที่จะถูกคัดเลือกมาเปนกรณีศึกษา
กรณีศึกษากลุมละครของประเทศฟลิปปนส มี 5 กลุม ไดแก
1) Department of Speech Communication & Theatre Arts, College of Arts and Letters, University of
Philippines at Diliman (UP)แ ล ะ Alience of Cultural Workers (Labor Theater) (Alyansa Incorporated), 2)
Tanghalangpilipino (Philippine Theater) (TP), 3)Philippine Educational Theater Association (PETA), 4) Daloy
Dance Company), 5) Sipat Lawin Ensemble (SLE)
กรณีศึกษากลุมละครของประเทศอินโดนีเซีย มี 3 กลุมไดแก
1)Theater Committee of the Jakarta Arts Council (Dewan Kesenian Jakarta) (DKJ), 2) Teater Kubur, 3)
Teater Garasi
กรณีศึกษากลุมละครของประเทศไทย มี 3 กลุมไดแก
1) พระจันทรเสี้ยวการละคร, 2) B_Floor Theatre, 3) อนัตตา
จากขอมูลกลุมละครกรณีศึกษาขางตนทั้ง 3 กลุมนี้ ผูวิจัยไดพิจารณาจากเกณฑอันจะนําไปสูการคัดเลือกตัวอยางผลงานละคร
เพื่อใชสําหรับการวิเคราะหทั้งลักษณะรวมและลักษณะที่แตกตางกัน ระหวางทั้ง 3 กลุมประเทศ โดยพิจารณาเลือกกลมละคร
และผลงานจาก
1) การสรางสรรคผลงานตอเนื่องยาวนานไมต่ํากวา 10 ป
2) วัตถุประสงคของการสรางสรรคผลงาน มีประเด็นหรือเนื้อหาที่สะทอนถึงสภาวะรวมสมัย
3) คุณลักษณะที่โดดเดนทางศิลปะการละคร
ทั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการเลือกผลงานจํานวน 3-6 เรื่องตอกลุมละครกรณีศึกษาเพื่อนํามาศึกษาและวิเคราะห แนวคิด รูปแบบ วิธีการ
นําเสนอ ตลอดจนประเด็นตาง ๆ
โครงการวิจัยนี้ บรรลุวัตถุประสงคในฐานะที่เปนการวิจัยพื้นฐาน (Preliminary Research) ที่ตองการสํารวจขอมูลทาง
บริบทของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม ซึ่งนําไปสูการสรางสรรคผลงานละครเวทีที่รวมสมัยที่มีเนื้อหาที่
รวมสมัย สรุปผลไดดังนี้
ประเทศฟลิปปนส
ภายหลังจากยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ฟลิปปนสและอินโดนีเซีย ตางก็ไดรับเอกราชโดยสมบูรณ แตสหรัฐอเมริกาก็ยังคง
มีอิทธิพลตอทิศทางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมอยางมากในทั้งสองประเทศ สวนการพัฒนาประชาธิปไตยในแตละ
ประเทศ ก็มีรายละเอียดปลีกยอยเชิงบริบทที่แตกตางกัน การพัฒนาประชาธิปไตยในฟลิปปนส มีอุปสรรคมหาศาลจากการที่มี
รัฐบาลเผด็จการภายใต เฟอรดินาน มารกอส (Ferdinand Marcos) ยาวนานถึง 13 ป และเมื่อผูนําถูกกลาวหาในเรื่องของ
คอรัปชั่น ตลอดจนผลงานของรัฐบาลยังสะทอนใหเห็นถึงความฉอฉล ในที่สุดก็นําไปสูการชุมนุมประทวงโดยประชาชน ซึ่งสงผล
ใหมารกอสตองลี้ภัยไปยังตางประเทศ จากการศึกษาคนควาและจากการสัมภาษณนักวิชาการของฟลิปปนส Glecy Atienza
และ Robert Mendoza ของผูวิจัย สามารถนําไปสูขอสรุปที่มีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้
1) พัฒนาการของละครเวทีในประเทศฟลิปปนส มีลักษณะเฉพาะตัว อันสืบเนื่องมาจากการตกอยูใตอาณานิคมของ
ชาวตางชาติเปนเวลาหลายรอยป กลาวคือ ยุคแรกอยูภายใตสเปญ (1565-1898) และภายใตสหรัฐอเมริกา (1908-1946) จวบ
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จนกระทั่งถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ดวยการโคนลมรัฐบาลของมารกอส ดวยปฏิวัติ EDSA อันเกิดจากการลุกฮือขึ้นประทวง
ของประชาชนในป 1986 ดังนั้น อิทธิพลของละครพูดและละครเพลงจากตะวันตกจึงหยั่งรากไวอยางเหนียวแนนในฟลิปปนส
2) ผูวิจัยพบวาผูคนที่มีการศึกษาในเมืองหลวงและคนชั้นกลางทั่วไป มีความกระตือรือรนในการมีสวนรวมทางการ
เมือง และตระหนักเรื่อง สิทธิ เสรีภาพอยางมาก จากการสัมภาษณ Glecy Atienza และ Robert Mendoza ในภาคสนาม (14
พฤษภาคม 2558) เขาทั้งสองไดรวมกันกอตั้งกลุมละคร ALYANSA มาตั้งแตป 1997 ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากการแสดงละครของ
คนงานในโรงงานทํารองเทา และพัฒนาการใชละครในการสื่อสารระหวางผูใชแรงงาน ชุมชน กับสังคม โดยกลุมนี้มีจุดเดนในการ
เชื่อมโยงหรือบูรณาการเครือขายศิลปน ชุมชน ครู นักวิชาการ และนักศึกษา เพื่อทํางานในการเปลี่ยนแปลงสังคมอยางมีบูรณา
การตอกัน สวนกลุมละคร Philippine Educational Theatre Association (PETA) (เพตา) (กอตั้งเมื่อ ค.ศ.1967) เปนกลุม
ละครที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในฟลิปปนส มากวา 50 ป ผลงานของกลุมนี้เปนผลพลอยไดอยางหนึ่งจากการไดรับการศึกษาแบบ
ตะวันตก โดยที่ผูกอตั้งคือ Cecile Guidote ไดมองเห็นวา การสรางวัฒนธรรมเพื่อใหละครเวทีเปนละครแหงชาติไดนั้น ตอง
ทํางานละครเวทีควบคูไปกับการใชละครเพื่อการศึกษาและพัฒนาเยาวชนไปดวย และนอกจากนี้ การที่ PETA มุงทํางานรวมกับ
ชุมชนมาโดยตลอด ดวยการผลิตละครที่ใชตนทุนไมสูงแตแฝงดวยประเด็นทางสังคม ทําให PETA หยั่งรากของวัฒนธรรมการ
ทํางานลงไปอยูเคียงบาเคียงไหลกับประชาชน จึงอาจกลาวไดวา วัฒนธรรมของการสรางกลุมละครเวทีแบบอาชีพ (ซึ่งมีรากฐาน
มาจากโลกตะวันตก) แตกอรปดวยจิตวิญญาณในการชวยเหลือสังคม ไดหยั่งรากลึกในประเทศฟลิปปนสกอนประเทศไทย
ประมาณ 10 กวาป PETA เปนกลุมละครแนวองคกรเอกชน (Non-Governmental Organization หรือ NGO) ที่เติบโตขึ้นจาก
การมีอุดมการณที่ตองการเปลี่ยนแปลงสังคมใหมีความยุติธรรม ดวยการใชละครเปนเครื่องมือชวยในการทํางานประสานงานกับ
องคกรภายนอกจํานวนมาก เชน ชุมชน โรงเรียน รานคา องคกรเอกชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน และยังมีการ
ติดตาม ผลักดัน ขยายผลไปสูดานกฎหมายอีกดวย ดังนั้น PETA ในฐานะองคกรทางดานการละครและการพัฒนาสังคม จึงเปน
ตนแบบในการใชศาสตรแหงการละครในการทํางานเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมใหกับอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้ง
อินโดนีเซีย และ ไทยดวย
กลุ ม ละคร Sipat Lawin Ensemble (SLE) (ซี ป ท ลาวิ น อองซอมเบิ้ ล ) (ก อ ตั้ ง 2010) และ Daloy Dance
Company(ดาลอย ดานส คอมพานี) (กอตั้ง 2014) มีลักษณะองคกรที่ “หลวม” หรือ” “เปนทางการ” ในฐานะองคกรแบบ
วิชาชีพนอยกวา PETA มาก เนื่องมาจากขอจํากัดดานเงินทุน สถานที่และบุคลากร จุดเดนของสององคกรหลังคือมีผูกอตั้งและ
สมาชิกเปนคนรุนใหม วัย 20 - 30 ป พวกเขาสนใจการสรางสรรคผลงานที่มีลักษณะเปนงานแนว Devised Performance
(การแสดงโดยผานเครื่องมือหลากหลายในการสื่อสาร) ผานกระบวนการทํางานแบบ Devising (การใชเครื่องมือหลากหลายเปน
ศูนยกลาง) เพื่อสรางผลงานที่มีคามเปนตัวของตัวเอง โดยไมยึดติดกับรูปแบบหรือวิธีการสรางสรรคแบบเดิมๆอีกตอไป แมแต
สถานที่ ก ารแสดงผลงาน พวกเขาก็ ไ ม ยึ ด ติ ด ว า ต อ งเป น เพี ย งโรงละครเท า นั้ น แต ยึ ด กั บ แนวคิ ด ที่ ว า “anywhere-andeverywhere” (ที่ไหนก็ได และ ทุกที่) กลุม Sipat Lawin จัดตั้งขึ้นในป ค.ศ. 2010ภายใตความหมายจากคําสองคํา คือ Sipat
หมายถึง มุมมองอยางกวางขวาง และ Lawinหมายถึง เหยี่ยว ความหมายโดยรวมของ SipatLawinจึงหมายถึง มุมมองของ
เหยี่ยวที่กวางขวาง สมาชิกปจจุบัน (2015) มีทั้งหมด 8 คน สวนใหญไดรับปลูกฝงมาดวยศิลปะที่เกี่ยวของกับประเพณี และ
ชุมชน ฉะนั้นจึงสงผลใหมีวัตถุประสงคในการสรางสรรคงานรวมกัน คือ การสรางงานศิลปะเพื่อชุมชน และใหชุมชนเปนสถานที่
แลกเปลี่ยนความรูระหวา งคนในชุ มชนกั บ ศิลปน ผูสรา งงาน รวมถึ ง การแลกเปลี่ยนระหวา งศิ ลปน ซึ่ง กั นและกั นด วย จาก
จุดประสงคนี้เองจึงทําใหเกิด เทศกาลศิลปะ KARNABAL (คานาบาล) (เริ่มตน 2013) ซึ่งเปนเทศกาลที่มีลักษณะของความเปน
ชุมชนรวมสมัยอยางยิ่ง เนื่องจากไมมีขอจํากัดเรื่องรูปแบบ เวลา สถานที่ และเทคนิควิธีการแสดง และมีการแสดงทุกประเภท
รวมอยูนับตั้งแตละครเวทีในโรงละคร ไปจนถึงการแสดงแนว “แสดงสด” ตามสถานที่อื่นๆ (เชน Site Specific Performance)
แมแตการแสดงบนสื่อออนไลนดวยเปนตน การจัดการแสดงในเทศกาล KARNABALตามแนวทางแบบ SLE นี้ มีลักษณะของ
แนวคิดแบบ “กระจายอํานาจ” ที่ชัดเจน กลาวคือ เทศกาลนี้นอกจากจะกระจาย “รูปแบบ” ใหไปไกลเกินคําจํากัดความทั่วๆไป
ของ “ละครเวที” ที่มักจะมีองคประกอบแบบ “สหศิลป” ที่ประกอบขึ้นในพื้นที่พิเศษ(คือโรงละคร) และมีการกระจายสิทธิและ
อํานาจในการจัดแสดงใหกวางขวางครอบคลุมศิลปนในหลายๆระดับชั้น ตั้งแตชั้นมืออาชีพในโรงละคร ไปจนถึงชั้นสมัครเลนที่
ทํางานแนวรณรงคประเด็นทางสังคม อีกทั้งการแสดงบางเรื่องก็อาจจะไมขายบัตรที่มีราคาแนนอนชัดเจน และใหผูชมกรอก
ราคาคาบัตรที่ตัวเองจายเองอีกดวย อาจกลาวไดวา การจัดวางตําแหนง (Positioning) ของ SLE ในฟลิปปนสนั้น เปนการจัดวาง
ตําแหนงใหมใหกับสิ่งที่เรียกวา “ศิลปะการแสดงรวมสมัย” ใหมทั้งหมด ผานแนวคิดและหลักการแบบประชาธิปไตยและการ
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เคารพในสิทธิมนุษยชนเปนพื้นฐาน ซึ่งการจัดเทศกาลในลักษณะดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนความ “ล้ําหนา” อีกกาวหนึ่งของ
ศิลปะการแสดงแบบรวมสมัยในยุคปจจุบัน

ภาพ 1 ผลงานของ PETA จากโครงการละครของเยาวชน
(ที่มา http://www.vintersections.com/2014/03/petas-summer-theater-workshops-2014.html)

ภาพ 2 ผลงานของ Sipat Lawain Ensemble ใน KANABAL 2015 (ที่มา Jk Anicoche)
ผูวิจัยพบวา เทศกาล KARNABAL เปนพื้นที่คลาย “ตลาดนัดศิลปน” ที่นําเสนอผลงานทีไ่ มจํากัดรูปแบบ หากแตเนน
เนื้อหารวมสมัย จึงมีเนื้อหาหลากหลายนับตั้งแต การคอรัปชั่น ความรุนแรงในสังคม การลิดรอนสิทธิมนุษยชน ไปจนถึงเรื่องภัย
พิบัติอันเกิดจากปญหาโลกรอน อาทิเชน ผลงานเรื่อง KAPIT ซึ่งเปดเผยถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายใตสถานการณภัยพิบัติจากพายุ
Haiyan กํากับการแสดงโดย Issa Manalo Lopez เปนตน
อินโดนีเซีย
เมื่อพิจารณาบริบททางสังคมของอินโดนีเซีย ผูวิจัยพบวา ในความเหมือนฟลิปปนสที่เปนประเทศที่เปนเกาะ และดวย
สภาพทางภูมิศาสตรที่มีความแตกตางหลากหลาย ทําใหการบริหารประเทศใหเกิดเอกภาพมักจะเปนไปไดยาก แตเมื่อเทียบมิติ
ทางประวัติศาสตรกันแลว จะพบวาอินโดนีเซียมีประวัติศาสตรของการอยูภายใตประเทศตะวันตก (ฮอลันดา) นานถึง 3 ศตวรรษ
และตอมายังถูกยึดครองโดยญี่ปุนอีกดวย หลังจากประกาศเอกราชเสร็จแลว ก็ยังพบวาบานเมืองแบงฝกแบงฝายทางการเมือง
เปนกลุมตาง ๆ จํานวนมาก จนกระทั่งนําไปสูการจัดตั้งพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งก็ถูกกวาดลางอยางทารุณโหดรายในสมัยของ
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____________________________________________________________________________________________ _
รัฐบาลซูการโน ตอมาภายใตนายพลซูฮารโต ซึ่งไดขี้นครองอํานาจในชวงเวลา ค.ศ. 1965 –1998 เปนชวงเวลา 3 ทศวรรษที่
ประเทศอินโดนีเซีย เผชิญกับ ระบอบ New Oder Regime ของประธานาธิบดีซูฮารโต ผูมีอุดมการณแบบอนุรักษนิยมที่เกลียด
ชังคอมมิวนิสต และเหมารวมไปถึงแนวความคิดเชิงสังคมนิยมประชาธิปไตย ศิลปน นักวิชาการ และประชาชนผูรักประชาธิปไตย
ในยุคสมัยของซูฮารโตนั้น จึงเผชิญสภาวะที่คลายคลึงกับบริบทของประเทศฟลิปปนสในยุคมารกอส (ชวง1965-1985) ที่มีการ
รวบอํานาจการปกครองและการบริหารแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีการคอรัปชั่นและการเอื้อประโยชนตอพวกพองของตนเองโดย
กวางขวาง ความเกลียดชังคอมมิวนิสตของรัฐบาลซูฮารโตนั้น นําไปสูการสังหารผูตองสงสัยวาคิดตางทางการเมืองไปประมาณ 1
ลานคน นับไดวา เปนการ “ฆา” คนที่คิดตางทางการเมืองที่รุนแรงมากที่สุดในลําดับตนๆของโลก ประวัติศาสตรบาดแผลของ
อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และไทย จึงมีลักษณะคลายคลึงกันในจุดที่วายังไมสามารถดําเนินการชําระประวัติศาสตร และ ไตสวน
เหตุการณความรุนแรงที่กระทําตอประชาชน เพื่อเสาะหาขอเท็จจริง เพื่อนําผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได ในขณะ
ที่ฝายของรัฐบาลซูฮารโตเองนั้น ก็มีความตื่นตัวตอการใชละครเวทีแนวตะวันตกในการเปนเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อยาวนานถึง
30 กวาป (รัฐบาลใหทุนสนับสนุนศิลปะการแสดงที่เปนกระบอกเสียงใหกับรัฐเปนอยางดี) (Michel Bodden, 2007: 66-87)
การใชละครในการสะทอนปญหาและวิพากษวิจารณอํานาจรัฐนั้น เปนเรื่องที่เสี่ยงตอการถูกจับกุม (เชน Rendra นักเขียนบท
ละครตอตานรัฐบาลเปนตัวอยางของการถูกตัดสินใหตองติดคุก) ดังนั้นศิลปนในยุคของซูฮารโตจึงตองทํางานภายใตบรรยากาศ
ของความหวาดกลั ว (เช น กลุ ม Teatre Coma, Teatre Kubur เป น ต น ) ภายใต บ ริ บ ทของการจํ า กั ด เสรี ภ าพในการ
วิพากษวิจารณอํานาจรัฐไดผลักดันใหศิลปนทํางานในเชิงอวัจนะภาษา (Physical Theatre) ที่มีการผสมผสานความเปนศิลปะใน
ท อ งถิ่ น ควบคูไปกับ การนํ าเสนอผา นการแสดงออกเชิ ง สัญลักษณ เช น ผลงานของ Dindon W.S. จาก Teatre Kubur ซึ่ ง มี
ลักษณะรวมของการใช “ละครผอม” (ละครที่ใชทุนนอย แตเนนการสื่อสารดวยการเคลื่อนไหวทางรางกายและการแสดงออกเชิง
สัญลักษณ) เชน เรื่อง Dog Circus เกิดจากเรื่องการเมืองทองถิ่นที่ตอตานรัฐบาลกลาง ซึ่งเปนรัฐบาลเผด็จการ และเต็มไปดวย
การคอรัปชั่น และนํามาผูกเปนเรื่อง ราวเกี่ยวกับชีวิตของคนไรบาน โดยเนนใหเห็นถึงปญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ําทาง
สังคม โดยใชพื้นที่การแสดงที่มีลักษณะเปนวงกลม เพราะเปนรูปแบบที่ไดรบั แรงบันดาลใจจากประเพณีการแสดงแบบดัง้ เดิมของ
อินโดนีเซีย ความโดดเดนของการแสดงนี้อยูที่รูปแบบการแสดงซึ่งเปนแนวทดลอง โดยใชบทกวีและใชกลองที่ทําจากถังน้ํามันมา
เปนสัญลักษณของการตอสู
การกอกําเนิดของกลุมละครที่มีประวัติศาสตรและพลวัตรของการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่มีความตอเนื่องและนาสนใจ
มากที่สุดคือ กลุม Teatre Garasi ซึ่งมี Yudi Ahmad Tajudin เปนหัวหนากลุม ดวยพื้นฐานที่สมาชิกในกลุมนี้ มาจากนักศึกษา
ดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่ตองการทํางานเปนนักเคลื่อนไหวทางสังคม แตเมื่อพบกับบรรยากาศทางการเมืองที่มีการ
ควบคุมสื่อทุกประเภทจึงเปนเหตุผลักดันใหนักศึกษากลุม นี้สื่อสารกับประชาชนดวยการทําละครเพื่อการเคลือ่ นไหวเชิงสัญลักษณ
ทางการเมืองกอน แลวในชวง 1998-2001 จึงเริ่มหันมาผลิตละครสมัยใหม (Modern Theatre) จากบทละครสมัยใหมของ
ตะวันตก (เชน Samuel Beckett, Jean Genet, Bertolt Brecht) ตอมายุคหลังซูฮารโต (1998 – ปจจุบัน) เปนยุคแหงการกาว
เขาสูการพัฒนาประชาธิปไตยที่จริงจัง ซึ่งการเปดใหทุกภาคสวนในสังคมมีอํานาจในการแสดงออกซึ่งสิทธิและเสรีภาพ กลุม
Teatre Garasi เปนตัวอยางของศิลปนที่กลาปฏิรูปตัวเองในทุกดาน(ยกเวนเพียงจุดยืนดานสังคมที่เปนประชาธิปไตยที่ยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน) เพื่อใหมีลักษณะของการกระจายอํานาจมากที่สุด เริ่มตั้งแต ดานแนวคิดของการทํางานที่ใหโอกาสทุกคนมีสวน
รวมในการคิดและสรางผลงานรวมกัน ไปจนถึงการกระขายโอกาสใหสมาชิกหลักสามารถสรางและเปนผูนําในโครงการของตัวเอง
แนวคิดแบบนี้ ทําใหลักษณะขององคกรเปนการรวมตัวแบบหลวมๆ หรือ ที่ Yudi เรียกวา เปน Collective (แนวรวมกัน)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารปฏิ รู ป รูป แบบของผลงาน ที่ ไ ม อิ ง อยู กั บ “ตั ว บทประพั น ธ ” (written text) เป น ศู น ย ก ลาง หากแต อิง
แหลงกําเนิด (source)ที่หลากหลาย ในการนําเสนอประเด็นปญหาของสังคมรวมสมัย โดยวิธีการทํางานลักษณะนี้ มีสวน
คลายคลึงกับ Devised Performance ในงานของ Anne Bogart (SITI Company ของอเมริกา) ซึ่งผูวิจัยพบวา เทคนิคการ
เคลื่อนไหวแบบ Viewpoint ของ Anne Bogart ก็สงอิทธิพลตอการทํางานของ B_Floor และพระจันทรเสี้ยว เชนเดียวกัน
นอกจากนี้ Teatre Garasi ยังปฏิรูปวิธีการบริหารจัดการความรูที่เกิดขึ้นในองคกรของตัวเอง ดวยการทํางานที่เปนความรวมมือ
กับตางประเทศ (เชนโครการ 100% Yogyakarta (2016))ที่ทําใหเกิดการเปดมุมมองและแนวคิดใหมๆในการทํางาน และกลุม
Teatre Garasi เองก็พยายามที่จะทําใหเกิดวัฒนธรรมของการถอดบทเรียนและสังเคราะหองคความรูในการทํางาน หรือที่ Yudi
เรียกวา Knowledge Production Process การปฏิรูปทั้งหมดที่กลาวมานี้ ทําให Teatre Garasi มีลักษณะของความเปนกลุม
ละครรวมสมัยที่โดดเดนมากที่สุดในชวงทศวรรษ 2000 – ปจจุบัน ในอินโดนีเซีย ซึ่งในชวงเวลาดังกลาวนี้ บริบทของสังคม
อินโดนีเซียไดอยูในชวงเปลี่ยนผานจากยุคซูฮารโต ซึ่งเนนการปกครองแนวเผด็จการชาตินิยม มาสูยุคหลังซูฮารโต ซึงเขาสูยุค
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แหงการเปดกวางสูประชาธิปไตย ซึ่งเปนชวงเวลาที่มีความขัดแยงมาก เพราะสังคมอินโดนีเซียในความเปนจริงนั้น เต็มไปดวย
ความแตกตางหลากหลายทางภาษา วัฒนธรรมอยูแลว อีกทั้งการที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโลกทุนนิยมและ
โลกาภิวัฒน ก็ยิ่งทําใหสังคมอินโดนีเซียรวมสมัยมีความซับซอนมากขึ้น Yudi เชื่อวาเราไมสามารถที่จะเขาใจสถานการณความ
ขัดแยงอันซับซอนดวยการพูดถึงสาเหตุอยางใดอยางหนึ่งไดเลย ทามกลางสภาวะของไมมั่นใจในทิศทางตางๆของสังคมนี้ จึงเปน
ที่มาของผลงานที่สะทอนความหลากหลายและซีบซอนเหลานี้ในชวงป ค.ศ. 2001-2015

ภาพ 3 ผลงานของ Teatre Garasi เรื่อง Waku Batu (Time Stone/ Stone Time). ที่มา:
https://qubicle.id/art/bersetubuh-lebih-intim-dengan-teater-tubuh

ภาพ 4 ผลงานของ Teatre Garasi เรื่อง Third Body: On Embracing The In-Between
ที่มา : http://teatergarasi.org/?page_id=654
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ตัวอยางผลงานที่สําคัญยิ่งของ Teatre Garasi ไดแก Waktu Batu (Time Stone/Stone Time) (2002-2005), Jajalan (The
Street) (2008) , Tubuh Ketiga. Pada Perayaan yang Berada di Antara (Third Body. On Embracing the In-Between)
(2010) และ 100 % Yogyakarta โดยมีขอสรุปดังนี้
Time Stone/ Stone Time สนใจลักษณะของการคงอยูรวมกันในสังคมรวมสมัยที่มีความสลับซับซอน ผานการ
เชื่อมโยง โตแยงหรือผสมผสานของแตละวัฒนธรรมอยางมีพลวัติที่ไมเคยอยูนิ่ง ทามกลางการปะทะกันระหวางสังคมยุคเกาที่
เชื่อในอัตลักษณแบบชาตินิยมกับยุคใหมที่มีอัตลักษณหลากหลาย ตอมา Jajalan (The Street) ซึ่งเปนผลงานแนว physical
theatre (การแสดงที่สื่อสารผานการเคลื่อนไหว และไมเนนบทพูด) นั้น ก็เนนประเด็นที่เกี่ยวกับมิติชีวิตที่หลากหลายที่พบไดบน
ทองถนนของเมืองใหญในอินโดนีเซีย การแสดงชิ้นนี้ ทําใหผูชมไดเห็นภาพความแตกตางเหลื่อมล้าํ ทางชนชั้น และความ
หลากหลายของผูคนบนทองถนน สวน Third Body : On Embracing the In-Between นั้นเปนการมุงสํารวจ “สภาวะ” ของ
การ “เปลี่ยนผาน” ของผูคนในการใชชีวิต หรือ การยอมรับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต จากสภาวะหนึง่ ไปสูอีกสภาวะหนึ่ง โดย
ที่ Yudi มองวา สภาวะดังกลาวทําใหผูคนอยูใน “ความจริงของมิตทิ ี่สาม (third reality)” ซึ่งผูคนมีทั้งการยอมรับและไม
ยอมรับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหมๆซึงไดรับอิทธิพลจากโลกตะวันตก สวน 100% Yogyakarta นั้นอยูภายใตการกํากับของ
Helgard Haug, Stefan Kaegi จากเยอรมันนี้ โดยมีรวมกํากับการแสดงคือ Naomi Srikandi และมี Yudi Ahmad Tajudin
เปน Dramaturg (ผูใหคําปรึกษา) ซึ่งในโครงการนี้ ใชนักแสดงจากผูคนทั่ว ๆ ไปที่ไดรับเลือกการเลือกใหเปนคลายเปนตัวแทน
ประชากรทุกหมูเ หลามาชวยกันสะทอนสภาวะความเปนจริงในดานตาง ๆ ของเมืองนี้ จากมุมมองของตนเอง นับตั้งแตเรื่อง
คานิยมในการใชชีวิต ตลอดจนปญหาและทางออกของดานตาง ๆ เชนสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย การเมือง
ศีลธรรม สิทธิมนุษยชน (ดูคลิปในบรรณานุกรม)
กลาวไดวา พัฒนาการของละครรวมสมัยของอินโดนีเซียนั้น มีลักษณะของ “ผูสังเกตการณ” และ “ผู สะทอนสังคม”
ผ า น “เครื่ อ งมื อ ” หรื อ “เทคนิ ค วิ ธี ก าร” ด า นการละครที่ เปลี่ ยนแปลงไปมากตามยุค สมัย ของสั ง คมอิ น โดนี เซี ย ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากสังคมที่มีศูนยกลางอํานาจการเมืองการปกครองไปสูสังคมที่มีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้น ดังนั้น เครื่องมือ
ตลอดจนปรัชญาในการสรางสรรคผลงานละครจึงมีการปรับตัวใหสอดคลองกับสภาวะเหลานี้
ประเทศไทย
ถึงแมวาประเทศไทยจะไมเคยตกอยูภายใตอาณานิคมของตางชาติ แตในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของภูมิภาคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต ประเทศไทยก็ไดรับอิทธิพลอันเปนผลสืบเนื่องจากยุคแสวงหาอาณานิคม ยุคสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 ซึ่ง
สงผลใหเกิดการใชลัทธิชาตินิยมมาอยางตอเนื่องยาวนานเชนกัน โดยที่รัฐมีนโยบายชัดเจนในการยึดโยงอยูกับเสาหลัก 3 ประการ
คือ ชาติ ศาสนา (พุทธ) และพระมหากษัตริย ซึ่ง สงผลใหการปกครองประเทศโดยภาพรวมนั้นดูเหมือนวาประเทศไทยมีลักษณะ
ของความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากกวาฟลปิ ปนส หรือ อินโดนีเซีย โดยลักษณะดังกลาวนี้ นักวิชาการดานประวัติศาสตรมอง
วา ระบอบกษัตริยเปนศูนยรวมของความยินยอมพรอมใจของผูคนที่มีความแตกตางหลากหลายในชาติ โดยมีกองทัพเปน “ฝาย
ควบคุมกระบวนการทางการเมืองชองชาติ” และมี “ระบบราชการ” เปนฝาย “ควบคุมงานบริหาร” (นิโคลาส ทารลิ่ง, 2552, น.
161) แบบแผนของโครงสรางทางการเมืองเชนนีแ้ มอาจจะทําใหการปกครองลําบากนอยกวาการกระจายอํานาจใหประชาชน แต
ก็สวนทางกับหลักการประชาธิปไตยและกระแสการพัฒนาไปสูโลกที่ไรพรมแดนมากขึ้นไปเรื่อยๆ แนวทางในการทําวิจัยในครั้ง
นี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเชิงเอกสารและขอมูลภาคสนามตั้งแต พ.ศ.2556 –2561 และไดคัดเลือกกลุมละครที่จะใชเปน
กรณีศึกษา 3 กลุม อันไดแก
1) กลุมพระจันทรเสี้ยว(รุนใหม) เปนกลุมละครอิสระที่มีประวัติศาสตรที่ยาวนามากมาตั้งแตการกอตั้งของรุนแรกเมื่อ
ป พ.ศ.2518 (แมวาจะมีขาดชวงไประหวางป 2520 – 2536 คือรวม 16 ป) แตก็นับไดวากลุมนี้ มีแนวทางในการผลิตผลงานที่
เนนประเด็นทางสังคมรวมเวลาแลวยาวนานถึง 27 ป ในชวงป 2518 – 2561 สําหรับกลุมพระจันทรเสี้ยว(ใหม)นั้นสามารถ
แบงเปนยุคสมัยที่ชัดเจน 3 ยุคดวยกัน ยุคของคํารณ คุณะดิลก (2539 – 2540) ซึ่งวางแนวทางของนักแสดงในการใชภาษาของ
รางกายในการสื่อสารเปนแกนสําคัญ โดยผลงานของเขาถูกขนานนามวาเปนแนว “ละครผอม” (เจตนา นาควัชระ, 2530) ยุค
ของนิมิตร พิพิธกุล เปนผูกํากับการแสดง 10 เรื่อง (2540-2544) โดยละครสวนใหญมีลักษณะของ “ละครผอม” ที่วิพากษทุน
นิยมและบริโภคนิยม ยุคของ สินีนาฏ เกษประไพ (2550-ปจจุบัน) มีผลงานที่กํากับการแสดงโดยสินีนาฏมากถึง 21 เรื่อง จาก
ผลงานในกลุม 27 เรื่อง ผูวิจัยพบวา สินีนาฏมีความสนใจ ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องของ “ผูหญิง” อยางชัดเจน ละครทุก
เรื่องของเธอ สะทอนภาพของตัวละคร “ผูหญิง” ที่ถูกนําไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่หลากหลายในสังคมไทย อาทิ ใน ผีแมวดํา
(2556) สะทอนใหเห็นถึงตัวละครผูหญิงที่มีสถานภาพยากไร หรือมีสถานภาพที่ไมอยูภายใตคานิยมในสังคมนั้น มักจะถูกกดขี่ขม
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เหงทั้งทางรางกายและจิตใจโดยงาย เรื่อง เงา-ราง (Shade Borders) (2557, 2560) นั้น เปนผลงานที่สินีนาฏไดรับแรงบันดาล
ใจจากผลงานศิลปะจัดวางแนวรวมสมัย ของ พินรี สัณฑพิทักษ ซึ่งแสดงเกี่ยวกับ “นม” หรือ “ทรวงอกของผูหญิง” โดยวิธีการ
นําเสนอเรื่องนี้ เปนแนวที่อิงกับการเคลื่อนไหวสรางสรรคและการใชเครื่องแตงกายและอุปกรณประกอบการแสดง แสง เงา และ
ดนตรี ทั้งนี้ ผูหญิงในเรื่องทุกคน ทําการแสดงในแนว Physical Theatre (การเคลื่อนไหวสรางสรรคโดยใชรางกายสื่อสาร) ผาน
การทํางานแนว Devised Performance (การใชเครื่องมืออยางหลากหลายในการสื่อสารในการแสดง โดยแสดงเปนฉากหรือ
ตอนสั้นๆ หลาย ๆ คอน แลวนํามา “ปะติด” (collage) เพื่อสะทอนความรูสึกของความเปนผูหญิงตอรางกายของตนเองใน
สภาวการณตางๆ (ภาสกร อินทุมาร, 2557, น. 90-91) สวนเรื่อง รื้อ (2559) นั้น ตัวละครหญิง “เพาลินา” สะทอนใหเห็นถึง
สภาวะความทุกขทรมานทางจิตใจอันยาวนานของ “เหยื่อ” ทีถูกกระทําทางอาชญากรรมโดยผูมีอํานาจฝายรัฐ โดยเฉพาะที่
กระทําตอประชาชนของตัวเอง ผูวิจัยพบวาผลงานของสินีนาฏสวนใหญ ยังมีอัตลักษณของการเปนละครพูดที่อยูในรูปแบบ
“ละครผอม” แมวาการทํางานแนว Devised Performance เชนเรื่อง เงา-ราง นั้น ก็เปนแนวทางการทํางานอีกแบบหนึ่ง ที่มี
ความเปนตัวของตัวเอง ในแบบของสินีนาฏเองก็ตาม

ภาพ 5 ผลงานของพระจันทรเสี้ยวการละคร เรื่อง ผีแมวดํา (2556) ที่มา:
http://www.crescentmoontheatre.com/Performance/

ภาพ 6 ผลงานของพระจันทรเสี้ยวการละคร เรื่อง รื้อ ภาพถายโดย จีรณัทย เจียรกุล
ที่มา : http://crescentmoonspace.blogspot.com/2016/
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2)
กลมละคร B_Floor ไดถูกกอตั้งขึ้นในป 2542 ระหวางที่ ธีระวัฒน มุลวิไล (คาเงะ) สมาชิกในกลุมพระจันทร
เสี้ยว เพื่อสรางสรรคผลงานที่มีเอกลักษณของตัวเอง มีผูรวมกอตั้งอีก 2 คนคือ จารุนันท พันธชาติ และ สินินาฏ เกษประไพ กลุม
B_Floor มีผลงานชิ้นแรกคือ มิดะ (2542) ในรูปแบบการแสดงคลาย Butoh (บูโต) อันมีตนกําเนิดจากญี่ปุน ตอมาในชวงป พ.ศ.
2545-2557 กลุมละคร B-floor ไดทยอยรับสมาชิกเพิ่มอีก 8 คน กลุม B_Floor มีผลงานมากมายถึง 30 ชิ้น ผลงานที่โดดเดน
และเปนที่ยอมรับของวงการละครเวที คือ เรื่อง แผนดินอื่น (The Other Land) (2551, 2557) กํากับการแสดงโดย ธีระวัฒน
มุลวิไล ละครเรื่องนี้ไดรับ แรงบันดาลใจจากวรรณกรรมเรื่องสั้น แผนดินอื่น ของ กนกพงศ สงสมพันธุ ซึ่งเปนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของกับชีวิตของผูคนในทองถิ่นที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกัน โดยผูกํากับฯเลาเรื่องจากวรรณกรรมเหลานี้ ผานการแสดงเปน
ฉากหรือเหตุการณตาง ๆ ที่ไมจําเปนตองปะติดปะตอ แตเมื่อพินิจในภาพรวมแลว ก็จะเห็นภาพของประเทศไทยที่ยังมีชองวาง
มากมายระหวางชีวิตของผูคนในเมืองกรุงและในชนบท นําเสนอผานภาพแสดงถึง “ความเปนอื่น” ของผูคนทั้งหลายที่อาจจะมี
ชาติพันธุ ความเชื่อทางศาสนา อุดมการณ หรือสําเนียงภาษาที่แตกตางไป อาทิ มีเหตุการณที่แสดงใหเห็นถึงกลุมผูถายทํา
ภาพยนตรไทยเรื่อง “หนักแผนดิน” ซึ่งเปนภาพยนตรที่เกี่ยวกับการกวาดลางประชาชนที่ถูกตราหนาวาเปน “คอมมิวนิสต” สวน
เหตุการณอื่น ๆ ในตัวเรื่องนั้น ใช “เครื่องมือ” (devices) เพื่อเปนองคประกอบที่รวมสื่อสารหลายอยาง เชน การเคลื่อนไหว
ประหนึ่งนาฏกรรมของนักแสดงโดยไมตองมีบทสนทนา เพลงปลุกใจ เสียงพากยจากภาพยนตร ภาพขาว ไปจนกระทั่ง ภาพ
หลอนในจินตนาการของผูถูกกดขี่ (เชน ภาพการถูกไลลาสังหารผูชุมนุมจากเหตุการณความไมสงบ) วิธีการนําเสนอเชนนี้ เปน
เชนกระจกหลายๆดานที่ชวยใหผูชมมองเห็นมุมมองใหมๆในสังคมไทยรวมสมัย นับตั้งแตปลายป 2553 ถึงป 2561 นั้น เปนยุคที่
นาตื่นเตนมากที่สุดสําหรับกลุมนี้ เปนชวงเวลา 9 ปที่มีการทดลอง แนวคิด รูปแบบ วิธีการนําเสนอ โดยสมาชิกกลุม B_Floor ถึง
6 คน ที่สามารถออกแบบและสรางสรรคผลงานของ B_Floor ใหมีความโดดเดนในแงของการทํางานกับรางกายของนักแสดง
ผาน Physical Theatre ดวยรูปแบบรวมสมัยที่ผสมผสานกับ Devised Performance ไดอยางลงตัว มีกลิ่นอายของความแปลก
ใหมและมีเนื้อหาที่มีความเปน “รวมสมัย” กับสภาวะของสังคมที่ผูชมกําลังตองเผชิญอยู ณ ขณะนั้น ในจํานวนผลงานทั้งหมด
30 ชิ้นนั้นเปนผลงานที่กํากับการแสดงโดยธีระวัฒนมากถึง 16 ชิ้น เขาเริ่มทํางานชุดไตรภาคคือ คือ Flu-O-Less-Sense (2553),
FluFool (2554) และ Fool Alright (2554) ทั้งสามเรื่องนี้ เปนการแสดงที่แทบไมมีบทพูด โดยละครไตรภาคนี้ ไดรับแรง
บันดาลใจจากเหตุการณความขัดแยงทางการเมืองในป 2553 ที่เกิดการปะทะระหวางฝายตรงขามทางการเมืองซึ่งนําไปสูการ
สูญเสียชีวิตเปนจํานวนมาก ผลงานอื่น ๆ ที่ลวนวนเวียนเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง ไดแก Oxygen (2555), ไตฝุน : The
Remains (2556) , มโนแลนด (2558), และ Fundamental (2559) โดยผลงานทุกชิ้นลวนสะทอนแงมุมตาง ๆ ของสังคมที่อยู
ภายใตโครงสรางของเผด็จการทางอํานาจ ซึ่งสงผลตอสภาวะจิตใจของผูคนในยุคสมัยที่ผานมาจวบจนปจจุบัน ธีระวัฒนมี
เป า หมายในการสร า งสรรค ผลงานของเขาที่ ชั ด เจนมาก คื อ ความพยายามที่ จ ะให ผู ค นชนชั้ น กลางในเมื อ งหลวง ให ป รับ
“ทัศนคติ” หรือ มุมมองที่เกี่ยวกับเหตุการณทางการเมืองและสังคมในอดีต (สัมภาษณ 2558, 30 กรกฎาคม). ผลงานการกํากับ
การแสดงในเรื่องอื่นๆซึ่งมีจํานวนไมต่ํากวา 15 ชิ้นโดยศิลปนสมาชิก B_Floorนั้น เปนผลงานที่มีลักษณะ “ตอตาน” ความเปน
ละครเวทีทั่วๆไป กลาวคือ เปนการแสดงที่นักแสดงไมพยายามเปนตัวละคร แตแสดงเปนตัวเองในทามกลาง “สภาวะ” ที่ถูก
กําหนดโดยศิลปน อาทิ ผลงานโดย จารุนันท พันธชาติ (จา) เชน แบบทดสอบความอดทน (Test of Endurance) (2559)
ผลงานของ อรอนงค ไทยศรีวงศ (กอลฟ) ใน บางละเมิด (Bang Lamerd) (2555, 2558) ผลงานโดย ดุจดาว วัฒนปกรณ (ดุจ
ดาว) ใน Blissfully Blind (2560) และผลงานของ ศศพิ น ทุ ศิ ริ ว าณิ ช ย (ปู เ ป ) I DIDN'T LAUNCH A THOUSAND (2557)
หรือ งามหนา เมื่อมองโดยภาพรวมแลว จะพบวาเนื้อหานั้น มักจะเปนการสะทอน”สภาวะทางสังคม” ที่ถูกทําใหเซื่องซึม หรือ
หลับใหล จนกระทั่งอาจจะไมรับรู ไมตระหนักถึงผลกระทบอันมีรากเหงามาจากสภาวะของเหตุการณที่ขาดความเปนธรรมใน
อดีต ที่ยังลองลอยอยูทั่วไปในสังคม
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ภาพ 7, 8 ผลงานของ B_Floor กํากับการสดงโดย ธีระวัฒน มุลวิไล จากเรื่อง Flu Fool ที่มา: ธีระวัฒน มุลวิไล

ภาพ 9 ผลงานของ B_Floor กํากับการแสดงโดยธีระวัฒน มุลวิไล จากเรื่อง แผนดินอื่น (2008) ที่มา: ธีระวัฒน
มุลวิไล
3) กลุมละครอนัตตา (Anatta Theatre Troupe) กอตั้งเมื่อป 2555 โดย ประดิษฐ ประสาททอง (ตั้ว) ดวงใจ หิรัญ
ศรี (เพียว) และศรายุทธ เพชรสัมฤทธิ์ (เอ็ดดี้) โดยเกิดจากการแยกตัวออกมาจากกลุมละครมะขามปอม (เปนองคกรเอกชนเพื่อ
สังคม NGO)ป 2555 ซึ่งประดิษฐเคยเปนหัวหนาและสรางผลงานละครเวทีมา 30 ป โดยกลุมมะขามปอมมีชื่อเสียงจากการ
ผลิตผลงานละครเวทีที่ใชศิลปะการแสดงหลายชนิด เชน ศิลปะประจําทองถิ่น เพลงพื้นบาน เพลงในกระแสนิยม และการแสดง
ละครสมัยใหม มาผสมผสานกับเทคนิคการเลาเรื่องแบบละครตะวันตก เพื่อชี้นําประเด็นปญหาสังคมเปนหลัก (เชน ปญหา
การคามนุษย ยาเสพติด เปนตน ประดิษฐยังมีทักษะพื้นฐานทางดนตรีไทย นาฏศิลปไทย การขับรองเพลงไทยเดิม และลิเก เขา
คือศิลปนสมัยใหมคนแรกที่นําเนื้อหาทางสังคมการเมืองที่จริงจังมาจัดแสดงเปนลิเกแนวรวมสมัย อาทิ เรื่อง เปลี่ยนฟาแปรดิน
(2543), นาคะวงศ (Naga Wong) และ ยักษตัวแดง (2552-2553) เปนตน ลิเกเปลี่ยนฟาแปรดิน เปนเรื่องราวเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 หรือ นายซวยตลอดศก (ผลงานในนามกลุมมะขามปอม) ที่พูดถึงผลกระทบอันเกิดตอญาติ
และครอบครัวของเหยื่อความรุนแรงจากเหตุการณ 6 ตุลา 2519 มาจนถึงผลงานในชวงที่เขาไดแยกตัวมาตั้งกลุมอนัตตา (2555)
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ซึ่งมีอัตลักษณโดดเดน เชน เพลงรัก 2475 (2556) ซึ่งเปนผลงานที่ไดรับแรงบันดาลใจจากเหตุการณในอัตชีวประวัติของทาน
ผูหญิงพูนศุข พนมยงค ที่ตองเผชิญกับชะตากรรมทางการเมือง มังกรสลัดเกล็ด (2558) นั้นถอดจากเหตุการณในอัตชีวประวัติ
ของอาจารยปวย อึ๊งภากรณ โดยตรง ที่ตองเผชิญกับมรสุมทางการเมืองแตคงหยัดยืนตออุดมการณเพื่อประโยชนของประชาชน
ผลงานที่มีลักษณะรวมสมัยที่โดดเดนมากที่สุด คือ ที่ ไมมีที่ (Nowhere Place) (2559) จัดแสดงในโอกาสครบรอบ 40
ปเหตุการณ 6 ตุลา 2519 ที่หอง B_Floor มีความ “รวมสมัย” ในเชิงของรูปแบบการนําเสนอที่ “รวม”กาลเวลาและยุคสมัยกับ
ผูชม มีตัวละครเพียง 2 ตัว ที่แตงชุดขาวคลายเจาบาวเจาสาวคูหนึ่ง ที่ใชคําแทนตัววาคําแทนตัววา “ลุง” กับ “ปา” เขาทั้งสอง
จริงๆไดเสียชีวิตไปแลว แตยังมาพบกันในสถานที่ที่ไมแนวาคือที่ไหน แตเขาก็มีบทสนทนาตอกัน ที่วาดวยเรื่องของอดีต ความทรง
จํา ที่มีความเลอะเลือนไมปะติดปะตอ ในแงของการนําเสนอนั้น แมวาละครเรื่องนี้จะเปนละครพูดที่ไมไดใช “เครื่องมือ” อื่น ๆ
มาประกอบเพื่อ “สื่อสารในการแสดง” ดังเชนกลุมพระจันทรเสี้ยว หรือ B_Floor แต ประดิษฐ เขียนบทดวยการใช “ความทรง
จํา” ของผูชมรวมสมัย เปน “เครื่องมือ” ในการสรางบทสนทนา เชนความทรงจําเกี่ยวกับ ภาพถายจากประวัติศาสตร ขาวสารที่
เคยรับทราบ ผูคนที่ประสบผลกระทบจากความรุนแรงที่ผูชมอาจจะเคยพานพบ เปนตน จึงนับวา เขาไดใชความคิดสรางสรรคที่
สรางผลงานที่มีความ “รวมสมัย” ในแบบของตนเองที่โดดเดนยิ่ง

ภาพ 10 จากผลงานของกลุมอนัตตา กํากับการแสดงโดย ประดิษฐ ประสาททอง เรื่อง ที่ไมมีที่ ที่มา:
Tua Pradit Prasartthong Facebook

อภิปรายผลและสรุปผล

จากการศึกษากลุมละครกรณีศึกษาจากทั้ง 3 ประเทศชี้วา
1. การทํางานละครรวมสมัยในกลุมกรณีศึกษาจากทั้งสามประเทศ ลวนมีแนวคิดหรือเปาหมายไปสู การสรางสังคมที่
เปนประชาธิปไตยและมีความเปนธรรม ซึ่งหมายถึงสังคมที่เคารพในสิทธิมนุษยชน โดยไมแบงแยก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา
ชาติพันธุ
2. การชมละครรวมสมัยที่มีเนื้อหาทางสังคมอาจจะไมไดมีผลในการเปลีย่ นแปลงสังคมโดยตรง แตอาจจะมีผลในแงของ
การเปลี่ยนทัศนคติในแงของปจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมนั้น จะเกิดขึ้นเมื่อมีการทํางานรวมกันระหวาง กลุม
ละคร ชุมชน องคกรทางสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรดานการศึกษา
3. ศิลปนที่ทํางานละครรวมสมัย มีแนวโนมที่จะแสวงหาวิธีการที่แปลกใหมและสอดคลองกับสภาวะความเปลี่ยนแปลง
ทางของสังคม ที่อยูระหวางรอยตอของโลกยุคกอนดิจิตอลและโลกยุคดิจิตอล โดยกลุมศิลปนจากทั้งสามประเทศที่อยูในขอบเขต
ของโครงการวิจัยนี้ มักจะใชการลงทุนทางดานวัตถุที่คอนขางนอย แตเนนการใชวัตถุหรือวัสดุรอบตัวในการสรางฉาก หรือ
องคประกอบฉากและเครื่องแตงกาย อีกทั้งยังเนนในเรื่องของรูปแบบการแสดงแนว Physical Theatre (การแสดงที่ใชก าร
เคลื่อนไหวในการสื่อความหมาย)ประกอบกับบทพูด โดยผสมผสานกับสื่ออื่นๆ มากกวาการสรางงานที่เกิดจากการประพันธบท
เปนละครพูด
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บทคัดยอ
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา เพื่อถายทอด
ความรูการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพานพลา และเพื่อศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑ
กระเป าผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบ านสะพานพลา ตําบลสะท อน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ขั้นตอนดําเนินการวิจัย
ประกอบดวยขั้นตอนแรก คือ การศึกษาขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของ ขั้นตอนที่สอง คือ การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ
ขั้นตอนที่สาม คือ การออกแบบ ขั้นตอนที่สี่ คือ การพัฒนาแบบราง เพื่อนําไปสูกระบวนการสรางตนแบบ ขั้นตอนที่หา คือ การ
ถายทอดความรู โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพานพลา
และขั้นตอนสุดทาย คือ การประเมินผล โดยนําผลิตภัณ ฑตนแบบ มาศึกษาความพึงพอใจจากกลุมทอผาบานสะพานพลา และ
ผูบริโภค เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แบบสอบถามความตองการดานรูปแบบกระเปา และแบบสอบถามความพึง
พอใจกระเป าผาฝ ายย อมสีธรรมชาติ วิเคราะห ข อมู ล โดยการหาคาเฉลี่ ย (Mean) และคาเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ผลการวิจัย พบวา ผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ มีจํานวน 3 รูปแบบ คือ กระเปาสําหรับคลองสะพายไหล กระเปาสําหรับ
ถือ คลองสะพายไหล และกระเปาสําหรับถือคลองมือ ผลการถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ทํา
ใหกลุมทอผาบานสะพานพลา มีความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการตัดเย็บกระเปามากขึ้น จากการประเมินผลงาน พบวา มีความ
เหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 และกลุมผูบริโภคสวนใหญมีความพึงพอใจกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ รูปแบบที่ 1
โดยรวมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 มีคาเฉลี่ย 4.06 กลาวคือ มีความเปนไปไดในการผลิตจริง และเหมาะสมกับสตรีวัยทํางาน มี
ความสะดวกในการหยิบหรือใสสิ่งของ ใสของไดปริมาณมากและหลากหลาย มีความคงทนแข็งแรง โครงสรางและรูปทรงสวยงาม
รูปแบบมีความทันสมัย
คําสําคัญ : กระเปาผาฝาย สีธรรมชาติ กลุม ทอผาบานสะพานพลา
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ABSTRACT
This research aimed to develop the natural dyes cotton bag, pass on the natural dyes cotton bag
developing knowledge and study the satisfaction for natural dyes cotton bag of Sapanpla weaving group in
Sathon sub district, Nathavee district, Songkhla province. There were five processes of this research. First, the
researcher collected the basic data. Second, the researcher analyzed the data and used it for the design
process. Third, the products were designed based on the collected data. Fourth, the design was developed and
created the prototype products. Fifth, the researcher passed on the knowledge by conducting a workshop. And
the last process is the products assessment by using questionnaires to evaluate the Sapanpla weaving group
and the buyers’ satisfaction from the prototype products. The research tools were interview, bag style needed
questionnaire and satisfaction for natural dyes cotton bag questionnaire. The statistics used for data analysis
were means and standard deviation. The results found that there were 3 styles of natural dyes cotton bag,
shoulder bag, hand bag and clutch bag. The Sapanpla weaving group members had increased knowledge and
understanding of natural dyes cotton bag developing and sewing skill as well by attending the workshop. The
prototype bags satisfaction evaluation mean was 3.63 and most of buyers satisfied the first style design, mean is
4.06. That means this design can be produce, appropriate to the working women, convenient to use with
beautiful and modern design.
Keyword: Cotton bag, Natural dyes, Sapanpla weaving group

บทนํา

กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แรกเริ่มทอผาขาวมาและผาซิ่น ไดมีการพัฒนาผาทอให
มีเอกลักษณโดยใชเทคนิคการยอมผาฝายดวยสีธรรมชาติ ซึ่งนําวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น เชน หินลูกรัง ใบสาบเสือ ใบขี้เหล็ก แกน
ขนุน ใบเพกา เปลือกมังคุด เปลือกสะตอ ใบหูกวาง เปนตน มายอมฝายกับการผสมผสานการทอยกดอกเพื่อสรางเอกลักษณของกลุม
ขึ้น การกอตั้งกลุมนั้น แรกเริ่มกอตั้งโดย นางบัว ดวงตา ประธานกลุมทอผาบานสะพานพลา ซึ่งเปนคนขอนแกนโดยกําเนิด ฝกทอผา
มาตั้งแตเด็ก ตอมาพอมีครอบครัวจึงยายมาอยูที่อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และไดนําวิชาความรูในดานการทอผามาทอผาไวใชสอย
ชาวบานในชุมชนพบเห็นจึงเห็นความสําคัญของภูมิปญญาในการทอผาจึงไดชักชวนกันจัดตั้งกลุมและเริ่มสอนทอผา ในป พ.ศ. 2534
ชาวบานใหความสนใจและเขารวมเปนสมาชิก ซึ่งมีเพียง 7 คน ผาที่ทอออกมามีจําหนายเฉพาะในชุมชน เพราะยังไมเปนที่รูจักและผา
ทอมีจํานวนนอย เนื่องจากในชวงเริ่มแรกใชกี่กระทบในการทอและสมาชิกสวนใหญเปนผูสูงวัย ตอมามีการยุบเลิกกลุมในป 2553
เนื่องจากสมาชิกลดจํานวนนอยลงและไมสามารถทอผาจําหนายไดทัน เนื่องจากคนในชุมชนประกอบอาชีพทําสวนยางเปนอาชีพหลัก
ไมสามารถมารวมเปนสมาชิกในการทอผาได แตเนื่องจากเปนกลุมที่กอตั้งโดยคนในชุมชนเอง ทําใหหนวยงานตาง ๆ ใหความสนใจ
และสนับสนุนภูมิปญญาการทอผามากขึ้น จนกระทั่งในป พ.ศ. 2556 วิทยาลัยชุมชนสงขลาไดใหงบประมาณในการจัดสรางโรงทอ
และจัดซื้อวัสดุอุปกรณการทอผา ใหความรูเพิ่มเติมดานเทคนิคการทอผาและการยอมฝายสีธรรมชาติ นอกจากนี้มีหนวยงานตาง ๆ
เล็งเห็นความสําคัญและตองการใหกลุมมีกําลังที่เขมแข็งมากขึ้น จึงเขามาชวยเหลือดานตาง ๆ ในสวนที่กลุมตองการพัฒนา
ปจจุบันมีสมาชิกกลุม จํานวน 15 คน ซึ่งเปนกําลังการผลิตที่เขมแข็งมากขึ้น และมีจํานวน 9 คน ที่เปนกําลังหลักที่สามารถ
ทํางานตามความตองการของผูบริโภคได ซึ่งถือเปนจุดแข็งของกลุม โดยกลุมผูบริโภคหลักเปนหนวยงานภายในอําเภอนาทวีและ
อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา และผูบริโภคสวนหนึ่งมาจากการออกรานตามงานสินคาหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) จนบางกลุมก็
กลายเปนผูบริโภคหลัก สวนหนึ่งเปนกลุมนักศึกษาที่เรียนทางดานออกแบบเครื่องแตงกายและผูบริโภคที่ตองการใหทอลายตามที่
ตองการ นอกจากนี้ทางกลุมยังไดเปดสอนการยอมสีธรรมชาติสําหรับผูที่สนใจอีกดวย โดยเสนใยที่ใชในการทอมี 3 ชนิด คือ เสนใย
ฝายยอมสีธรรมชาติ เสนใยประดิษฐและโทเร สวนลายที่ใชในการทอนั้นมีลายดอกพลา ลายดอกสะเดา ลายดอกสะทอน และลายลูก
ยาง ลายที่ถือวาเปนเอกลักษณของกลุมคือ ลายดอกพลา ทางกลุมพยายามสรางจุดเดนใหเปนเอกลักษณที่ชัดเจนขึ้นโดยมีการแปรรูป
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ผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ซึ่งยังอยูในชวงเริ่มตนทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ โดยทดลองแปรรูปเปนกระเปารูปแบบงาย ๆ
จากการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง และเริ่มทดลองวางจําหนายก็ไดรับความสนใจจากผูบริโภคโดยชื่นชอบความเปนสีธรรมชาติ แตยังคง
ตองการพัฒนารูปแบบใหมีความเหมาะสมกับวัยและมีความสวยงามมากขึ้น
จากการที่ผูวิจัยไดศึกษาเบื้องตนพบวา ทางกลุมมีความตองการพัฒนารูปแบบกระเปา ใหมีความสวยงามมากขึ้น แตทางกลุม
ไมมีความรูความเขาใจในการออกแบบผลิตภัณฑและในสวนของการผลิตที่ซับซอน จึงทําใหกระเปายังขาดการออกแบบดานรูปแบบ
สีสัน และวัสดุอื่น ๆ ที่มาประกอบเพื่อชวยเพิ่มใหกระเปามีความแข็งแรงเหมาะสมกับการใชสอย ผูวิจัยจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนา
รูปแบบกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ และถายทอดความรูการพัฒ นารูปแบบกระเปาในลักษณะการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
กระบวนการผลิตกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ซึ่งนอกจากจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมใหกับกลุมแลว ยังเปนการขยายชองทาง
และโอกาสทางการตลาด การที่จะอนุรักษงานศิลปหัตถกรรม โดยการสืบทอดความรูมาจากบรรพบุรุษอยางเดียว อาจจะไมเพียงพอ
เพราะในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน การสืบทอด สานตอความคิดของคนรุนเกาโดยคนรุนใหมนําภูมิปญญาเหลานั้น
มาตอยอดความคิดพัฒนารูปแบบใหเหมาะสมกับยุคสมัย แตยังคงคุณคาเอกลักษณของภูมิปญญาดั้งเดิมอยู เกิดมูลคาและความงาม
สงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ชุมชนเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑไดอยางตอเนื่องในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
2. เพื่อถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา

นิยามศัพทเฉพาะ

1. กลุมทอผาบานสะพานพลา หมายถึง กลุมทอผา ที่ตั้งอยูเลขที่ 32/2 ซอยประดูทอง ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา และที่ถอื เปนเอกลักษณของกลุมก็คือการเลือกใชวัสดุธรรมชาติในทองถิ่นมาสกัดสียอมเสนใยฝายใชในการทอผา
2. กระเปา หมายถึง กระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุม ทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
3. ผาฝายยอมสีธรรมชาติ หมายถึง ผาที่ทอดวยเสนใยฝายยอมสีธรรมชาติโดยกลุม ทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1. ไดเนื้อหาองคความรูกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาผาฝายยอมสีธรรมชาติ และกลุม ทอผาบานสะพานพลามี
ความรู ความเขาใจ และมีทักษะการตัดเย็บกระเปามากขึ้น
2. องคความรูที่กลุมทอผาบานสะพานพลาไดรับสามารถนํามาตอยอดในการสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑของกลุมที่มีควมเปน
เอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้นทั้งของกลุม ชุมชน สังคมและประเทศไทย
3. ทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจที่ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑตนแบบกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพาน
พลา ซึ่งจะเปนประโยชนในการพัฒนารูปแบบ และแนวทางตอยอดผลิตภัณฑตอไป
4. เปนการสงเสริมพัฒนาคนในกลุมชุมชนใหมีความคิดสรางสรรค ใชภูมิปญญา วัฒนธรรม และวัตถุดิบธรรมชาติ มาพัฒนา
ผลิตภัณฑกอใหเกิดความยั่งยืน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตดานพื้นที่ ผูวิจัยไดกําหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Area) คือ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ที่ตั้งเลขที่ 32/2 ซอยประดูทอง ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
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2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณ ฑ กระเปาผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ แบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จํานวน 15 คน
และกลุมที่ 2 ผูบริโภค จํานวน 50 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)

วิธีดําเนินการวิจัย

ขั้นที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน เปนศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับขอมูลทั่วไปและความตองการในการพัฒนาผลิตภัณ ฑ
ศึกษาขอมูลจากกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และกลุมผูบริโภค ขอมูลทั่วไปของการยอมสี
แนวคิดและกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ และศึกษาขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการเลือกรูปทรงกระเปาผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ
ขั้นที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบ เปนการกําหนดแนวคิดและขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผา
ฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา จากการที่ไดสอบถามความตองการดาน
รูป แบบกระเป าผาฝายยอมสีธรรมชาติ จากสมาชิกกลุม พบวา ตอ งการพั ฒ นารูป แบบใหส วยงามและทั นสมั ยมากขึ้น มี ความ
เหมาะสมกับสตรีวัยทํางาน และจากการสอบถามขอมูลเบื้องตนเพื่อเปนแนวทางในการเลือกรูปทรงกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ
จากสตรี วั ย ทํ า งาน จํ า นวน 50 คน ผู ต อบแบบสอบถามส ว นใหญ เลื อ กกระเป า รู ป ทรงสี่ เหลี่ ย มผื น ผ า มากที่ สุ ด และผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเลือกลักษณะโครงสรางกระเปากึ่งคงรูป มากที่สุด นําขอมูลที่ไดศึกษามาออกแบบรางกระเปาผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ขั้นที่ 3 การออกแบบ หลังจากที่ไดขอสรุปในการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา
ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แลวผูวิจัยไดใชความคิดสรางสรรคและประมวลความคิดจากขอมูลที่รวบรวมออกแบบและ
รางแบบตามแนวคิดในการออกแบบ จํานวน 3 แนวทาง ผูวิจัยไดนําแบบรางกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ไปใหกลุมทอผาบาน
สะพานพลา คัดเลือกรูปแบบที่ตรงกับความตองการและเหมาะสมสามารถผลิตไดจริง จํานวน 1 แนวทาง
ขั้นที่ 4 การพัฒนาแบบราง หลังจากไดแบบรางกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ จํานวน 1 แนวทาง แลว ผูวิจัยไดนําแบบราง
มาปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณเพื่อนําไปสูกระบวนการสรางตนแบบตอไป
ขั้นที่ 5 การถายทอดความรู เปนการถายทอดความรูดานแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑผาฝายยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดย
เริ่มจากพื้นฐานการตัดเย็บ การสรางแพตเทิรนกระเปา การเตรียมวัสดุอุปกรณ และการฝกปฏิบัติตัดเย็บกระเปา

ภาพ 1 การถายทอดความรู การสรางแพตเทิรนกระเปา
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ภาพ 2 การถายทอดความรูการตัดเย็บกระเปา
ขั้นที่ 6 การประเมินผล หลังจากที่ไดพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบล
สะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา แลวผูวิจัยไดนํามาศึกษาความพึงพอใจ จากสมาชิกกลุม จํานวน 15 คน และผูบริโภค จํานวน 50
คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา
2. แบบสอบถามความตองการดานรูปแบบกระเปาสตรี
3. แบบสอบถามความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนา
ทวี จังหวัดสงขลา

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา
ในการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ในครั้งนี้กํ าหนดแนวคิดและขอบเขตในการพั ฒ นาผลิ ตภัณ ฑ คือ พั ฒ นารูปแบบให มีความสวยงามและทั นสมัย มากขึ้น มีความ
เหมาะสมกับสตรีวัยทํางาน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา โครงสรางของกระเปาใชผาฝายยอมสีธรรมชาติ เปนหลักและมีวัสดุอื่นประกอบ ได
ผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ที่เหมาะสมกับกลุมสตรีวัยทํางาน จํานวน 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 กระเปาสําหรับคลอง
สะพายไหล รูปแบบที่ 2 กระเปาสําหรับถือและคลองสะพายไหล สามารถถอดสายคลองสะพายไหลได และรูปแบบที่ 3 กระเปา
สําหรับถือคลองมือ ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบ ใชผาทอยกดอกสีเทาลายดอกสะเดายอมดวยสีของเปลือกลูกยางผสมกับโคลน และชองใสของ
ดานหนาใชผาทอยกดอกสีชมพูออนลายดอกพิกุลยอมดวยสีของตนฝาง มีรูปแบบที่มีความสวยงาม ทันสมัยมากขึ้น แตกตางจากที่มี
อยูเดิม
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ตาราง 1 เปรียบเทียบผลิตภัณฑกระเปาผา กลุม ทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลากอนและหลังการ
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
ประเด็นปญหา
1. ปญหา

2. การแกไขปญหา

3. รูปแบบผลงาน
4. การประเมินผลงาน
โดยรวม
5. การติดตามผล

กอนการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
หลังการดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
- ตองการรูปแบบที่มีความสวยงามและทันสมัย
มากขึ้น มีความเหมาะสมกับสตรีวัยทํางาน
- ขาดความรู ค วามเข า ใจในการออกแบ บ
ผลิตภัณฑ
- ขาดทักษะในการตัดเย็บกระเปาในสวนของการ
ผลิตที่ซับซอน
- มีการใชวัสดุอื่นประกอบเพื่อใหมีรูปแบบที่มี
ความสวยงามและทั น สมั ย มากขึ้ น มี ก าร
สอบถามความตองการกอนการออกแบบจาก
กลุมตัวอยางเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสตรีวยั
ทํางาน
- การถ า ยทอดความรู โดยการจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระเป าผ า ฝ า ย
ยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพาน
พลา โดยเริ่มจากพื้นฐานการตัดเย็บ การสราง
แพตเทิ ร น กระเป า การเตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ
และฝ ก ปฏิ บั ติ ตั ด เย็ บ กระเป า จนมี ทั ก ษะ
สามารถนําไปพัฒนาอยางตอเนื่องได
ยังไมไดมีรูปแบบแตกตางจากที่มีอยูทั่วไป
มีรูปแบบที่มีความสวยงาม ทันสมัยมากขึ้น
แตกตางจากที่มีอยูเดิม และมีความเหมาะสม
กับสตรีวยั ทํางาน
มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
มีคาเฉลีย่ 3.63
กลุม ทอผาบานสะพานพลา ได นําผลิ ตภั ณ ฑ
ตนแบบจัดแสดงไวที่ กลุมและนําไปจัดแสดง
และจําหนายในงานตาง ๆ เชน งานสินคาหนึ่ง
ตํ า บล หนึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ (OTOP) และได รั บ
ความสนใจมากจากผูบริโภค แตเนื่องจากใน
ชวงแรกนี้ทางกลุมยังขาดเครื่องปอกหนังจึงยัง
ไมสามารถเย็บหนังที่มีขนาดหนาได แตก็ไดนํา
แบบกระเปาที่พัฒนาขึ้นมาตัดเย็บและลดทอน
ตรงสวนหนังเพื่อใหงายตอการเย็บ
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ตาราง 2 วิเคราะหราคากระเปาผากลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลากอนและหลังการ
ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑเดิม

ราคา

ผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นใหม

ราคา

ราคา 650 บาท
ตนทุน : 360 บาท
กําไร : 290 บาท
วัสดุ : ผาฝายยอมสี

ราคา 2,500 บาท
ตนทุน 1,040 บาท
กําไร 1,460 บาท
วัสดุ: ผาทอยกดอก
สีธรรมชาติ,หนังแท

ราคา 120 บาท
ตนทุน : 50 บาท
กําไร : 70 บาท
วัสดุ : ผาฝายยอมสี

ราคา 2,400 บาท
ตนทุน 970 บาท
กําไร 1,430 บาท
วัสดุ: ผาทอยกดอก
สีธรรมชาติ,หนังแท

ราคา 200 บาท
ตนทุน : 65 บาท
กําไร : 135 บาท
วัสดุ : ผาฝายยอมสี

ราคา 900 บาท
ตนทุน 360 บาท
กําไร 540 บาท
วัสดุ: ผาทอยกดอก
สีธรรมชาติ ,หนังแท

2. ผลการถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ผูวิจัยไดถายทอดความรูดานแนวคิดและกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระเปาผาฝาย
ยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยเริ่มจากพื้นฐานการตัดเย็บ การสราง
แพตเทิรน กระเปา การเตรียมวัสดุอุปกรณ และปฏิบัติตัดเย็บกระเปาจากการถายทอดความรูโดยผูเชี่ยวชาญในการตัดเย็บกระเปา ทํา
ใหกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา มีความรู ความเขาใจในการออกแบบผลิตภัณฑและมีทักษะ
ในการตัดเย็บกระเปาในสวนของการผลิตที่ซับซอนขึ้น และจากการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ
กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 แต
ผูเชี่ยวชาญดานการตัดเย็บกระเปาก็ยังใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนสําหรับการพัฒนาผลงานใหมีความสมบูรณเหมาะสมมากที่สุด
โดยใหขอเสนอแนะวาการเย็บฝเข็มและระยะเสนดายกับขอบชิ้นงานควรพยายามใหเปนเสนขนานกัน และใหเพิ่มความละเอียดในการ
เย็บใหมากขึ้น โดยทดลองเย็บประมาณ 3 ครั้ง แลวลองเปรียบเทียบชิ้นงาน หาตําหนิชิ้นงานดวยตนเอง เพื่อจะไดเห็นถึงจุดที่ควร
ปรับปรุง และสามารถแกไขใหดีขึ้นไดจะทําใหผลงานมีคุณภาพมากขึ้น
165

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
____________________________________________________________________________________________ _
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุม ทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา
ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอ
นาทวี จังหวัดสงขลา จากกลุมทอผาบานสะพานพลาและกลุมผูบริโภค จํานวน 65 คน พบวา สวนใหญมีความพึงพอใจกระเปาผาฝาย
ยอมสีธรรมชาติ รูปแบบที่ 1 โดยรวมอยูในระดับมาก เปนลําดับที่ 1 โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.06 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา มีความพึงพอใจดานกลุมเปาหมายทางการตลาดมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.22 กลาวคือ มีความเปนไปไดในการ
ผลิตจริง และเหมาะสมกับรสนิยมของกลุมสตรีวัยทํางาน รองลงมา คือ ดานประโยชนใชสอย โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.14 กลาวคือ
มีความสะดวกในการหยิบหรือใสสิ่งของ ใสของไดปริมาณมากและหลากหลาย ปองกันการเกิดความเสียหายของสิ่งของได และ
สุดทายดานรูปทรง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.96 กลาวคือ มีความคงทนแข็งแรง ประณีตสวยงาม โครงสรางและรูปทรงสวยงาม
รูปแบบมีความทันสมัย มีความเหมาะสมดานการผสมผสานวัสดุ สีสันและลวดลายสวยงาม

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
ในครั้งนี้กําหนดแนวคิดและขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑ คือ พัฒนาผลิตภัณฑใหมีความสวยงามและทันสมัย มีความเหมาะสมกับ
สตรีวัยทํางาน รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผา โครงสรางของกระเปาใชผาฝายยอมสีธรรมชาติ เปนหลักและมีวัสดุอื่นประกอบ ไดผลิตภัณฑ
กระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ จํานวน 3 รูปแบบ ที่มีความสวยงาม ทันสมัยมากขึ้น แตกตางจากที่มีอยูเดิม และผลการถายทอด
ความรูการพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ใหกับกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัด
สงขลา ทําใหสมาชิกกลุมทอผาบานสะพานพลา มีความรู ความเขาใจในการออกแบบผลิตภัณฑและมีทักษะในการตัดเย็บกระเปาใน
สวนของการผลิตที่ซับซอนขึ้น และจากการประเมินผลงานการพัฒนารูปแบบกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ พบวา มีความเหมาะสม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.63 และผูเชี่ยวชาญดานการตัดเย็บกระเปาใหขอเสนอแนะวา การเย็บฝเข็มและระยะเสนดายกับขอบ
ชิ้นงานควรพยายามใหเปนเสนขนานกัน และใหเพิ่มความละเอียดในการเย็บใหมากขึ้น โดยทดลองเย็บประมาณ 3 ครั้ง แลวลอง
เปรียบเทียบชิ้นงาน หาตําหนิชิ้นงานดวยตนเองเพื่อจะไดเห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงและสามารถแกไขใหดีขึ้นไดจะทําใหผลงานมี
คุณภาพมากขึ้น ซึ่งทางกลุมไดจักรอุตสาหกรรม มาตั้งแต ป 2553 แตไมไดนํามาใชเพราะยังไมมีความเชี่ยวชาญในการตัดเย็บดวยจักร
อุตสาหกรรม สงผลใหใชเวลานานในการเย็บกระเปาแตละรูปแบบ แตดวยความตั้งใจและความพยายามของสมาชิกกลุม ทําให
สามารถเย็บกระเปาทั้ง 3 รูปแบบ ไดแลวเสร็จ มีความเหมาะสมอยูในระดับมาก
ซึ่งจากผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบล
สะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พบวา กลุมทอผาบานสะพานพลาและกลุมผูบริโภคสวนใหญมีความพึงพอใจกระเปาผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ รูปแบบที่ 1 มากที่สุด ซึ่งมีความเปนไปไดในการผลิตจริง และเหมาะสมกับรสนิยมของกลุมสตรีวัยทํางาน เปนกระเปา
สําหรับคลองสะพายไหล ใชซิปสําหรับเปด-ปด ทําใหสะดวกในการหยิบหรือใสสิ่งของ โครงสรางสี่เหลี่ยมผืนผา ใสสิ่งของไดปริมาณ
มาก หูห้ิว และกนกระเปาใชหนังวัวฟอกฝาดสีน้ําตาลเปนสวนประกอบเพื่อใหเกิดความแข็งแรง รูปทรงสวยงาม รูปแบบมีความ
ทันสมัย มีความเหมาะสมดานการผสมผสานวัสดุ สีสันและลวดลายสวยงาม ใชผาทอ ยกดอกสีเทาลายดอกสะเดายอมดวยสีของ
เปลือกลูกยางผสมกับโคลน และชองใสของดานหนาใชผาทอยกดอกสีชมพูออนลายดอกพิกุลยอมดวยสีของตนฝาง โดยเปนรูปแบบที่
ตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายคือกลุมสตรีวัยทํางาน เพราะกอนการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ในขั้นตอนการคัดเลือกแบบ
ราง ผูวิจัยไดสํารวจความพึงพอใจดานรูปแบบผลิตภัณฑของผูบริโภคกอน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชนาธินาถ ไชยภู (2556) ที่
ศึกษาวิจัยเรื่อง การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑผาฝายมัดยอมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ กรณีศึกษากลุมมัดยอมสีธรรมชาติบาน
คีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการศึกษาวิเคราะหกระบวนการมัดยอมผาฝายดวยสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ
ในประเด็นรูปแบบผลิตภัณฑ เทคนิคและวัสดุที่ใชในการผลิต ดานรูปแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปา เปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม
สูงสุด โดยนําผลจากการทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอรูปแบบลวดลาย และรูปแบบกระเปาผา มาประกอบกับผลการจากศึกษา
และวิเคราะหแนวโนมกระเปา 2014 (Trend 2014) มาใชเปนขอมูลในการออกแบบ ทั้งนี้เพื่อใหแบบรางของกระเปามีรูปแบบที่
สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคตอแบบรางทั้งหมด เพื่อคัดใหไดแบบรางที่มี
166

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
____________________________________________________________________________________________ _
ผูเลือกมากที่สุด จากนั้นจึงนําผลที่ไดไปพัฒนาตอ เลือกรูปแบบเพื่อนํามาผลิตเปนชิ้นงานตนแบบกระเปาผาฝายมัดยอมสีธรรมชาติ
จากเปลือกสะตอ ซึ่งจะเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาฝายมัดยอมสีธรรมชาติจากเปลือกสะตอ
ชุมชนบานคีรีวง ที่มีความสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และสามารถเปนแนวทางในการสรางรายไดเพิ่มใหแกชุมชน
กระเป าผ าฝ ายย อมสี ธรรมชาติ กลุ มทอผ าบ านสะพานพลา ตํ า บลสะท อ น อํ า เภอนาทวี จั ง หวั ด สงขลา ถึ ง แม ว า จะมี
สวนประกอบอื่นมาเปนสวนประกอบดวยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของผลิตภัณฑ แตยังคงคุณ คาและมีเอกลักษณ ของผาฝายยอมสี
ธรรมชาติอยู ทั้งในดานลวดลายและสีที่เปนธรรมชาติท่ีมาจากวัตถุดิบในทองถิ่น กลับเพิ่มมูลคาใหกับผืนผา เชนเดียวกับผลการวิจัย
ของอลิสณา อนันตะอาด (2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแปรรูปผามัดยอมสีจากมะขามเปนผลิตภัณฑประเภทกระเปา ของกลุม
ผลิตภัณฑกระเปาหนัง อําเภอวังโปง จังหวัดเพชรบูรณ มีจุดมุงหมายในการพัฒนาสงเสริมเพิ่มคุณคาภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑประเภทกระเปาโดยใชผามัดยอมสีจากมะขาม โดยผลิตภัณฑประเภทกระเปาของกลุมผลิตภัณฑกระเปาหนัง หลังการ
พัฒนาไดผลงานใหมโดยการสรางวัตถุดิบเพื่อทํากระเปาโดยผามัดยอมสีจากมะขามแทนการใชหนังเทียม ซึ่งมะขามเปนพืชประจํา
ทองถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ ชวยลดตนทุนจากวัตถุดิบซึ่งเดิมใชเปนหนังเทียม และเปนการสรางลวดลายที่เปนเอกลักษณของผามัด
ยอมเพื่อเพิ่มจุดเดนความนาสนใจใหแกผลิตภัณฑมีความหลากหลายและเพื่อเปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น
ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้เปนประโยชนกับกลุมทอผาบานสะพานพลา ในการนําองคความรูที่ไดรับมาตอยอดในการสรางมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑของกลุมที่มีควมเปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมไทย กอใหเกิดรายไดเพิ่มขึ้น และผลจากการศึกษาความพึงพอใจที่
ผูบริโภคมีตอผลิตภัณฑตนแบบกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ จะเปนประโยชนในการพัฒนารูปแบบ และแนวทางตอยอดผลิตภัณฑ
ตอไป ใหตรงกับความตองการของผูบริโภคมากขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑที่ดีนั้นตองมีความแปลกใหม เหมาะสมกับสภาพความตองการของ
ผูบริโภค เปนผลิตภัณฑที่มีประวัติ มีที่มา เปนผลิตภัณฑที่มีราคาขายเหมาะสมกับกําลังซื้อของผูบริโภคในตลาดนั้น โดยอาศัยการ
ศึกษาวิจัยกลุมผูบริโภคใหไดขอมูลกอนทําการออกแบบและผลิต ซึ่งนอกจากผลการวิจัยนี้เปนประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ผาฝายยอมสีธรรมชาติของกลุมทอผาบานสะพานพลาแลว ยังเปนการสงเสริมพัฒนาคนในกลุมชุมชนใหมีความคิดสรางสรรค ใชภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม และวัตถุดิบธรรมชาติ มาพัฒนาผลิตภัณฑกอใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของภัทรานิษฐ สิทธินพ
พันธ พิริยะ แกนทับทิม และประเทืองทิพย ปานบํารุง (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอมดวย
การยอมจากสีธรรมชาติ ผลการวิจัยพบวา ในการทดลองยอมสีธรรมชาติ จํานวน 5 เฉดสี ไดแก สีแดงจากครั่ง สีเขียวจากใบหูกวาง สี
น้ําเงินจากคราม สีเหลืองสมจากเมล็ดคําแสด และสีเทาดําจากผลมะเกลือ นําไปออกแบบและพั ฒ นาลวดลายการมัดยอมของ
ผลิตภัณฑตนแบบผามัดยอม โดยมีการกําหนดการออกแบบ และการถายทอดเทคโนโลยีของลวดลาย จํานวน 6 ลาย คือ ลายสมุนไพร
ไทย ลายอัญมณี ไทย ลายวาวไทย ลายผักผลไมไทย ลายดอกไมไทย และลายขนมไทย เปนการเพิ่มมูลคาผลิตภัณ ฑและพัฒ นา
ผลิตภัณฑตนแบบในเชิงสรางสรรคใหมีความเปนสากล และปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น ดานผลิตภัณฑตน แบบผา
มัดยอมดวยการยอมจากสีธรรมชาติ
การวิจัยในครั้งนี้ทําใหสมาชิกกลุมทอผาบานสะพานพลา ตําบลสะทอน อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลามีความรู ความเขาใจใน
การออกแบบผลิตภัณฑและมีทักษะในการตัดเย็บกระเปาในสวนของการผลิตที่ซับซอนขึ้น นอกจากนี้กลุมทอผาบานสะพานพลา ยัง
เกิดความภาคภูมิใจวาผาฝายยอมสีธรรมชาติ ที่ตนเองทอขึ้นมาสามารถที่จะนํามาเพิ่มมูลคาใหมีราคาสูงขึ้นมากกวาการขายผาแบบผืน
เพราะในการวิจัยครั้งนี้ ไดนําผาฝายยอมสีธรรมชาติ ของกลุมทอผาบานสะพานพลา ในสวนที่ขายไดนอย หรือขายไมได มาแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑนําไปจําหนาย ปจจุบันกลุมทอผาบานสะพานพลา ไดนําผลิตภัณฑตนแบบจัดแสดงไวที่กลุมและนําไปจัดแสดงในงานตาง ๆ
เชน งานสินคาโอท็อป เพื่อดูแนวโนมดานการตลาดกอนที่จะนําไปผลิตในอนาคต และไดรับความสนใจมากจากผูบริโภค แตเนื่องจาก
แรกเริ่มทางกลุมยังไมมีเครื่องปอกหนัง จึงทําใหไมสามารถเย็บหนังที่มีขนาดหนาได สมาชิกกลุมไดแกปญหาโดยการใชผาในสวนที่
เปนหนังเพื่อใหงายตอการเย็บ และในปจจุบันทางกลุมก็ไดผลิตสินคาออกจําหนายแลว
ซึ่งในอนาคตในดานการวางแผนประชาสัมพันธดานการตลาดของผลิตภัณฑ แนวทางแรกผูวิจัยคิดวาควรจะเพิ่มชองทางการ
ขายผานออนไลนใหมากขึ้น เชน เว็บไซต แอปพลิเคชัน เปนตน ซึ่งการขายของออนไลน เปนชองทางการจัดจําหนายสินคา ที่มีตนทุน
ต่ํา ผลตอบแทนสูง เปนการอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค ในดานการประหยัดเวลา และเพิ่มจํานวนของกลุมลูกคาตางจังหวัด ซึ่ง
ในปจจุบันทางกลุมก็ไดสรางเพจออนไลนบนเฟซบุก เพื่อใหลูกคาและกลุมผูที่สนใจไดตดิ ตามความเคลื่อนไหวของกลุม เชน ผลิตภัณฑ
ใหมของกลุม การออกรานในงานตาง ๆ การพัฒนาสียอมใหม ๆ รวมทั้งการเขาอบรมเรียนรูเรื่องตาง ๆ เปนตน แนวทางที่สอง การ
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กระจายสินคา โดยการนําผลิตภัณฑไปวางจําหนายในรานขายของที่ระลึกทั้งในรานภายในอําเภอและจังหวัด และแนวทางที่สาม การ
จัดทําแผนพับเพื่อโฆษณาสินคาของกลุม ซึ่งตองจัดทํารูปแบบใหมีความนาสนใจ ดึงดูดใจผูพบเห็น อาจจะนําไปแจกในตอนออกราน
จําหนายสินคาในงานตาง ๆ และฝากไวตามหนวยงานตาง ๆ ซึ่งแนวทางการประชาสัมพันธดานการตลาดดังกลาวสามารถเพิ่มจํานวน
กลุมลูกคาใหมากขึ้นและผูบริโภครูจักผลิตภัณฑของกลุมมากขึ้น การวิจัยในครั้งนี้สงผลดีในดานเศรษฐกิจ เปนการสงเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม ๆ ใหกับกลุม สรางคุณคาโดยการแปรรูปผลิตภัณฑใหมีราคาสูงขึ้น เพราะใชฝายยอมสีธรรมชาติของกลุม ซึ่งถือวาเปน
วัตถุดิบที่หางาย และมีคุณภาพดี ไมตองเสียคาใชจายในการขนสง อีกทั้งยังสงเสริมอาชีพสรางรายไดใหกับคนในชุมชน เพื่อเปน
พื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน สวนดานสังคมและวัฒนธรรม สงผลใหเกิดการอนุรักษ และสืบทอดภูมิปญญาการทอ
ผาที่มีมาตั้งแตบรรพบุรุษ เกิดการถายทอดความรูในชุมชน ทําใหภูมิปญญาการทอผายังคงอยูสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับคนใน
ชุมชนตอไป

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่อง การพัฒ นาผลิตภัณ ฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมทอผาบานสะพานพลา ตําลสะทอน อําเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา สําเร็จลุลวงดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาจากสมาชิกกลุมทอผาบานสะพานพลา ที่ใหความอนุเคราะห และ
อํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลในการทํางานวิจัย ตลอดจนใหคําแนะนํา แนวคิดและขอสังเกตอันเปนประโยชนอยางยิ่ง
ในการทําวิจั ยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ คณาจารยหลั กสูตรการออกแบบทุ กท าน ที่ให คําแนะนํ าในการทํ าวิจัย ท ายที่สุด ขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่ใหทุนอุดหนุนการวิจัยในครั้งนี้
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บทคัดยอ
บทความนี้นําเสนอการศึกษาพัฒนาการทางผังของกลุมสุสานจักรพรรดิเมืองเว ประเทศเวียดนาม เปนการศึกษาการ
ออกแบบผังสุสานควบคูไปกับการศึกษาประวัติศาสตรของประเทศเวียดนามโดยขอสรุปที่ไดพบวากลุม สุสานจักรพรรดิในชวงแรก
ของราชวงศเหงียนไดรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนอยางเขมขนและคอยๆพัฒนาความซับซอนของสุสานแตละแหงตามความ
มั่นคงของประเทศในขณะนั้น ในชวงปลายของราชวงศกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบศักดินามาสูระบบสังคมนิยม
ประเทศเวี ย ดนามอยู ภ ายใต อิ ท ธิ พ ลของฝรั่ ง เศส ความกดดั น จากอิ ท ธิ พ ลดั ง กล า วแสดงออกให เห็ น อย า งชั ด เจนถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของการออกแบบสุสานจักรพรรดิ 2 แหงสุดทายที่ยอมรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเขามาประสานเปนสวนหนึ่งของ
การออกแบบสุสานจักรพรรดิ ทั้งในเรื่องของวัสดุการกอสราง การตกแตงทั้งภายในภายนอก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของผังสุสาน
จักรพรรดิจนถึงชวงทายของระบอบศักดินาในเวียดนามแสดงถึงความพยายามในการตอรองกับความกดดันจากตะวันตกแต
ทายสุดความพยายามนี้ก็ไมสําเร็จและระบอบศักดินาในเวียดนามก็ตองถูกยกเลิกไปในที่สุด
คําสําคัญ : ราชวงศเหงียน สุสานจักรพรรดิ โบราณสถาน เวียดนาม

ABSTRACT
This article presents the development of the complex of Hue’s emperor tombs in Vietnam. The
emperor tombs are studied simultaneously with the study of the history of Vietnam during that time. The
conclusion of this study pointed out that the emperor tombs in the first period of Nguyen dynasty were
influenced from Chinese culture. These tombs had developed the complexity in design depending on the
country’s stability in each period of times. In the late period of the dynasty before the converting of
political regime from feudalism to socialism, Vietnam was under the political influenced of France. With that
pressure expressed troughs the changing of design of the last 2 emperor tombs which accepted the western
culture to be part of the tomb’s design, these included the changing of materials, exterior, and interior
decoration. The altering of emperor tombs’ layout until the end of feudal period shown the attempt to
negotiate with the pressure of the Western. At the end, however, this attempt was not succeed and the
feudal was collapsed in the end.
Keywords : Nguyen Dynasty, Royal mausoleum, monument, Vietnam
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บทนํา

ประวัติศาสตรเวียดนามในยุคราชวงศสุดทายผานความกดดันมากมายทั้งจากประเทศรอบขางและประเทศเจาอาณานิคม
ความกดดันดังกลาวสงผลใหทายสุดตองมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมาสูการปกครองแบบสังคมนิยมในปจจุบัน แต
อยางไรก็ตามเมืองเว ซึ่งเปนเมืองหลวงเกาแหงสุดทายของราชวงศเหงียนซึ่งเปนราชวงศสุดทายที่ปกครองเวียดนามในระบอบ
ศักดินายังคงเหลือหลักฐานที่เปนโบราณสถานจํานวนมากที่แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองในยุคเกา หนึ่งในโบราณสถานเหลานั้นที่
เห็นเดนชัดคือสุสานจักรพรรดิทั้ง 7 แหง และทําใหเมืองเวไดรับชื่อวาเปนเมืองแหงสุสานจักรพรรดิ
ในชวงปค.ศ.1993 กลุมโบราณสถานที่รวมโบราณสถานสําคัญทั้งหลายของเมืองเว ประเทศเวียดนามก็ไดขึ้นทะเบียน
มรดกโลกภายใตชื่อ กลุมโบราณสถานเมืองเว (Complex of Hue Monuments) ซึ่งประกอบไปดวยโบราณสถานจํานวนมาก
และในกลุมโบราณสถานเหลานั้นกลุมสุสานของจักรพรรดิราชวงศเหงียน ที่เปนราชวงศสุดทายกอนเปลี่ยนแปลงการปกครองของ
เวียดนามเปนกลุมโบราณสถานที่มีความสําคัญอยางมาก โดยเปนกลุมโบราณสถานที่แสดงใหเห็นถึงประเพณี วัฒนธรรม ความ
เชื่อ ของประเทศเวียดนามในอดีต
ราชวงศสุดทายของประเทศเวียดนามมีจักรพรรดิขึ้นปกครองจํานวน 13 องค แตสุสานที่ใชฝงพระบรมศพนั้นกลับมีเพียง
7 แหง เนื่องมาจากบางพระองคพระบรมศพไมไดถูกฝงในประเทศเวียดนาม บางพระองคพระบรมศพถูกฝงรวมกันในอาณาเขต
ของสุสานเดียวกับจักรพรรดิพระองคอื่น
สิ่งที่นาสนใจของสุสานทั้ง 7 แหงคือนับตั้งแตสุสานแหงแรกที่สรางขึ้นโดยองคปฐมกษัตริยของราชวงศเหงียน ภายใต
อิทธิพลวัฒนธรรมของจีน ผสมผสานกับวัฒนธรรมของเวียดนาม รูปแบบถูกปรับไปทีละเล็กละนอยจนถึงสุสานแหงสุดทายที่
ไดรับอิทธิพลของศิลปะตะวันตกเขาผสมผสานกับศิลปะเวียดนาม การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวไมไดเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตตัวแปรตางๆมากมายในขณะนั้นทีก่ ดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบศิลปวัฒนธรรมของเวียดนาม
ขึ้น การศึกษาการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ควบคูไปกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตรของประเทศทําใหสามารถเขาใจไดดีขึ้นถึง
เหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และทําใหผูศึกษาเขาใจถึงความนาสนใจของสุสานจักรพรรดิเวียดนามที่ไมเพียงเปนที่ฝง
พระบรมศพแตยังเปนพื้นที่ที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการการเมืองการปกครองและอิทธิพลของสิ่งเหลานั้นที่มีผลตอสิ่งปลูกสราง
สําคัญของประเทศเวียดนาม

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

Citadel
Duc Duc Tomb
Tu Duc Tomb
Dong Khanh Tomb
Thieu Tri Tomb
Khai Dinh Tomb
Minh Mang Tomb
Gia Long Tomb

ภาพ 1 กลุมสุสานจักรพรรดิของเมืองเว ประเทศเวียดนาม
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
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1.สุสานจักรพรรดิยาลอง (Gia Long Tomb)

สุสานแหงนี้ใชฝงพระบรมศพของปฐมจักรพรรดิราชวงศเหงียน แตในอาณาบริเวณสุสานยังใชฝงพระบรมศพของสมาชิก
ในราชวงศดวย สุสานจักรพรรดิยาลองครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญและมีการสรางสิ่งปลูกสรางเพิ่มในพื้นที่ตลอดชวงศตวรรษที่ 17
ถึง 19 สิ่งปลูกสรางสําคัญที่สุดคือวังเทียน โท หลาง (Thien Tho Lang) ที่ใชฝงพระบรมศพและพระมเหษีก็ใชเวลาในการปลูก
สรางถึงสามชวงรัชสมัย และแลวเสร็จในสมัยจักรพรรดิ เตรียวทริ (Lien, 2015)
ลักษณะพิเศษของสุสานแหงนี้คือหลุมศพคูของจักรพรรดิยาลองและมเหษี (พระราชินีถัวเทียเกา) พระมเหษีสวรรคตในป
ค.ศ.1814 หลังการสวรรคตไดมีการคนหาสถานที่สําหรับทําการฝงพระบรมศพเมื่อคนพบแลวก็มีการกอสรางที่ฝงพระบรมศพ
และสิ่งกอสรางอีกหลายอยางโดยในระหวางการกอสรางจักรพรรดิยาลองไดมาควบคุมการกอสรางดวยตนเองโดยสุสานแหงนี้ใช
เวลาถึง 6 ปจึงทําการกอสรางอาคารหลักทั้งหมดสําเร็จลง (ค.ศ.1814-1820) สวนอาคารที่เหลือแลวเสร็จภายหลังภายหลัง
(Lien, 2015)

แมน้ําตา ทราช (Ta Trach river)

ที่ผังพระบรมศพพระมารดาของจักรพรรดิยาลอง

ที่ผังพระบรมศพจักรพรรดิยาลอง
ทะเลสาปภายในสุสาน

ภาพ 2 ผังรวมสุสานจักรพรรดิยาลอง
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
สุสานจักรพรรดิยาลองเมื่อแลวเสร็จไดรับการดูแลจากจักรพรรดิองคถัดมาคือจักรพรรดิหมินหมางเปนอยางดีแตภายหลัง
ในรัชกาลถัดไป เนื่องจากภาวะทางการเมืองที่ไมปกติ และความกดดันจากอิทธิพลทางตะวันตก รวมถึงสงครามเวียดนาม ใน
ระหวางการเปลี่ยนแปลงการปกครองทําใหสุสานแหงนี้ไดรับความเสียหายเปนอยางมาก (An, 2014)
องคประกอบของสุสานจักรพรรดิยาลอง
จากลักษณะผังจะเห็นไดวาสุสานจักรพรรดิวางผังในลักษณะที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติ การสรางทางเดินเขาสูสุสานวาง
ทอดยาวกับลักษณะทางภูมิศาสตร จึงทําใหเสนทางเขาสูสุสานไมไดมีแกนอยางชัดเจน อยางไรก็ตามลักษณะของสุสานโดยรวม
จะวางสอดคลองไปกับลักษณะทางฮวงจุย (Feng-Shui) ที่จะตองมีแมน้ําและมีแกนหนาบริเวณฝงพระบรมศพที่หันเขาสูภูเขา ซึ่ง
ในที่นี้คือภูเขาเทียนถัว แตยังไมมีลักษณะการวางผังกลุมอาคารที่เดนชัด และการสรางอาคารมีเพียงอาคารสําคัญที่สรางแกนให
หันเขาหาภูเขาแตอาคารอื่นๆเห็นไดอยางชัดเจนวาวางตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่มี แตภาพรวมจะเห็นถึงองคประกอบ
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สําคัญของสุสานจักรพรรดิองคแรกที่สงตอสูสุสานอื่นๆอีก 6 แหงคือจะตองมีการสรางแกนอาคารหลักเขาสูน้ําและภูเขา สุสาน
แหงนี้เปนสุสานแหงแรกของกลุมสุสานจักรพรรดิของเวและเปนสุสานตนแบบที่องคประกอบหลักทางสถาปตยกรรมถูกนําไป
ทําซ้ําโดยจักรพรรดิองคตอ ๆ มาของราชวงศเหงียน

2.สุสานจักรพรรดิหมินหมาง (Minh Mang Tomb)

จักรพรรดิหมินหมางขึ้นครองราชยในปค.ศ.1821 โดยเปนพระโอรสองคที่สี่ของจักรพรรดิยาลอง หลังขึ้นครองราชยได 7
ป จักรพรรดิหมินหมางมีดําริที่จะจัดหาที่ในการสรางสุสานของตนเอง อยางไรก็ตามกระบวนการสรรหาใชเวลาอยางยาวนาน
จนถึงปค.ศ.1840 ฝายกรมโหรจึงหาที่ที่เหมาะสมได การวางผังของสุสานแหงนี้ถูกพิจารณาอยางถี่ถวนจากโหรและผูเชี่ยวชาญ
ดานพิ ธีการ ซึ่งทํ าให สุสานแหงนี้ก ลายเปน ตัวอยางชั้น เลิศของรูป แบบที่เรียกวาชิโน-คลาสสิคคอล (Sino-Classical style)
อยางไรก็ ตามสุ สานแหงนี้ ยังอยูในระหวางการก อสรางในขณะที่ จัก รพรรดิห มิ นหมางสวรรคต จัก รพรรดิ เตรียวทริ ซึ่งเป น
พระโอรสของจักรพรรดิหมินหมางเมื่อขึ้นครองราชยจึงสรางตอจนแลวเสร็จ (Lien, 2015) จักรพรรดิหมินหมางไดถูกฝงพระบรม
ศพในสุสานแหงนี้ในปค.ศ.1841 แตอาคารสิ่งปลูกสรางทั้งหมดในสุสานแลวเสร็จในอีก 2 ปตอมา (An, 2014)
องคประกอบสุสานจักรพรรดิหมินหมาง
ศาลาลินเฟอง
ทะเลสาปทรุงมินห
ที่ฝงพระบรมศพ
กลุมวัดและทางเขา
สุสาน

ภาพ 3 ผังรวมสุสานจักรพรรดิหมินหมาง
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561

ภาพ 4 แบบจําลองสุสานจักรพรรดิหมินหมาง
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
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หากดูจากผังพื้นจะเห็นวาสุสานแหงนี้ถูกออกแบบใหมีน้ําลอมรอบ และมีรูปรางคลายมดลูก โดยมีการแปลความหมายถึง
สถานที่แหงการกําเนิดใหม สุสานแหงนี้มีลักษณะสมมาตร ลอมรอบดวยกําแพงยาวกวา 1,750 เมตร ภายในพื้นที่ประกอบดวย
ทะเลสาบ สวนไมประดับหลายแหง และมีอาคารประกอบกวา 40 หลัง
สิ่งหนึ่งที่มีลักษณะรวมกันที่ไดรับตกทอดมาจากการออกแบบสุสานจักรพรรดิยาลองคือการรักษาแกนระหวางภูเขาและ
แมน้ํากับตัวอาคารสุสานหลัก ความซับซอนของสิ่งปลูกสรางตางๆรวมถึงองคประกอบของงานผังอาคารมีความซับซอนกวาสุสาน
จักรพรรดิยาลองมาก การปรับพื้นที่ของสุสานทั้งหมดแมจะมีธรรมชาติแทรกเขากับอาคารเชนเดียวกับสุสานจักรพรรดิยาลองแต
อาคารทั้งหมดถูกจัดวางอยางเปนระเบียบ และมีการปรับภูมิทัศนทั้งหมดเพื่อใหสิ่งปลูกสรางสามารถจัดวางไดตามผังอาคารที่ถูก
ออกแบบมา กลาวอีกนัยหนึ่งวาสุสานแหงนี้มีสามารถกอสรางโดยควบคุมลักษณะแวดลอมทางธรรมชาติใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูออกแบบมากกวาของจักรพรรดิยาลองที่ปลูกสรางอาคารลอไปกับสภาพธรรมชาติเดิม

ภาพ 5 บรรยากาศสุสานจักรพรรดิหมินหมาง
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561

3.สุสานจักรพรรดิเตียวทริ (Thieu Tri Tomb)

สุสานของจักพรรดิเตียวทริไมไดสรางในยุคสมัยของจักรพรรดิพระองคนี้ เนื่องจากทรงครองราชยเพียง 7 ป (Ke, 2014)
อีกสาเหตุหนึ่งก็ดวยพระองคเองไมไดมีความตองการที่จะสรางสุสานของตนเองดวย กอนจะสวรรคตในวัยเพียง 41 ป จักรพรรดิ
เตียวทริไดมีรับสั่งแกรัชทายาท-ภายหลังครองราชยเปนจักรพรรดิตือดึ๊ก ไมใหใชเงินหรือเกณฑแรงงานมาใชในการกอสรางสิ่ง
ปลูกสรางตางๆมากเกินไป (Lien, 2015) ดวยคําสัง่ เสียดังกลาวทําใหสุสานแหงนี้มีลกั ษณะเรียบงาย (สุสานแหงนี้สรางโดยพระ
บัญชาของจักรพรรดิตือดึ๊ก) โดยเริ่มสรางในปค.ศ.1848 (An, 2014)
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องคประกอบสุสานจักรพรรดิเตียวทริ

ทะเลสาปภายในสุสาน
ศาลาดึก ฮินห
ที่ฝงพระบรมศพจักรพรรดิ
เตียวทริ
กลุมวัดในสุสานจักรพรรดิเตียวทริ

ภาพ 6 ผังรวมสุสานจักรพรรดิเตียวทริ
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561

ภาพ 7 สุสานจักรพรรดิเตียวทริ ในภาพรวม
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
สุสานจักรพรรดิเตียวทริสรางตามแบบผังของสุสานจักรพรรดิหมินหมางอยางชัดเจน แตมีการปรับขนาดทะเลสาบให
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ สิ่งที่ตางออกไปจากสุสานจักรพรรดิหมินหมางคือสุสานแหงนี้ไมมีกําแพงลอมรอบ แตใชภูมิทัศนทาง
ธรรมชาติในการแบงกั้นขอบเขตของพื้นที่ สิ่งปลูกสรางในสุสานทั้งหมดนี้ใชเวลาเพียงสามเดือนในการปลูกสราง และพระบรมศพ
ของจักรพรรดิเตียวทริไดถูกนํามาฝงในสุสานแหงนี้ 8 เดือนภายหลังกอสรางแลวเสร็จ (An, 2014) ภายในสุสานแหงนี้ยังมีการฝง
พระบรมศพของพระมารดาของจักรพรรดิเตียวทริ พระมเหษี และพระโอรสอีกหลายพระองค (Lien, 2015)
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4. สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก (Tu Duc Tomb)
ในกลุมสุสานจักรพรรดิท้ังหมด สุสานจักรพรรดิตือดึ๊กเปนสุสานที่เปนที่รูจักมากที่สุด มีความซับซอนมากที่สุด และมี
ความเฉพาะตัวมากที่สุด (Lien, 2015) เริ่มสรางในปค.ศ.1864 โดยในระหวางการกอสรางสุสานแหงนี้ จักรพรรดิตือดึ๊กทรงใช
เปนที่ในการพักผอนและหลบหนีจากความกดดันภายในราชสํานักเนื่องจากเปนชวงที่ฝรั่งเศสเริ่มเขามามีบทบาทในการกําหนด
แนวทางการปกครอง การเมืองของเวียดนาม (Ke, 2014) หลังสุสานกอสรางแลวเสร็จจักรพรรดิตือดึ๊กไดใชพื้นที่แหงนี้ในการเปน
พื้นที่ทํางาน พื้นที่พักผอน เขียนบทกวี มีการสรางอาคารหลายหลังเพื่อใหนางสนมทั้งหลายไดมาอยูรวมกับพระองค รวมถึงเหลา
ขาราชบริพารทั้งหลายดวย สิ่งที่ตามมาคือผังของสุสานแหงนี้ ประกอบไปดวยอาคารหลายๆหลังที่ใชงานในชีวิตประจําวัน
(จักรพรรดิตือดึ๊กใชสุสานแหงนี้เปนที่ทํางานถึง 16 ป) จากลักษณะที่มาดังกลาวทําใหยิ่งทวีความซับซอนของการวางผังอาคารใน
สุสานแหงนี้
องคประกอบของสุสานตือดึ๊ก

ที่ฝงพระบรมศพจักรพรรดิตือดึ๊ก

ที่พักนางสนม

กลุมวัดในสุสาน

ทะเลสาปภายในสุสาน

ภาพ 8 ผังรวมสุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561

ภาพ 9 ภาพบรรยายกาศสุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
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ภายในสุสานมีอาคารหลักคือวังที่ตั้งอยูพื้นที่ดานขาง วังแหงนี้จักรพรรดิตั้งชื่อวาวังแหงความถอมตน โดยบริเวณที่วังแหงนี้
ตั้งอยูคือพื้นที่ที่จักรพรรดิตือดึ๊กมาอาศัยอยูเมื่อครั้งยังมีชีวิต และเขามาดูความกาวหนาในการกอสรางของสุสาน ดวยชื่อดังกลาว
ทําใหเมื่อมีการสรางอาคารหลังอื่นๆก็ยังรักษาแกนแนวคิดในเรื่องการถอมตนเอาไว (Lien, 2015) ภายในพื้นที่สุสานแหงนี้มี
อาคารกวา 50 แหงที่จัดวางผังกลุมอาคารแบบอสมมาตร สิ่งที่นาสนใจของสุสานจักรพรรดิตือดึ๊กคือพื้นที่ที่จัดแบงใหเปนที่อาศัย
ของเหลานางสนมเพื่อดูแลจักรพรรดิ (Lien, 2015)
สุสานแหงนี้ไดมีการสรางกําแพงลอมในพื้นที่ที่มีการฝงพระบรมศพจักรพรรดิเชนเดียวกับของจักรพรรดิยาลอง และ
หมินหมาง (ยกเวนจักรพรรดิเตียวทริที่ไมมีการสรางกําแพงลอม) สาเหตุหนึ่งเนื่องดวยในยุคแหงสงครามหากขาศึกสามารถบุก
เขามาถึงสุสานจักรพรรดิ สิ่งหนึ่งที่จะทําคือการขุดพระบรมศพขึ้นมาทําลายซึ่งจะเปนการดูหมิ่นพระบรมศพเปนอยางมากจึงทํา
ใหสุสานจักรพรรดิตองมีการออกแบบเพื่อปองกันเหตุการณดังกลาว (Lien, 2015)
จากภาพรวมอาจกลาวไดวาสุสานของจักรพรรดิเตียวทริมีการออกแบบวางผังที่พัฒนาขึ้นมาจากสุสานแบบเดิมของ
จักรพรรดิยาลองมาก การออกแบบสุสานไมไดมีเพียงแตการออกแบบสําหรับที่ฝงพระบรมศพเทานั้น แตยังกลายเปนเหมือน
สถานที่พักผอน มีการออกแบบภูมิทัศนที่ใชไดจริงในยามมีชีวิต
จนถึงจุดนี้จะเห็ นวานอกจากแนวแกนของที่ฝงศพ ภูเขา แมน้ําแลว สิ่งสําคัญ ที่เปนองคป ระกอบโดยรวมของสุสาน
จักรพรรดิเวียดนามคือการแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน สวนแรกคือวัดประจําสุสาน ซึ่งอาจสรางเปนวัดเดี่ยวหรือกลุมวัด สวนที่สอง
คือที่ฝงพระบรมศพที่จะอยูดานในและตามหลักการแลวตองมีการสรางกําแพงลอมรอบในสวนนี้ โดยจะมีการสรางประตูหลักที่
จะเปดเมื่อนําพระบรมศพเขาฝงแลวประตูนี้จะถูกปดตายไปตลอดเพื่อปองกันพระบรมศพจากเหตุทางสงคราม

5. สุสานจักรพรรดิดือดึ๊ก (Duc Duc Tomb)

สุสานจักรพรรดิดือดึก๊ สรางโดยจักรพรรดิทรานไท (พระโอรสจักรพรรดิดือดึ๊ก) เพื่อที่จะใชเปนที่เก็บพระอัฐิของจักรพรรดิ
ดือดึ๊ก โดยจักรพรรดิดือดึ๊กไดปกครองประเทศเวียดนามเพียง 3 วัน (ค.ศ.1883) ก็ถูกถอดออกจากราชยบัลลังกโดยเหลาขุนนาง
และถูกนําไปขังคุกจนอดอาหารเสียชีวิต (Ke, 2014)
ภายหลังการสวรรคตของจักรพรรดิดือดึ๊ก มีการแตงตั้งจักรพรรดิองคใหม (จักรพรรดิหามหงี่) ขึ้นปกครองประเทศแต
พระองคกลับหนีออกจากพระราชวัง ไปกอตั้งกลุมตอตานฝรั่งเศสขึ้นในปาลึกของเวียดนามทําใหตองมีการตั้งจักรพรรดิองคถัดมา
คือ จั กรพรรดิ ด งคาน จัก รพรรดิพ ระองค น้ี ส วรรคตแต ยั งหนุ ม ทํ าให 6 ป ให ห ลั ง ราชบั ล ลังก ก็ ตกกลั บ มายังพระโอรสของ
จักรพรรดิดึอดึ๊ก พระองคขึ้นครองราชยในนามของจักรพรรดิทรานไทและเปนจักรพรรดิทรานไทนี้เองที่สรางสุสานจักรพรรดิ
ดือดึ๊กในปค.ศ.1899 (Ke, 2014)
ทามกลางความวุนวายดังกลาวทําใหสุสานจักรพรรดิดอื ดึ๊กไมมีความพิถีพิถันในการออกแบบ รวมถึงการเลือกจุดในการ
ตั้งสุสานหรือที่ฝงพระบรมศพแหงนี้ก็ไมไดอยูในจุดที่มีการเลือกเฟนเปนอยางดีเชนสุสานจักรพรรดิกอนหนานี้
องคประกอบสุสานจักรพรรดิดือดึ๊ก
ถนนตวยทรานห
วัดหลงอัน

สุสานจักรพรรดิตือดึ๊ก

ภาพ 10 ผังรวมสุสานจักรพรรดิดอื ดึ๊ก
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
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ภาพ 11 ภาพบรรยากาศสุสานจักรพรรดิดือดึ๊ก
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
สุสานของจักรพรรดิดือดึ๊กนอกจากพระบรมศพขององคจักรพรรดิเองแลวยังเปนที่ฝงพระบรมศพของพระญาติหลาย
พระองคเชน หลานชายและหลานสาวของพระองค พระมเหสี รวมถึงมเหสีของจักรพรรดิทรานไท สุสานแหงนี้มีขนาดเพียง
3,445 ตารางเมตรแตกลับแนนไปดวยพระบรมศพของจักรพรรดิและเหลาญาติวงศ (Lien, 2015) แตอยางไรก็ตามสุสานแหงนี้ก็
ยังพยายามในการรักษาองคประกอบสําคัญของสุสานจักรพรรดิเชน แนวแกนระหวางแมน้ําและภูเขา การสรางวัดในสุสาน
รวมถึงการสรางกําแพงลอมรอบที่ฝงพระบรมศพของจักรพรรดิ ก็ยังมีอยางครบถวน
สิ่งหนึ่งที่นาสนใจคือที่ตั้งของสุสานแหงนี้หางจากตัวเมืองเกาเวที่เปนที่ตั้งของพระบรมมหาราชวังเพียงไมเกิน 1 กิโลเมตร
ซึ่งเมื่อเทียบกับสุสานอื่นๆที่หางออกจากวังเกามากกวา 8-10 กิโลเมตร สุสานแหงนี้แสดงถึงความเรงรีบในการเลือกที่ตั้ง และ
แสดงถึงความกดดันทางการเมืองการปกครองที่ถาโถมเขามาจนทําใหรูปแบบประเพณีการเลือกสรรและการสรางสุสานแบบเดิม
ตองถูกละเวน

6.สุสานจักรพรรดิดงคาน (Dong Khanh Tomb)

ยุคสมัยการครองราชยของจักรพรรดิดงคานเปนยุคที่วุนวายมากที่สุดยุคหนึ่งของเวียดนาม ภายในชวงเวลาไมกี่ปกอน
หนาการครองราชยมีการเปลี่ยนจักรพรรดิถึง 4 พระองค โดยไมมีองคใดเลยที่สามารถครองราชยไดยาวนานกวา 1 ป (จักรพรรดิ
ดือดึ๊ก (Duc Duc) ครองราชยเพียง 3 วัน) และจักรพรรดิหามหงีที่ขึ้นครองราชยกอนหนาจักรพรรดิดงคานก็ไดหนีออกจากวัง
ในขณะครองราชยเพื่อไปจัดตั้งกองกําลังตอตานฝรั่งเศสในปาลึกของเวียดนาม แมจักรพรรดิดงคานไดขึ้นครองราชยโดยการ
สนับสนุนของฝรั่งเศส กองกําลังตอตานนี้ก็ยังคงดําเนินการอยูตลอดชวงรัชสมัยของพระองค การขึ้นครองราชยของจักรพรรดิดง
คานจึงเปนการขึ้นครองราชยเพียงในนามแตอํานาจการปกครองตกเปนของฝรั่งเศสที่เขาควบคุมเวียดนามทั้งหมด
ในรัชสมัยของจักรพรรดิดงคาน พระองคใสพระทัยในการปลูกสรางอาคารตางๆโดยไดมีการตอเติมหอสมุดภายใน
พระบรมมหาราชวัง มีการสรางสุสานเจาชายเคียนไทวุง (พระบิดาของพระองค) แตเนื่องดวยพระองคครองราชยเพียง 3 ป (ค.ศ.
1886-1889) (Ke, 2014) ทําใหไมมีเวลาในการสรางสุสานของพระองคเอง สุสานแหงนี้ถูกสรางโดยจักรพรรดิทรานไทที่ขึ้นสําเร็จ
ราชการตอจากพระองค และถูกตอเติมใหมีขนาดใหญขึ้นโดยจักรพรรดิขายดินหที่เปนพระโอรสของจักรพรรดิดง คาน สิ่งที่ตามมา
คือการผสมผสานของศิลปวัฒนธรรมแบบจีน เวียดนาม และทายสุดแบบยุโรปตามราชนิยมของจักรพรรดิขายดินห
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องคประกอบสุสานจักรพรรดิดงคาน
สุสานเคียนไทวุง

สุสานจักรพรรดิดงคาน
กลุมวัดในสุสานจักรพรรดิดงคาน

ภาพ 12 ผังรวมสุสานจักรพรรดิดง คาน
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561

ภาพ 13 ภาพบรรยากาศสุสานจักรพรรดิดงคาน
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
สุสานแหงนี้สรางในปค.ศ.1889 ในยุคของจักรพรรดิทรานไท ซึ่งหากดูจากผังจะเปนอาคารที่อยูทางซายบนและกลางลาง
สวนสุสานของเจาชายเคียนไทวุงที่เปนพระบิดาของจักรพรรดิดงคานถูกสรางกอนอาคารสองหลังดังกลาว อาคารหลังนี้ถูกสราง
เบี่ยงออกมาจากเสนทางหลักที่เขาสูสุสานจักรพรรดิดงคาน มีลักษณะเฉพาะของการวางผังที่มีขนาดเล็กกวาสุสานจักรพรรดิ แต
มีการตกแตงอยางเปนเอกลักษณเฉพาะตัวโดยเฉพาะการประดับดวยกระเบื้องโมเสกที่จักรพรรดิดงคานชื่นชอบเปนพิเศษ ใน
สวนของพื้นที่ฝงพระบรมศพมีลักษณะคลายคลึงกับพื้นที่ฝงพระบรมศพจักรพรรดิที่มีการลอมกําแพงรอบเพื่อปองกันพระบรมศพ
เพียงแตมีขนาดเล็กกวา
ในสวนของของสุสานจักรพรรดิดงคานที่มีการสรางและตอเติมภายหลังนั้น การวางผังสุสานยังมีลักษณะที่อิงแบบแผน
จากสุสานจักรพรรดิอื่นๆแตการตอเติมภายหลังของจักรพรรดิขายดินหที่นิยมตะวันตกทําใหอาคารฝงพระบรมศพของจักรพรรดิ
ดงคานมีลักษณะเปนอาคารที่ถูกสรางดวยวัสดุสมัยใหมในขณะนั้นคือคอนกรีตสงผลใหสวนตกแตงตางๆที่แตเดิมใชปูน โมเสก
หรือไมเปนวัสดุในการตกแตงตองปรับมาใชเปนคอนกรีตเกิดเปนรูปทรงที่แปลกตาและพัฒนาในทายสุดของการผสมผสานของ
วัฒนธรรมนี้ในสุสานของจักรพรรดิขายดินหซึ่งเปนสุสานแหงสุดทายของกลุมสุสานจักรพรรดิในเมืองเว
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7. สุสานจักรพรรดิขายดินห (Khai Dinh Tomb)

ภายหลังการถูกเนรเทศของจักรพรรดิดวยทาน (Duy Tan) ไปยังหมูเกาะรียูเนี่ยน (Reunion Island) ในปค.ศ.1925
จักรพรรดิขานดินหไดขึ้นครองราชยสมบัติ ในชวงยุคสมัยของพระองคท่คี รองราชยเพียง 9 ป อํานาจการปกครองทั้งหมดตกอยู
ในมือของฝรั่งเศส พระองคทรงสรางสิ่งปลูกสรางตางๆมากมายทั้งพระราชวัง สุสานของพระบิดาพระองค และสุสานของพระองค
เอง แตไมไดมีสวนรวมใดๆในการสรางหรือวางแผนการพัฒนาประเทศชาติเลย (Ke, 2014)
อาจกลาวไดวายุคของจักรพรรดิขายดินห เปนยุคของการเตรียมตัวสูการลมสลายของระบบศักดินาที่ปกครองประเทศ
เวียดนามมากวา 4000 ป และทายสุดในสมัยของจักรพรรดิองคสุดทายคือจักรพรรดิเบาได ที่ปกครองประเทศถึงค.ศ.1945
เวียดนามก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองสูร ะบอบสังคมนิยม
ในยุคของสมัยของจักรพรรดิขายดินหมีการเปลี่ยนแปลงมากมายที่แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของฝรั่งเศสที่ไดเขามาปกครอง
เวียดนามอยางเต็มตัว ประการแรกคือการที่องคจักรพรรดิถูกแตงตั้งโดยฝรั่งเศส ประการตอมาคือการประกาศยกเลิกการใช
ตั วอั ก ษรจี น -เวีย ดนามอย า งเป น ทางการในป ค .ศ.1919 และใช ตั ว หนั งสื อ โรมั น -เวีย ดนาม (romanised Vietnamese) ใน
ประกาศราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด ซึ่งในความเปนจริงจักรพรรดิขายดินหก็ทรงทรงพระอักษรในแบบโรมัน-เวียดนามในจดหมาย
สวนพระองคตางๆมากอนหนานี้แลว ดวยการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหจักรพรรดิขายดินหไดเปลี่ยนแปลงยุคสมัยของเวียดนาม
ที่วางอยูบนวัฒนธรรมขงจื้อเขาสูสังคมอิทธิพลฝรั่งเศสหรือตะวันตกอยางเต็มตัว (Lien, 2015)
สุสานของจักรพรรดิขายดินหก็แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลดังกลาว โดยเฉพาะการใชวัตถุดิบที่เปลี่ยนมาใชคอนกรีตเปนวัสดุ
หลักทั้งหมดในการสรางสุสาน สิ่งปลูกสรางในสุสานไดรับแรงบันดาลใจมาจากปราสาทตะวันตกเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นภาพ
ของสุสานคลายคลึงกับปราสาทในยุโรปที่สรางอยูบนยอดเขา สุสานแหงนี้อยูไกลออกจากศูนยกลางเมืองเวกวา 9 กิโลเมตร และ
ใชเวลาหลายปในการเลือกที่ตั้ง โดยกอนหนานี้ขายดินหไดทําการปรับปรุงและขยายขนาดสุสานจักรพรรดิดงคานหซึ่งเปนพระ
บิดาของพระองคจนแลวเสร็จกอนที่จะมาสรางสุสานของพระองคเอง สุสานจักรพรรดิขายดินหสรางในปค.ศ. 1920 และแลว
เสร็จในปค.ศ. 1931 โดยหลังพระองคสวรรคตถึง 6 ปสุสานแหงนี้ถึงแลวเสร็จ
องคประกอบของสุสานจักรพรรดิขายดินห
ที่ฝงพระบรมศพจักรพรรดิขายดินห
วัดเถียนดินห

ศาลาวางเสาศิลา

ศาลาขุนนางซาย ขวา
ทางเขาหลัก
แมน้ําดานนอกสุสาน

ภาพ 14 ผังรวมสุสานจักรพรรดิขา ยดินห
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
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ภาพ15 บรรยากาศสุสานจักรพรรดิขายดินห
ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
แมวาสุสานแหงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงมากมายตางจากรูปแบบสุสานจักรพรรดิอื่นๆ ทั้งวัสดุที่ใชในการกอสราง การ
ตกแตงที่ใชการเขียนสีแบบเฟรสโกของตะวันตกในภาพเขียนประดับเพดาน การใชโมเสกประดับรอบอาคาร แตการเลือกที่ตั้ง
ของสุสานยังยึดแบบแผนเดิม โดยพยายามวางแกนใหตรงกับภูเขาและแมน้ํา เพียงแตเพิ่มลักษณะพิเศษคือที่ตั้งที่วางอยูบนยอด
เขาสูงเพื่อใหเกิดภาพของสุสานคลายกับปราสาทยุโรปในยุคกลาง มีการวางผังกลุมอาคารลดหลั่นเปนชั้นตามระดับความชันของ
ภูเขา ทํ าใหเกิดมิติอาคารที่ต างไปจากกลุม อาคารในสุสานจักรพรรดิอื่น ๆ โดยกลุมอาคารสุสานแห งนี้โดดเดนออกมาจาก
ธรรมชาติซึ่งแตกตางจากสุสานจักรพรรดิอื่น ๆ ที่กลมกลืนไปกับธรรมชาติหรือบางสุสานที่ถูกธรรมชาติกลืนหายไปเปนตน
สุสานแหงนี้ยังพยายามรักษาแนวแกนหลัก มีการวางกลุมหอพระ รูปปนขุนนางตาง ๆ ไลเปนระดับขึ้นไปจนถึงทายสุดคือ
ที่ฝงพระบรมศพของพระองคในอาคารหลังสุดทาย การผสมผสานเหลานี้ทําใหเกิดรูปแบบใหมของสถาปตยกรรมสุสานจักรพรรดิ
ที่นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการใชวัสดุสมัยใหมเขากับแบบแผนศิลปวัฒนธรรมเดิมของเวียดนามแลว ยังแสดง
ใหเห็นถึงความพยายามในการปรับตัวเขากับความกดดันของอิทธิพลตะวันตกเพื่อที่จะคงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของเวียดนาม
เอาไวจนถึงยุคสุดทาย
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ตาราง 1 สรุปตารางพัฒนาการของสุสานจักรพรรดิ
ลําดับจักรพรรดิ์

1

2

3

ยาลอง (Gia
Long)

หมินหมาง (Minh
Mang)

เตียวทริ (Thieu
Tri)

สุสาน

เถียน โถ หลาง
(Thien Tho
Lang)

เฮี่ยวหลาง
(Hieu Lang)

ซวงหลาง
(Xuong Lang)

เคี่ยมหลาง
(Khiem Lang)

4

ตือดึ๊ก (Tu Duc)

5

อานหลาง (An
ดือดึ๊ก (Duc Duc) Lang)

ปค.ศที่สราง

ผัง

พัฒนาการ

รูปแบบ

1814

แนวแกนตามหลัก
ฮวงจุยและ
กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

จีนเวียดนาม

1840

แนวแกนตามหลัก
ฮวงจุยและ
กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

จนเวียดนาม

1848

แนวแกนตามหลัก
ฮวงจุยและ
กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

จีนเวียดนาม

1864

แนวแกนตามหลัก
ฮวงจุยและ
กลมกลืนกับ
ธรรมชาติ

จีนเวียดนาม

1889

แนวแกนตามหลัก
ฮวงจุย

จีนเวียดนาม
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ตาราง 1 สรุปตารางพัฒนาการของสุสานจักรพรรดิ (ตอ)
6
7
8

เฮียบ เหา (Hiep
Hoa)
เคียนฟุก (Kien
Phuc)
หามหงี (Ham
Nghi)

ดงคาน (Dong
9 Khanh)
ทานไท (Thanh
10 Thai)
ตวยทาน (Duy
11 Tan)

ขายดินห (Khai
12 Dinh)
13 เบาได (Bao Dai)

กระทําอัตนิวิ
บาตกรรม
ฝงพระศพใน
เคี่ยมหลาง
ฝงพระศพใน
ประเทศฝรั่งเศส

ตูหลาง (Tu
Lang)
ฝงพระศพใน
อานหลาง
ฝงพระศพใน
อานหลาง

1889 และ
1916

อึ้งหลาง (Ung
Lang)
1920
ฝงพระศพใน
ประเทศฝรั่งเศส

แนวแกนและผสม
วัฒนธรรมยุโรป

จีนเวียดนามยุโรป

แนวแกนและผสม
วัฒนธรรมยุโรป

จีนเวียดนามยุโรป

ที่มา : ปยเดช อัครโพธิวงศ ,2561
จากตารางที่ 1 จะเห็ นวาลําดับ พัฒ นาการของสุส านจักรพรรดิทั้ ง 13 แหง เริ่มจากการรับวัฒ นธรรมจากจีน ผสมกั บ
วัฒนธรรมเวียดนาม จนทําใหเกิดสุสานจักรพรรดิยาลองที่มีลักษณะเฉพาะแตแฝงกลิ่นอายวัฒนธรรมตะวันออกอยางชัดเจน ผัง
สุสานมีความเรียบงายและไมซับซอน ในยุคถัดมาสุสานของจักรพรรดิหมินหมางที่ราชวงศเหงียนมีความมั่นคง ผังสุสานจักรพรรดิ
เริ่มมีความซับซอน รวมไปถึงรายละเอียดการตกแตงที่เริ่มซับซอนมากขึ้น สิ่งเหลานี้แสดงออกถึงทรัพยากรทางวัฒนธรรมและ
ฐานะทางการเงินของประเทศที่มีเสถียรภาพ สุสานในรูปแบบเดียวกันนี้สงตอมาจนถึงสุสานจักรพรรดิองคที่ 4 คือจักรพรรดิ
ตื อ ดึ๊ ก (Tu Duc) ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นของผั งเป น อย างมาก รวมถึ งการใช งานที่ ไม เพี ย งแต เป น สุ ส านแต ยั งเป น ที่ พั ก ผ อ นของ
จักรพรรดิตือดึ๊ก หากคิดอีกนัยหนึ่งจะเห็นความสับสนของการใชงานของสุสานจักรพรรดิแหงนี้ ในชวงสมัยเดียวกันนี้เวียดนาม
เริ่มมีความวุนวายทางการเมือง และฝรั่งเศสเขามามีอิทธิพลอยางสูงตอการเมืองการปกครองประเทศ จักรพรรดิองคที่ 5 ไปจนถึง
องคที่ 11 มีเพียงบางองคเทานั้นที่สรางสุสานจักรพรรดิและสุสานนั้นก็สรางอยางเรงรีบ และขาดองคประกอบตาง ๆ ของแนวคิด
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ทางวัฒนธรรม จนมาถึงสุสานจักรพรรดิองคที่ 12 ไดสรางผังสุสานจักรพรรดิที่มีลักษณะเฉพาะอยางมาก เปนการรวมวัฒนธรรม
ตะวันตกเขากับวัฒนธรรมเวียดนาม การใชวัสดุและการตกแตงมีแนวคิดตะวันตกแฝงเขามาอยางมากมาย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการ
ยอมรับในวัฒนธรรมตะวันตกที่เวียดนามพยายามฝนตานทานมาตลอดยุคราชวงศเหงียน แตทายสุดก็ตองยอมรับและยอมสยบ
ตอการเขามาของตะวันตก และกลายเปนสุสานจักรพรรดิแหงสุดทายของยุคราชวงศของเวียดนาม

สรุป

กลุมสุสานจักรพรรดิของเมืองเว ประเทศเวียดนามเปนกลุมโบราณสถานสําคัญที่มีพัฒนาการของกายภาพอยางเปน
ลําดับ ภายใตอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ รวมถึงวิสัยทัศนของจักรพรรดิที่กุมอํานาจปกครองอยูในแต
ละชวงสมัย สุสานของจักรพรรดิยาลองเรียบงายและกลมกลืนเขากับธรรมชาติ เนื่องจากเปนชวงของการตั้งราชวงศที่ทรัพยากร
ทางการเงิน กําลังคน และศิลปวัฒนธรรมยังอยูในชวงเริ่มตน อยางไรก็ตามวัฒนธรรมจีนมีอิทธิพลคอนขางมากตอการวางผัง
และการออกแบบสถาปตยกรรม ตอมาในยุคของจักรพรรดิหมินหมาง ประเทศอยูในยุคแหงความรุงเรืองที่มีทั้งกําลังเงินและ
กําลังคน ทําใหสุสานของจักรพรรดิหมินหมางถูกเลือกและสรางอยางปราณีตและกลายเปนแบบแผนของสุสานจักรพรรดิที่พัฒนา
อยางสมบูรณ
เมื่อขามมาถึงการสรางสุสานของจักรพรรดิตือดึ๊ก สุสานกลับมีการใชงานที่นอกเหนือจากการเปนสุสานอยางแตกอน
จักรพรรดิทรงใชพื้นที่นี้เปนพื้นที่สวนพระองคในการทรงงาน พักผอน และหลบหนีจากความกดดันตาง ๆ ของราชสํานัก ดวยการ
ใชงานผสมปนเปดังกลาว ทําใหสุสานแหงนี้มีการวางผังซับซอนมากกวาสุสานอื่น ๆ และดวยเหตุผลดังกลาวทําใหอาจกลาวไดวา
การวางผังสุสานแหงนี้บิดเบี้ยวออกจากวัตถุประสงคเดิมของสุสานจักรพรรดิที่ตองการใหเปนสถานที่หลังความตายที่สงบ
ในชวงทายสุดของราชวงศเหงียนที่อยูภายใตอํานาจทางการเมืองของประเทศฝรั่งเศส สุสานจักรพรรดิ 2 แหงสุดทาย
แสดงใหเห็นถึงความกดดันดังกลาว โดยเลือกที่จะใชการผสมผสานระหวางรูปแบบการวางองคประกอบผังแบบจีน-เวียดนาม
แบบเดิมเขากับวัสดุ และการตกแตงแบบยุโรป ซึ่งทําใหเกิดรูปแบบสถาปตยกรรมสุสานจักรพรรดิแบบใหมขึ้น กลุมอาคารใน
สุสานก็แสดงตัวโดดออกจากธรรมชาติมากกวาสุสานกอนหนานี้ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งสุสานของจักรพรรดิขายดินหซึ่งเปน
สุสานแหงสุดทายถึงกับมีรูปแบบที่โดดเดนคลายกับปราสาทในยุโรปยุคกลางที่ตั้งอยูบนยอดเขา อาจกลาวโดยสรุปไดวาทายสุด
แนวคิ ดการสรางสุ สานจั กรพรรดิ ที่อ ยูภ ายใตความกดดั นทางการเมือ งของตะวันตก ก็ไม อาจคงปรัชญาการออกแบบแบบ
ตะวันออกเอาไวได การเปลี่ยนแปลงสุสานจักรพรรดิแหงสุดทายนี้เองที่สะทอนใหเห็นถึงอํานาจของระบอบศักดินาที่เสื่อมถอย
จนถึงขีดสุด จนทําใหไมกี่ปใหหลังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองในประเทศเวียดนามและระบอบศักดินาก็ถูก
ยกเลิกไป
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หลักเกณฑ์และคำแนะนำสำหรับผูเ้ ขียนบทควำม
วารสารวิ ช าการศิ ล ป ะสถาปั ตยกรรมศ าสตร์ มห าวิ ท ยาลั ย น เรศวร Art and Architecture Journal
Naresuan University (AJNU) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความก้าวหน้าของผลงานวิชาการ บทความวิจัย
และบทความวิชาการทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ให้แก่คณาจารย์ นิสิต และนักวิชาการทั้งในและนอกสถาบัน
และนอกจากนั้นยังใช้เป็นสื่อกลางรายงานและแลกเปลี่ยนผลการวิจัย แนวความคิด หรือความรู้ที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่
เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการ และการวิจัยทางสาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ซึ่งวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีหลักเกณฑ์ในการนาผลงานมาตีพิมพ์ในวารสารฯ โดยจะต้องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิก่อน เพื่อให้วารสารมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล สามารถนาไปใช้ประโยชน์และอ้างอิงได้ต่อไปในอนาคต
ผลงานที่ส่งมาตีพิมพ์จึงต้องมีสาระน่าสนใจ เป็นผลงานที่ทบทวนความรู้เดิ มหรือองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย และจะต้องเป็น
ผลงานที่ไม่เคยเสนอหรือกาลังเสนอเพื่อ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการใดมาก่อน โดยวารสารวิชาการศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รับตีพิมพ์ต้นฉบับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1. ประเภทของผลงำนที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร
1.1 บทควำมวิชำกำร (Article) เป็นบทความที่เขียนขึ้นในลักษณะวิเคราะห์วิจารณ์ หรือเสนอแนวคิดใหม่ๆ จาก
พื้นฐานทางวิชาการที่ได้เรียบเรียงจากผลงานทางวิชาการของตนเองหรือของผู้อื่น หรือเป็นบทความทางวิชาการที่เขียนขึ้น
เพื่อเป็นความรู้ที่มีประโยชน์แก่คนทั่วไป
1.2 บทควำมวิ จัย (Research Article) เป็ น บทความที่ มี ก ารค้ น คว้าอย่างมี ระบบและมี ค วามมุ่ งหมายชั ด เจน
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ลหรือ หลั ก การบางอย่า งที่ จ ะน าไปสู่ ค วามก้า วหน้ า ทางวิช าการ หรือ การน าวิช าการมาประยุก ต์ ใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ บทความวิจัยมีลักษณะเป็นเอกสารที่มีรูปแบบของการวิจัยตามหลักวิชาการ เช่นมีการตั้งสมมติฐานหรือมีการ
กาหนดปัญหาที่ชัดเจนสมเหตุผล โดยจะต้องระบุวัตถุประสงค์ที่เด่ นชัดแน่นอน มีการรวบรวมข้อมูล พิจารณาวิเคราะห์
ตีความและสรุปผลการวิจัยที่สามารถให้คาตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้
2. กำรจัดเตรียมต้นฉบับ
2.1 บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 14 ไม่เกิน 16 หน้า
ในการจัดเตรียมบทความ
2.2 ใส่เลขหน้ากากับทุกหน้าตรงด้านล่างตรงกลางของกระดาษ A4
2.3 ชื่อเรื่อง: ไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษรรวมเว้นวรรค ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 18
2.4 ชื่อผู้เขียนบทความ:อยู่ถัดมาจากชื่อเรื่อง หากมีผู้เขียนบทความหลายคนที่สังกัดต่างหน่วยงานกันให้ใช้ตัวอักษร
อารบิคตัวเล็กกากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุลแต่ละคนใส่เครื่องหมายจุลภาค (,.comma) ถัดจากตัวอักษรอารบิค
ตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (asterisk) สาหรับผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร
14
2.5 ที่อยู่ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดลงมาจากชื่อผู้เขียนบทความ ให้เขียนเรียงลาดับตามตัวอักษรอารบิคที่กากับไว้ ใน
ส่วนของชื่อผู้เขียนบทความ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.6 อีเมล์ผู้เขียนบทความ: อยู่ถัดจากที่อยู่ของผู้เขียนบทความ ให้ใส่อีเมล์ของผู้เขียนบทความที่สามารถติดต่อได้ใน
ระหว่างดาเนินการ ใช้ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 12
2.7 บทคั ด ย่ อ (abstract) หรื อ บทสรุ ป (summary): ให้ มี เพี ย งย่ อ หน้ า เดี ย วโดยไม่ ใช้ หั ว ข้ อ ย่ อ ยในบทคั ด ย่ อ
ระบุความยาวไม่เกิน 300 คา หากเป็นบทความภาษาไทย ต้องมีบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผู้เขียนบทความควร
กาหนดคาสาคัญ (keywords) ของเรื่อง แต่ไม่ควรเกิน 5 คา
2.8 องค์ประกอบของบทความ
2.8.1 บทความวิชาการ ประกอบด้วย
1.ส่วนนา
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ)
- ที่อยู่ผู้เขียนบทความ/สังกัด (คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัดและอีเมล์ผู้เขียนบทความ)

2.บทสรุป (Summary) คาสาคัญ (Keywords ) จานวนไม่เกิน 5 คา
3.เนื้อหา - บทนา (Introduction)
- เนื้อหาในแต่ละประเด็น
- ส่วนสรุปประเด็น (Conclusion) เพื่อขมวดปมเรื่องที่นาเสนอ พร้อมข้อเสนอแนะจากผู้เขียนบทความ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสาหรับให้ผู้อ่านได้พิจารณาประเด็นที่น่าสนใจต่อไป
2.8.2 บทความวิจัย ประกอบด้วย
1.หน้าชื่อเรื่อง - ชื่อเรื่อง
- ชื่อผู้เขียนบทความ (ระบุผู้เขียนบทความสาหรับติดต่อ)
- สังกัด ( คณะ มหาวิทยาลัย จังหวัด) และอีเมล์ผู้เขียนบทความ
2.บทคัดย่อ
- บทคัดย่อต้องระบุถึงความสาคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ วิธีการศึกษา
ผลการศึกษา และบทสรุป ความยาวไม่เกิน 300 คา
3.เนื้อหาบทความ- บทนา (ความสาคัญของที่มา ปัญหาของงานวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย)
- วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
- ผลการศึกษา
- อภิปรายผลการศึกษา
- สรุปผลการศึกษา
- กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)
2.9 เอกสำรอ้ำงอิง: เอกสารที่นามาอ้างอิงควรได้มาจากแหล่งที่มีก ารตีพิมพ์ชัดเจน อาจเป็นวารสาร หนังสือหรือ
ข้อมูลอินเตอร์เน็ตก็ได้ ทั้งนี้ผู้เขียนบทความต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงทั้งหมด ก่อนส่งต้นฉบับ
ผู้ เขี ย นบทความควรตรวจสอบถึ งความถู ก ต้ อ งของการอ้ า งอิ งเอกสาร เพื่ อ ป้ อ งกั น ความล่ า ช้ า ในการตี พิ ม พ์ บ ทความ
เนื่องจากบทความที่การอ้างอิงไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการส่งต่ อเพื่อพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจนกว่าการอ้างอิงเอกสารจะได้รับ
การแก้ไขให้ถูกต้อง รูปแบบของการอ้างอิงเอกสาร มีดังนี้
2.9.1 กำรอ้ำงอิงจำกหนังสือ
รูปแบบ : ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์ ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่ำง : นิรัช สุดสังข์. (2548). กำรออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์.
จิรวัฒน์ พิระสันต์,ศุภเดช หิมะมาน และลินดา อินทราลักษณ์. (2544). ศึกษำจิตรกรรมฝำผนังวัดห้วยแก้ว
อำเภอบำงกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลก.พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ และพัชรินทร์ สิรสุนทร (บรรณาธิการ). (2545).วัฒนธรรมแห่งกำรเรียนรู้ของคนไทย รวม
บทควำมนำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรประจำปี 2545 คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์.
กรุงเทพฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.2 กำรอ้ำงอิงจำกบทควำมในหนังสือ
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ในชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ), ชื่อเรื่อง (หน้า เลขที่อ้าง). สถานที่พิมพ์:
สานักพิมพ์หรือโรงพิมพ์.
ตัวอย่ำง : สิริมาส เฮงรัศมี. (2548). ภูมิปัญญาชาวบ้าน:ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ในดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
(บรรณาธิการ). ทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจและกำรจัดกำรยุคใหม่: รวมบทควำมจำก
กำรประชุมทำงวิชำกำรประจำปี 2547 มหำวิทยำลัยนเรศวร (หน้า 237-251). กรุงเทพ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง.
2.9.3 กำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร
รูปแบบ : ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวำรสำร, ปีที่ (เลขประจาฉบับ), เลขหน้าที่ตีพิมพ์บทความทั้งเรื่อง.
ตัวอย่าง : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และกรธิชา อุ่นไพร. (2553). การประหยัดพลังงานในอาคารด้วยระบบทาความเย็นแบบ
ธรรมชาติของบ้านพักอาศัยในสภาวะแวดล้อมเขตร้อนชื้น.วำรสำรวิชำกำรศิลปะสถำปัตยกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยนเรศวร, 1(1), 1-17.
Hengrasmee, S. and Chansomsak, S. (2011). Environmentally Friendly Architecture Design studio: A
Studio Based Case study. Journal of Architectural/Planning Research and Studies, 8(1), 97-108.

2.9.4 กำรอ้ำงอิงวิทยำนิพนธ์และกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์) ชื่อเรื่อง. วิทยำนิพนธ์หรือกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง อักษรย่อปริญญาปริญญา, ชื่อ
มหาวิทยาลัย. ชื่อที่ตั้งมหาวิทยาลัย.
ตัวอย่ำง : ดนัย เรียบสกุล. (2556). กำรพัฒนำกระบวนกำรออกแบบชุดประจำชำติไทย สำหรับกำรนำเสนอระดับ
นำนำชำติ ศป.ด.,มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก.
2.9.5 กำรอ้ำงอิงจำกสื่อออนไลน์
2.9.5.1.บทควำมออนไลน์ หมำยถึง บทควำมที่เผยแพร่โดยตรง ไม่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประเภทใด
รูปแบบ: ผู้แต่ง (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทควำม. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่อยู่ไฟล์ (URL)
ตัวอย่ำง: จิรวัฒน์ พิระสันต์ และวนิดา บารุงไทย. (8 เมษายน 2543). วรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติพระรำชนิพนธ์
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เรื่อง พระมหำชนก: ควำมงดงำมแห่งวรรณกรรม
สยำม ควำมงดงำมแห่งนำพระรำชหฤทัย. สืบค้นเมื่อ 10 เมษายน 2544, จาก
http://www.nu.ac.th/article/chanok.html
American Psychological Association.(September15,1995). APA public policy
actionalert:Legislation would affect grant recipients. Retrieved January 25,1996, from
http://www.apa.org/ppo/istook.html
2.9.5.2. บทควำมในสื่อออนไลน์ หมำยถึง บทควำมที่เผยแพร่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อออนไลน์ประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หนังสือ วำรสำร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทความ. ชื่อสื่อออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่อยู่ของไฟล์
(URL)
ตัวอย่าง: พิชัย ลีพิพัฒน์ไพบูลย์.(ตุลาคม 2546). การวิจัยตลาด. วำรสำรประสิทธิภำพกำรจัดกำร. สืบค้นเมื่อ 13 กันยายน
2549, จากhttp://www.smethai.net/effectivemanagement/index.asp/
Robinson, P. (January 2055). Aptitude and second language acquisition. Annual review of
applied linguistics. Retrieved September 14, 2006, from
http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?iid=322778
2.9.5.3.บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
ในกรณีลงรายการบรรณานุกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้ลงรูปแบบรายการ ดังนี้
รูปแบบ: ผู้แต่ง. (วันที่ เดือน ปีที่เผยแพร่). ชื่อบทหรือชื่อเรื่อง. ชื่อบทเรียนออนไลน์. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี, จาก แหล่งที่
อยูข่ องไฟล์ (URL)
ตัวอย่ำง: ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์. (ม.ป.ป.) ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.355308 คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียนกำรสอน. สืบค้น
เมื่อ 26 มีนาคม 2550, จาก http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355308/frame_menu.htm
Mae Fah Luang University. (n.d.) Chapter 7 : storage. 1405102 Introduction to postharvest
technology. Retrieved March 26, 2007, from
http://elearning.mfu.ac.th/mflu/1405102/lesson.htm

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