














บทที่ 1  
บทนํา 

 

1.1 ความหมายของศิลปประยุกต 
 ความรูในโลกนี้ มีอยูดวยกันหลายศาสตร หลัก ๆ ก็คือ  
 1) ศิลปศาสตร (Arts) หมายถึง ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับงานสรางสรรคท้ังหลายของมนุษย ไมวาจะเปนศิลปะ
ท่ีจับตองได (Tangible) ไดแก งานสถาปตยกรรม หัตถกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป เปนตน และ
งานศิลปะท่ีจับตองไมได (Intangible) ไดแก องคความรูตางๆ ฝมือชางท่ีสืบทอดกันมา ดนตรี ประเพณี วรรณกรรม 
เปนตน 
 2) วิทยาศาสตร (Sciences) หมายถึง ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับความแทจริงทางธรรมชาติ มีกฎเกณฑและ
การคํานวณได ไมวาจะเปนดานการแพทย วิศวกรรมศาสตร ธรณีวิทยา ดาราศาสตร ชีววิทยา ฯลฯ อนึ่ง 
สถาปตยกรรมศาสตร สามารถจัดเปนสาขาทางดานวิทยาศาสตรก็ไดดวย เพราะเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกอสราง  
 3) สังคมศาสตร (Social Sciences) หมายถึง ศาสตรท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในฐานะท่ีมนุษยเปน
สัตวสังคม เชน โบราณคดี มานุษยวิทยา รัฐศาสตร นิติศาสตร เปนตน 
 4) ไสยศาสตรและศาสนศาสตร (Supernatural and Theology) เปนศาสตรท่ีเกี่ยวของกับเรื่องราวเหนือ
ธรรมชาติ ความเชื่อและปรัชญาในแตละศาสนา เปนศาสตรท่ีจับตองไมได เปนศาสตรทางความเชื่อเปนหลัก ใน
ศาสตรนี้มีการศึกษาท้ังในระบบการศึกษา ในสาขาวิชา เชน พุทธศาสตร เทววิทยา หรือ นอกระบบการศึกษา โดย
สืบทอดกันมาตามสายวัฒนธรรมความเชื่อตางๆ  
 ในสาขาวิชาศิลปประยุกต ซึ่งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ประยุกตศิลป”  ก็ได ซึง่รวมถึงสาขาสถาปตยกรรม
ศาสตรดวย คณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดอยูในกลุมสาขาวิชาปรัชญา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เรียกวา สาขาประยุกตศิลป โดยในทางศิลปะ สามารถจําแนกประเภทของศิลปะตามกําเนิดอาจแบงออกเปน 
2 แขนง คือ  
 1) ศิลปบริสุทธ (Pure Arts) หรือวิจิตรศิลป (Fine Arts)  
 2) ศิลปประยุกต หรือประยุกตศิลป (Applied Arts)  
 ไดมีการใหนิยามศิลปะท้ัง 2 แขนง ไวท้ังในระดับสากลและในบริบทของประเทศไทย เชน  
 พจนานุกรมวิกิพีเดีย ไดใหความหมายวา “ วิจิตรศิลป เปนศิลปะที่กระตุนใหเกิดปญญาหรือความรู”    
 หองศิลป บุญชัย [ม.ป.ป.] ไดใหนิยามวา “ วิจิตรศิลป เปนศิลปะแหงความงามมีจุดมุงหมายเพ่ือชวย
ตอบสนองความตองการทางการแสดงออกแหงการรับรู จิตใจ และอารมย เปนสําคัญ โดยวัดคุณคาไดจากความรูสึก 
งานวิจิตศิลปมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาประณีตศิลป หมายถึงศิลปะท่ีมีความละเอียดออน...โดยวิจิตรศิลปสามารถ
แบงออกเปน 5 แขนงคือ งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม และ ดนตรีนาฎศิลป”  
 ในท่ีนี้ ผูเขียนจะขอนิยามคําวาวิจติรศิลปตามบริกลสากลในโลกปจจุบัน ซึ่งมีการสรางสรรคงานวิจิตรศิลป 
หลากหลายเกินกวาท่ีปรากฏในอดีต โดยใหความหมายไวดังนี้: 
 “ วิจิตรศิลป หมายถึง งานสรางสรรคผลงานดวยส่ือตางๆ ในการแสดงออกแหงสภาวะจิตของผูสรางสรรค
ในการตีความ เพ่ือรองรับจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเพ่ือศรัทธา เพ่ือการเรียนรู หรือเพ่ือสะทอน
ความเปนไปของสังคมและอารมณ โดยผูเสพผลงานวิจิตรศิลป สามารถตีความตามสภาวะจิตของตนเชนกัน โดย
อาจเปนการกระตุนใหเกิดปญญารูคิด หรือนําไปสูการเปล่ียนแปลงในระดับบุคคลหรือสังคมก็ได” 



 2 

 งานวิจิตรศิลปโดยเฉพาะสาขาวรรณกรรมนั้น นับไดวาเปนสาขาท่ีทรงพลังท่ีสุด เพราะการถายทอด
ความคิดของผูสราง ไดรังสรรคออกมาเปนผลงานที่สามารถกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางกวางขวางตั้งแตระดับ
บุคคลถึงสังคมได เชน หนังสือเรื่อง ยูโทเปย (Utopia) ซึ่งแตงขึ้นใน ค.ศ. 1516 โดยเซอรโทมัส มอร (Sir Thomas 
More) กลาวถึงชุมชนในอุดมคติ ท่ีใหความสําคัญกับการอยูรวมกับธรรมชาติและประเพณี ไดสงผลมีความพยายาม
การออกแบบเมืองอุดมคติในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในชวงยุคอุตสาหกรรม หรือ เรื่อง The Communist 
Menifesto (ลัทธิคอมมิวนิสต) ซึ่งแตงขึ้นโดย คารล มารก (Carl Marx) ใน ค.ศ. 1848 ท่ีกลาวถึงระบบสังคมนิยม
เปนทางเลือกใหมแทนระบบทุนนิยม เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าของชนชั้น ซึ่งตอมาไดสงผลใหประเทศท่ีรับแนวคิดนี้ มี
การเปล่ียนแปลงทางการปกครอง และทําสงครามท้ังดวยอาวุธและ “สงครามเย็น” อยางตอเนื่องยาวนานกับกลุม
ประเทศทุนนิยม ท่ีมีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา  
 อยางไรก็ตามงานวิจิตรศิลปทุกแขนง เปนไปโดยอาศัยหรือมีการปฏิสัมพันธทางอารมณระหวางผูสรางและ
ผูเสพเปนหลัก งานวิจิตรศิลปสามารถทําใหเกิดความกาวราวรุนแรง ออนโยน หรือสงบได เชนการเสพดนตรี
คลาสสิกสามารถกอใหเกิดความสงบ สมาธิและปญญาไดดีกวาดนตรีร็อคท่ีทําใหรางกายและจิตใจต่ืนตัว หรืออาคาร
ท่ีออกแบบไมเหมาะสม ทําใหเกิดสภาวะหดหูได หรือรื่นรมยได เปนตน 
 สําหรับนิยามของ ศิลปประยุกต จากพจนานุกรมวิกิพีเดีย ไดใหความหมายวา:  
 “ เปนการนําการออกแบบและสุนทรียภาพมาสรางผลิตภัณฑซึ่งมีประโยชนใชสอยสําหรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ศิลปประยุกตจึงเปนงานออกแบบที่ผสานกับความคิดสรางสรรคเพ่ือสรางผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนใช
สอย สาขาวิชาทางศิลปประยุกตไดแก การออกแบบอุตสาหกรรม, การออกแบบนิเทศศิลป, การออกแบบแฟชั่น, 
การออกแบบตกแตงภายใน, การออกแบบเพ่ือการตกแตงและเพื่อประโยชนใชสอยตางๆ รวมทั้งการออกแบบ
สถาปตยกรรมและการถายภาพ ซึ่งถือเปนงานสรางสรรคในเนื้อหา จึงถือวาเปนงานประยุกตศิลปดวย ”  
 สวน หองศิลป บุญชัย  ไดใหนิยามไววา 
 “ ศิลปประยุกต (Applied Arts) หมายถึง ศิลปะท่ีตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจโดยวัด
คุณคาไดจากความเชื่อ ความศรัทธาขนบธรรมเนียมประเพณีและความงดงามเปนการแกไขดัดแปลงศิลปะมาใชใน
ชีวิตประจําวัน ต้ังแตของจําเปนในชีวิตจนถึงส่ิงฟุมเฟอย นอกจากนั้นยังแสดงออกทางดานวัฒนธรรมและอารยธรรม
ของเผาชน เชื้อชาติตางๆ อีกดวย ”  
  ปญญา เศรษฐศิริ ศุภกร และคณะ (2540) ไดใหนิยามวา “ ศิลปประยุกต  (Applied  Art) หมายถึงศิลปะท่ี
สนองความตองการทางดานรางกาย เศรษฐกิจ และชีวิตประจําวัน โดยถือเอาคุณคาทางประโยชนใชสอยเปนอันดับ
แรกและคุณคาทางความงามเปนอันดับรอง ” 
 สําหรับในท่ีนี้ ผูเขียนขอใหนิยามไวดังนี้: 
 “ ศิลปประยุกต (Applied Arts) หมายถึง ผลงานสรางสรรคดวยฝมือ ภูมิปญญาท่ีสืบทอดกันมา หรือการ
ออกแบบขึ้นใหม เพ่ือตอบสนองการใชสอยของมนุษย ” 
 ดังนั้น สาระสําคัญของงานศิลปประยุกตคือตองมีประโยชนใชสอย สําหรับงานสถาปตยกรรมในอดีต 
ประเภทศาสนสถานทางความเชื่อตางๆ แมจะมีประโยชนใชสอยเปนท่ีต้ัง แตก็อาจจัดเปนงานวิจิตรศิลปไดตาม
นิยามขางตน ในขณะที่งานสถาปตยกรรมสวนใหญในปจจุบันจดัเปนศิลปประยุกตมากกวาเปนวิจิตรศิลป 
โดยเฉพาะอาคารสมัยใหมท้ังหลายยอมมีอายุการใชงานในกรอบเวลาตามสมควร สําหรับผลิตภัณฑตางๆ ท่ีใชในวิถี
การดําเนินชีวิตตางๆ ลวนถือไดวาเปนผลงานทางศิลปประยุกตท้ังส้ิน ท่ีผานกระบวนการสรางสรรคดวยฝมือ 
ความคิด หรือภูมิปญญา 
 อนึ่ง ในการสรางสรรคผลงานศิลปะทุกแขนง ศิลปนผูสรางสรรคผลงาน ไดรับการจัดประเภทไวโดย
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เปน 3 ประเภท คือ 
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 1. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะท้ังทางดานวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ท่ีมีการรับรูดวยตาหรือการ
มอง โดยผูสรางสรรคผลงานท่ีโดดเดน คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ ในแตละปจะคัดเลือกใหเปน “ศิลปน
แหงชาติ” โดยมีการจําแนกเปนสาขายอย 5 ดาน คือ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ประณีตศิลป และการ
ถายภาพ โดยดานประณีตศิลปนั้น ครอบคลุม งานทอผา เครื่องโลหะ การแกะสลักผลไม และในอนาคตอาจรวมการ
จักสาน หรือศิลปหัตถกรรมอื่นๆ  
 2. สาขาวรรณศิลป หมายถึง ผลงานศิลปะท่ีเกิดขึ้นจากการประพันธ อาจเปนรอยแกวรอยกรอง เรื่องส้ัน 
สารคดี หรือนวนิยาย ก็ได 
 3. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการแสดงและการบันเทิงตางๆ ไมวาจะเปน 
การขับรองดนตรีไทยลูกทุงและดนตรีไทยพ้ืนเมือง ประพันธเพลง การกํากับและการแสดงภาพยนตร การแสดงทุก
ประเภท ไมวาจะเปนโขน หุนกระบอก หนังใหญ หมอลําลิเก ฯลฯ 
 อนึ่งสําหรับส่ิงของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ ท่ีปรากฏอยูในวิถีชีวิตนั้น หากจําแนกตามกระบวนการ
ผลิต อาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 
 1. ผลิตภัณฑหัตถกรรม ด้ังเดิมนั้นเนนการผลิตทีละชิ้นดวยฝมือของผูผลิตคนเดียวโดยตลอด
กระบวนการผลิต แมจะมีเครื่องมือชวยบาง แตมักเปนเคร่ืองมืออยางงาย ทําใหผลงานอาจมีชิ้นเดียว หรือหากมีการ
ผลิตหลายชิ้น แตละชิ้นมักมีลักษณะท่ีไมเหมือนหรือเทาเดิม คือไมมี “ ความสม่ําเสมอ ” โดยเฉพาะชิ้นงานที่ตองใช
เทคนิคหรือทักษะสูง เชน การทอผาไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาติ การทําเคร่ืองจักสาน การทําเครื่องเงินและทอง เปน
ตน ความไมสม่ําเสมอหรือไมคงท่ีของงานหัตถกรรม ท่ีขึ้นอยูกับทักษะและมีคุณคาและมูลคาสูงขึ้นในโลกปจจุบัน
และอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากความตองการสินคาหัตถกรรมท่ีมีสูงขึ้น หรือตองการผลิตใหไดมากขึ้น ไดมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสามารถผลิตผลงานที่คงท่ีและจํานวนมากขึ้นไดจากผูผลิตหลายคน โดยแตละคน
รับผิดชอบในแตละกระบวนการ เชน การทอผาไหมมัดหมี่ในจงัหวัดขอนแกนเพ่ือการสงออก ท่ีตองการลวดลายและ
สีเหมือนกันหลายๆ ผืน พบวาหมูบานหนึ่งรับมัดลาย หมูบานหนึ่งรับยอม และอีกหมูบานหนึ่งเปนผูทอ เปนตน  
 อนึ่ง ผลงานผลิตภัณฑท่ีใชฝมือขั้นประณีตวิจิตรบรรจง เชน การแกะสลักผลไม การแกะเทียนพรรษา การ
ตองดอกกระดาษ หรือการแทงหยวก ลวนเปนผลงานที่ทําขึ้นดวยมือเปนหัตถกรรม แตดวยความประณีต จึงมัก
เรียกวา “ งานประณีตศิลป ”  
 2. ผลิตภัณฑอุตสาหรรม เปนการสรางผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก ท่ีอาศัยเครื่องจักรในกระบวนการผลติ
เปนสําคัญ ทําใหผลผลิตมีลักษณะสม่ําเสมอกัน มีความคลาดเคล่ือนนอย มีระบบควบคุมคุณภาพใหคงท่ี การผลิต
ระบบนี้เกิดขึ้นนับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศวรรษที่ 18 ในอุตสาหกรรมทอผากอน แลวเมื่อมีการ
ประดิษฐเครื่องจักรกลและปจจุบันในระบบคอมพิวเตอรควบคุมการผลิตตางๆ ก็ย่ิงทําใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมี
ความเหมือนในดานคุณลักษณะของทุกชิ้นการผลิต และเกิดโรงเรียนสอนการออกแบบอุตสาหกรรมขึ้นโดยเฉพาะ 
โดยเฉพาะจากความจําเปนในความตองการผลิตภัณฑเพ่ือประกอบอาคาร ไมวาจะเปนบานประตูหนาตาง บานพับ 
สุขภัณฑ โคมไฟ หรือ อุปกรณประกอบอาคารตางๆ ไปจนถึงรถยนตร และเครื่องใชตางๆ ท้ังนี้ 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นับไดวาเปนผลิตภัณฑท่ีสวยงาม เรียบรอย มีความสม่ําเสมอ คงท่ี แตก็ขาดความหายาก
และเสนหของความไมสม่ําเสมอ 
 3. ผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรม เปนการสรางผลิตภัณฑท่ีใชกระบวนการผลิตผสมผสานระหวาง
หัตถกรรมกับอุตสาหกรรม คือมีท้ังกระบวนการผลิตท่ีทําดวยมือ แตก็มีเครื่องมืออุตสาหกรรมเขารวมดวย ทําให
สามารถผลิตชิ้นงานไดเปนจํานวนมาก เชน การผลิตเคร่ืองเรือนไมแกะสลัก งานหลอโลหะประดับตกแตง เปนตน 
 อนึ่ง ยังมีผลงานสรางสรรค ท่ีอยูในชีวิตประจําวัน อีกประเภทหนึ่ง ท่ีเกิดขึ้นจากผลพวงของสมัย
อุตสาหกรรม คือ ส่ือทางดานส่ิงพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร และการโฆษณา นั้น นับเปนผลงานเพื่อสรางมูลคาเชิง
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พาณิชย ดวยความคิดและการออกแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มีอายุการใชงานส้ันๆ ตามรสนิยมผูบริโภค จัดอยูใน
การออกแบบงานสรางสรรค ท่ีเรียกเฉพาะวา “ นิเทศศิลป (Communication Arts) ”  
 

1.2  ความสําคัญของการวิจัยทางศิลปประยุกต 
 มักมีผูถามวาทําวิจัยไปทําไม บุญเฉิด โสภณ [ม.ป.ป.] ไดใหความหมายของการวิจัย วาหมายถึง 
การศึกษาคนควา วิเคราะหหรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัย อุปกรณหรือวิธีการ เพ่ือใหพบขอเท็จจริง หรือ 
หลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎีหรือแนวทางในการปฏิบัติ สําหรับผูเขียนคิดวา แกนแทของการทําวิจัย ก็คือ การ
บรรเทาหรือดับความทุกข เพ่ือสรางความสุขใหผูเกี่ยวของ เนื่องจากประเด็นปญหาของการวิจัย เปนเรื่องท่ีทําให
ผูคนเปนทุกข หรือเปนเรื่องท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น การทําวิจัยจึงเปนการดําเนินตามพุทธวิถี คือ เมื่อมี
ทุกข ตองหาเหตุท่ีทําใหเกิดทุกข (สมุทัย) หาหนทางดับทุกข (นิโรธ) และวิธีการดับทุกข (มรรค) ซึ่งกค็ือผลจากการ
วิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1-1 
 

 
แผนภูมิท่ี 1-1  เสนทางการวิจัยตามพุทธวิถี 

  
 การวิจัยทําใหเกิดความรู ความรูนั้นก็คือ “ ปญญา ” ท่ีจะนําไปแกปญหาท่ีทําใหเกิดทุกข ใหทุกขนั้น
บรรเทา กอใหเกิดความสุขแกผูเกี่ยวของ ท่ีอาจมีเพียงกลุมหนึ่งหรืออาจกวางขวางระดับประเทศและระดับโลกก็ได 
 

1.3 ประเภทของงานวิจัย 
 ไดมีผูแบงประเภทงานวิจัยไดหลายลักษณะ โดยอาจจําแนกตามลักษณะ วิธีการ หรือผล เชน อดิศักด์ิ 
พงษพูลผลศักด์ิ (2552) ไดจัดประเภทงานวิจัยไวดังนี้: 
 “ 1. พิจารณาจากผลการวิจัย หรือเปาหมายของการวิจัย  
  - การวิจัยพ้ืนฐาน (Pure Research or Basic Research) เปนการวิจัยเพ่ือหาความรูความจริง 
สรางทฤษฎี สูตร หรือสรางกฎ เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องอื่นๆตอไป 
  - การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการวิจัยท่ีนําผลจากการวิจัย หรือขอคนพบจากการ
วิจัยพ้ืนฐาน ไปทดลองใชแกปญหาตางๆ 
 2. พิจารณาจากลักษณะของขอมูล  
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 - การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยท่ีใชขอมูลทางตัวเลข ซึ่งตองอาศัยหลักทาง
คณิตศาตรและสถิติมาชวยในการวิเคราะห 
 - การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยท่ีใชขอมูลเชิงคุณลักษณะ บงบอกถึงขอมูลท่ี
ไมสามารถเปนตัวเลขไดโดยตรง 
 3. พิจารณาจากระเบียบการวิจัย 
 - การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการศึกษาหาขอเท็จจริงท่ีเปนเรื่องราวในอดีต เพ่ือ
ใชความรูมาอธิบายเหตุการณในปจจุบัน และอนาคต 
 - การวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) เปนการศึกษาเพ่ือบรรยายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้น 
 - การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการศึกษาตัวแปร เพ่ือทราบสาเหตุท่ีทําใหเกิดผล ”  
 สําหรับ พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ก:9) ไดอธิบายวา การวิจัยมูลฐาน หรือการวิจัยพ้ืนฐานน้ัน ไมยึดติด
เรื่องประโยชนในการนํามาใชงานอยางหน่ึงอยางใด เชน เซอร ไอแซค นิวตัน อธิบายวาโลกมีแรงดึงดูดเขาหา
ศูนยกลาง สวนการวิจัยประยุกตนั้น ยึดติดกับปญหาหนึ่งปญหาใดโดยเฉพาะ เชน เอาคําอธิบายวาโลกมีแรงดึงดูด
เขาหาศูนยกลาง มาพัฒนาเคร่ืองบินท้ิงระเบิด เปนตน 
 ในการวิจัยทางศิลปประยุกต ผูเขียนเห็นวาควรแบงออกเปน 3 ประเภท และขอใหความหมายไวดังนี้  

 1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research, Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาจากความจริงท่ี
ปรากฏอยู อันเปนองคความรูหรือทฤษฎีตางๆ ท่ีมีอยู แตยังไมมีผูใดศึกษา รวบรวม เรียบเรียง หรือบงชี้ไว 
 2. การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนศึกษาคนควาเพ่ือนําความรูหรือหาวิธีใหมเพ่ือนําไปใช
ประโยชน โดยอาศัยพ้ืนฐานองคความรูท่ีอยูเดิม นํามาสรางสรรคเปนผลงานหรือกอใหเกิดเปนทฤษฎีใหมในการใช
ประโยชนหรือนําไปแกปญหาเฉพาะท่ีหรือปญหาท่ัวไป 
 3. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการวิจัยเพ่ือสรางวัสดุ ผลิตภัณฑ เครื่องมือ หรือ
ทฤษฎีใหม โดยผานกระบวนการทดลอง ออกแบบ ผลิต และนําไปใช โดยในการทดลองนั้นก็อาจคนพบทฤษฎีใหม
ไดเชนกัน นอกเหนือจากผลผลิตซึ่งเปนเปาหมายหลักของการวิจัย 
 ท้ังนี้ การวิจัยในลักษณะการวิจัยประยุกตและการวิจัยเชิงทดลอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) (2553) เรียกวาเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R & D) ซึ่งไดนยิามไววา 
 “งานวิจัยและพัฒนา คือ งานวิจัยท่ีมุงเนนนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดโดยตรง ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากร ส่ิงแวดลอม 
เปนตน โดยไมมุงหวังท่ีผลงานตีพิมพ ดังนั้นนักวิจัยควรทํางานวิจัยตามความตองการของผูใชประโยชนจาก
งานวิจัย ไดแก กลุมนักอุตสาหกรรม เกษตรกร ผูแปรรูป ชุมชน ฯลฯ โดยมีตัวอยางโครงการท่ีมีลักษณะของ
งานวิจัยและพัฒนา ดังนี้ เชน การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในเน้ือสัตว แนวทางการปฏิรูประบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย การกระจายอํานาจทางการคลัง เครื่องคัดขนาดขาวโพดฝกออนดวยกระบวนการ
ภาพถาย เปนตน”  
 นอกจากนี้ บุญเฉิด โสภณ  ยังไดกลาววา การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การสรางสรรคความรูอยางเปน
ระบบ ท้ังนี้ครอบคลุมถึงการสรางความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางความรูเกี่ยวกับคน 
วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใชความรูเหลานั้นเพ่ือประโยชนในดานตางๆ  
 การวิจัยและการพัฒนา สําหรับนําไปใชสําหรับการออกแบบ มีความสําคัญตอท้ังสําหรับผลิตภัณฑใหมท่ี
จะเกิดขึ้น และสําหรับผลิตภัณฑเกาท่ีมีอยูแลว แตจําเปนตองปรับปรุงเปล่ียนแปลง เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของมนุษย ตลาดการบริโภคท่ีเปล่ียนไปตามเวลา และความอยูรอดขององคการ ซึ่ง พรสนอง วงศสิงหทอง (2550
ก:10-11) ไดกลาววา การวิจัย การพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ มีจุดมุงหมายดังนี้ 
 “1. เพ่ือคนหาและขยายขอบเขตขององคความรู 
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 2. เพ่ือพัฒนาสินคาตัวใหม 
 3. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต 
 4. เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตท่ีมีอยูเดิม 
 5. เพ่ือหาหนทางทําประโยชนเสริมจากผลิตภัณฑท่ีมีอยู หรือทําประโยชนจากผลิตภัณฑ (สินคา) ท่ีเสีย 
 6. เพ่ือหาขอมูลทางเทคนิคใหหนวยงานหลักในองคกร 
 7. เพ่ือวิเคราะหผลิตภัณฑ (สินคา) ของคูแขงขัน” 
 ท้ังนี้ Richard J. Tersine (1983 ใน พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ก:10) ไดระบุความสัมพันธโดยรวม
ระหวางการวิจัย การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ วามีความสัมพันธท่ีตอเนื่องกัน เพ่ือการผลิตเปนเปาหมาย
สุดทาย ดังแสดงไวใน แผนภูมิท่ี 1-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1-2 แสดงความสัมพันธโดยรวมระหวางการวิจัย การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ 
(ที่มา: Richard J. Tersine, 1983:187 ใน พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ก:10)  
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 สําหรับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) (2553) ไดแบงรูปแบบของงานวิจัยและพัฒนา ไวเปน 
4 ลักษณะ ตามธรรมชาติและเปาหมายที่แตกตางกัน ดังนั้นการพัฒนาโจทยวิจัยจึงมีความแตกตางกัน ดังนี้ 

“ 1. งานวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา เปนการวิจัยท่ีมีการตั้งโจทยการวิจัยเพ่ือแกปญหาใหแกผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยโดยตรง ดังนั้นประเด็นวิจัยจึงถูกต้ังขึ้นตามความตองการของผูใชขอมูล และดําเนินการวิจัย
โดยนักวิจัย กระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยมักเปนแบบระดมความคิดโดยใหผูท่ีเกี่ยวของในดานตางๆ ไดมีสวนรวม 
ท้ังในสวนของผูใชขอมูล ผูประกอบการ นักวิจัย และผูท่ีไดรับผลกระทบ (เชน อาจใชวิธีการระดมความคิดแบบ 
OOPP หรือ Objective Oriented Project Planning) เมื่อไดกรอบการวิจัยแลว จึงประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยไดย่ืน
ขอเสนอโครงการวิจัยตามกรอบท่ีไดระบุไวแลว โดยในขั้นแรกแนะนําใหเสนอเปนเอกสารเชิงหลักการกอน เมื่อได
ปรับแตงแนวคิดไดตรงกันแลว จึงพัฒนาไปสูการเขียนขอเสนอโครงการฉบับเต็มตอไป ประเด็นวิจัยสําหรับโครงการ
ประเภทนี้คือปญหาท่ีเกิดขึ้นเปนปจจุบันของเร่ืองนั้นๆ และการวิจัยดังกลาวจะนําไปสูการแกปญหานั้นตอไป 

2. งานวิจัยเพื่อเตรียมรองรับปญหาในระยะปานกลางถึงระยะยาว เปนงานวิจัยท่ีเตรียมความพรอม
สําหรับปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยปญหาดังกลาวยังไมเกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นการกําหนดกรอบการวิจัย
หรือต้ังโจทยวิจัย จะตองอาศัยความสามารถในการวิเคราะหสถานการณท่ีเกี่ยวของอยางมาก โจทยการวิจัยอาจมา
จากนักวิจัยหรือผูท่ีเกี่ยวของหรือจากการระดมความคิดก็ได แตอยางไรก็ตาม ตองมีหลักฐานยืนยันแนวคิดนั้นๆ 
อยางชัดเจนและรัดกุมวามีโอกาสเปนไปไดสูงท่ีเรื่องดังกลาวจะเปนปญหาสําคัญในอนาคตท้ังระยะใกลและไกล  

3. งานวิจัยและพัฒนาซึ่งนําไปสูการสรางนวัตกรรม หรือเปนการวิจัยเพ่ือใหไดทางเลือกใหมในการ
พัฒนา โจทยของงานวิจัยประเภทนี้มักถูกกําหนดโดยนักวิจัย หรือผูท่ีเชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ การพัฒนาโครงการ
ประเภทนี้ จําเปนตองมีหลักฐานยืนยันแนวคิดอยางชัดเจน รวมทั้งตองชี้ใหเห็นความสําคัญและความเปนไปไดใน
เรื่องท่ีจะวิจัยอยางชัดเจน นอกจากนี้ตองมีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการขยายผลงานวิจัยดังกลาวออกสูการใช
ประโยชนในแงมุมตาง ๆ ดวย 
 4. งานขยายผลการวิจัย เปนกระบวนการจัดการปลายทางเพ่ือหาขอมูลบางประการหรือสนับสนุน
กิจกรรมบางอยางเพ่ือใหผลงานที่ไดจากการวิจัย ไดถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุมเปาหมายอยางแทจริง ลักษณะ
งานประเภทนี้อาจไมใชงานวิจัยอยางแทจริงตามความเขาใจของบุคคลท่ัวไป อยางไรก็ตามบางกรณีการดําเนินงาน
เชนนี้อาจมีความจําเปนในการผลักดันใหผลงานถูกนําไปใชประโยชนไดอยางจริงจัง ” (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2553) 
 ในการวิจัยทางศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดอยูในสาขาวิชา
ปรัชญา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียกวา สาขาประยุกตศิลป อาจเปนการศึกษาวิจัย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออาจจัดเขาไดเปนหลายประเภท โดยลักษณะงานวิจัยพ้ืนฐานทางศิลปประยุกต มัก
ไดแก การศึกษารูปแบบและภูมิปญญาหัตถกรรมหรือศิลปกรรมพ้ืนบานตางๆ  
 สําหรับลักษณะงานวิจัยประยุกตทางศิลปประยุกต มักเปนการออกแบบเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ บน
พ้ืนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือการนําวัสดุท่ีมีอยูแลว แนวคิด หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชเพ่ือสราง
ผลิตภัณฑหรือสรางสรรคผลงานในรูปแบบใหมๆ งานวิจัยทางศิลปประยุกตจํานวนมากตองอาศัยการพัฒนาทดลอง
เพ่ือใหไดวัสดุใหม หรือผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ก็จัดเปนการวิจัยเชิงทดลอง  
 อยางไรก็ตาม การสรางสรรคผลงานแตละชิ้น อาจใช 2-3 ลักษณะประกอบกัน งานวิจัยทางศิลปประยุกต
จํานวนมาก จึงอาจระบุไดวามีลักษณะการวิจัยอยูท้ัง 3 ประเภท ขึ้นอยูกับวาจะใหน้ําหนักในประเภทวิจัยใดมาก
นอยกวากัน 
 

1.4 ข้ันตอนการพัฒนาและพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
 มักมีนักวิชาการหรือผูสนใจใฝหาความรูดวยกระบวนการวิจัย สอบถามผูเขียนเสมอวา ถาการศึกษาหา
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ความรูหรือเปนไปเพ่ือการแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัย แตมิไดใชเงินทุนจากแหลงภายนอก ซึ่งก็คือผูนั้นควัก
กระเปาออกเงินไปศึกษาวิจัยเองแลว ผลงานของเขาจะเปนงานวิจัยหรือไม เรื่องนี้ตอบไดเลยวา ผลงานนั้นยอมเปน
งานวิจัย แตคุณคาของงานวิจัยนั้นจะมีมากหรอืนอยขึ้นอยูกับระดับของผลกระทบจากงานวิจัยนั้น ท่ีจะไปสูการ
แกปญหาหรือการเปล่ียนแปลงในทางบวกตอผูไดรับผลจากงานวิจัย 

 อยางไรก็ตาม การวิจยัเปนกระบวนการท่ีใชงบประมาณสูง หลายหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนลวนเห็น
ความสําคัญของการวิจัย จึงมีทุนสนับสนุนงานวิจัยหลายแหลงและจํานวนมาก โดยหัวขอวิจัยตองตรงกับยุทธ
ศาสตรการพัฒนาประเทศหรือความตองการของหนวยงานนั้น ซึ่งมีการระบุไวชัดเจน ถึงลักษณะโครงการที่มีทุน
สนับสนุน โดยผูขอรับทุนจะตองดําเนินการสงเอกสารชี้แจงชื่อและวิธีการการดําเนินการวิจัยใหชัดเจนและดีพอท่ี
ผูใหทุนจักเห็นความสําคัญของโครงการ และเชื่อมั่นในการดําเนินการวิจัยไดสําเร็จดวยกระบวนการวิจัยหรือ
ระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือเปนการไมเสียเวลาท้ังตอผูวิจัยและเจาของทุน หลายแหลงทุนวิจัยในเบ้ืองตน 
มักจะกําหนดใหสงเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) หรือเคาโครงโครงการวิจัย มาใหพิจารณากอน โดยผูให
ทุนจะไดอานเพ่ือปฏิเสธ หรือเห็นชอบ หากเห็นชอบ ก็จะแจงใหผูขอรับทุนจัดทําเปนขอเสนอโครงการวิจยั 
(Research Proposal) เพ่ือนํามาพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่ออานแลวก็มักมีขอเสนอแนะปรับปรุงอีกครั้ง 
เพ่ือใหจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณหรือฉบับเต็ม (Full Proposal) ตอไป ขั้นตอนการพัฒนาและ 
พิจารณาขอเสนอโครงการจึงมักมีเสนทางตามท่ีระบุไวในแผนภูมิท่ี 1-3 
 
 เอกสารเชิงหลักการ 

(Concept Paper) 
 

 ↓  

 ขอเสนอโครงการ  
(Full Proposal) 

 

 ↓  

 ขอเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ)  

 ↓  

 จัดทําสัญญารับทุน  

 
 แผนภูมิท่ี 1-3  ลําดับขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   

 
  
 ในการไดรับทุนวิจัย หนวยงานเจาของทุนจะมีเกณฑการพิจารณา ซึ่งผูเขียนโครงการวิจัยควรคํานึง เชน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (2553) ไดระบุ “แนวทางการประเมินขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนโครงการ
สนับสนุนการวิจัยขยายผลสูการปฏิบัติและพัฒนาตอยอดงานวิจัยและส่ิงประดิษฐ” วาใหคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้ 
 “ 1. คุณคาทางปญญาของโครงการวิจัย 

1.1 ปจจัยการวิจัย (input) 
  1.1.1 หัวเรื่องการวิจัยนาสนใจเปนการตอยอดงานวิจัย / หรือส่ิงประดิษฐ และเปนประเด็น 
เรงดวน (hot issue) ท่ีมีความสําคัญและจําเปนตองทําวิจัยเพ่ือแกไขปญหาอยางเรงดวนเพียงใด และทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนหรือไม 

1.1.2 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา มีความชัดเจน หรือไม 
1.1.3 วัตถุประสงคของการวิจัยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมหรือไม 
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1.1.4 โครงสรางคณะผูบริหารโครงการวิจัย / ผูรวมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพรอมคือ 
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหรือกลุมวิชาในเรื่องท่ีวิจัยเพียงใด 
       1) แสดงใหเห็นถึงความพรอมของคณะผูวิจัยท่ีจะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ 
       2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหนาท่ี 
ท่ีกําหนดไวในโครงการวิจัย 
       3) เปนท่ียอมรับในวงวิชาการดานการวิจัย 
       4) การอุทิศเวลาใหกับการทําวิจัย ตลอดโครงการวิจัย 
       5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย และความรับผิดชอบสูง (ไมมีประวัติติดคางการสงรายงานวิจัย/
การเงิน) 

1.1.5 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมเขามามีสวนรวมในการทําการวิจัย เพ่ือ 
เปนการสรางนักวิจัยรุนใหมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องหรือไม 

1.1.6 มีการทําวิจัยท่ีเกี่ยวของและการตรวจเอกสารอางอิงอยางสมบูรณเพียงใด 
       1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองคความรู ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดเดิมท่ี
เกี่ยวของเพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่อง และความสัมพันธของเรื่องท่ีทําการวิจัยกับผลการวิจัยอื่นๆ ท้ังในและ
ตางประเทศ ใหเห็นวาจะใชสนับสนุนหรือเปนแนวทางในการวิจัย 
       2) มีการอางอิงผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามระบบสากลนิยม 

1.1.7 จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยไดชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงใด 
       1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาทําการวิจัยโครงการโดยละเอียด และเหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่ 
       2) แสดงความพรอมในการทําการวิจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเพ่ือ
ประโยชนในการติดตามประเมินผล 

1.1.8 มีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณในการทําการวิจัยหรือไม 
       1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับ 
โครงการวิจัย 
       2) ระบุสถานท่ีทําการวิจัย ท้ังในหองปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือ 
สถานท่ีเก็บตัวอยางใหชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย 
       3) ความพรอมของอุปกรณท่ีจะใชทําการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย 

1.1.9 งบประมาณที่ใชทําการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม 
       1.2 กระบวนการวิจัย (process) 

1.2.1 ระบุกลยุทธการเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอยางสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจน และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพียงใด 

1.2.2 แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาขั้นตอไปหรือเปนการบริหารในหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยระบุกลุมเปาหมายวิธกีารถายทอด 
ระยะเวลา สถานท่ี ฯลฯ ใหชัดเจน 
      1.3 ผลผลิตการวิจัย (output) 

1.3.1 งานวิจัยท่ีจะกอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจหรือนําไปใชประโยชน เชน ดาน 
เกษตรกรรม พลังงาน สาธารณสุขและการพาณิชย และการสรางคุณคาเพ่ิมทางสังคมและวัฒนธรรม 

1.3.2 แสดงผลสําเร็จท่ีคาดวาจะไดรับเมื่อส้ินสุดการวิจัยไดชัดเจนเพียงใด 
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1.3.3 ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน และผลกระทบจากผลงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น
รวมท้ังสนองตอบยุทธศาสตรอะไรในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) ท้ังนี้อันอาจ รวมถึง
ยุทธศาสตรของหนวยงาน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป) ดวยเพียงใด 

1.3.4 แสดงจํานวนนักวิจัยรุนใหมท่ีคาดวาจะเกิดจากการดําเนินการวิจัยนี้หรือไม 
 2. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact) 
      2.1 ผลลัพธของงานวิจัย กอใหเกิดการขยายผล/ตอยอด/สรางงานดานการวิจัยและพัฒนาส่ิงประดิษฐ
ท่ีเปนประโยชนตอประชาชน / ชุมชน / องคกร หรือเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม 
      2.2 ผลลัพธ (outcome) ของงานวิจัยจะทําใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ หรือไมตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 10 
(พ.ศ. 2550-2554) 

      1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
      2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีมั่นคงของประเทศ 
      3) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน 
      4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
      5) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 

2.2.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) 
      1) การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      2) การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 
      3) การสรางศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล 
      4) การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
      5) การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใช

ประโยชนดวยยุทธวิธีท่ีเหมาะสม ”   
 อยางไรก็ตาม แมแหลงทุนวิจัยจะมีอยูหลายแหลง แตก็มีการแขงขันสูง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยจึง
จําเปนตองศึกษาความสอดคลองของโครงการกับทิศทางการวิจัยท่ีเจาของทุนวิจัยตองการ และแบบฟอรมท่ีแหลง
ทุนกําหนดไวโดยครบถวน อนึ่ง ก็มีเสียงบนจากนักศึกษา นักวิชาการหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยจํานวนหน่ึงวา 
ทุนวิจัยมักจะไมใหตามความสนใจของตน ในเรื่องนี้หากผูท่ีจะทําวิจยัสามารถมองเห็นโอกาสวา ทุกสาขาวิชาของ
ตนโดยเฉพาะเมื่อมีการนําไปใชรวมกับสาขาวิชาอ่ืน นาจะสามารถนําไปกอใหเกิดหัวขอวิจัย ท่ีจะมีสวนในการเขา
ไปแกปญหาหรอืชวยเหลือสังคมไดท้ังส้ิน ท้ังยังจะกอใหเกิดประเด็นเรื่องวิจัยท่ีแตกตางกวาแนวเรื่องท่ีคุนเคย อัน
อาจนําไปสูการตอบโจทยของการแกปญหาท่ีดีกวาเดิมได 
 

1.5 องคประกอบของเอกสารเชิงหลักการและแบบเสนอโครงงานวิจัย 
 “เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)” บางแหงอาจใชคําวา โครงรางงานวิจัย หรือ เคาโครงงานวิจัย 
เปนขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยท่ีจะดําเนินการอยางยอ เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ หรือในกรณีเปนนักศึกษา เพ่ือให
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระพิจารณารับ ปฏิเสธ หรือใหแกไข โดยการพิจารณาเบ้ืองตนนั้น จะ
ดูจากความสอดคลองกับขอกําหนดของแหลงทุน หรือประเด็นปญหาท่ีตองการแกไขหรือไม หากไม ก็จะไดมีการ
ปฏิเสธ เพ่ือใหผูขอรับทุนวิจัยไมตองเสียเวลา หากเปนนักศึกษาก็ควรเปล่ียนเรื่อง แตถาเรื่องนั้นนาสนใจ แตมี
ประเด็นท่ีตองปรับปรุง ก็จะมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง และนําไปจัดทําเปนฉบับรายละเอียด ซึ่งเรียกวา 
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“ขอเสนอโครงการวิจัยหรือแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)” ตอไป 
 สําหรับรูปแบบหรือโครงสรางของเอกสารเชิงหลักการ ซึ่งคือฉบับยอของขอเสนอโครงการวิจัย มักมี
แบบฟอรมกําหนดไว โดยมีการจําแนกเปนหัวขอยอยๆ เพ่ือใหผูท่ีจะทําวิจัยกรอก ไดแก ชื่อเรื่องโครงการวิจัย ชื่อ
และท่ีอยูผูวิจัย ท่ีมาและความสําคัญของปญหาการวิจัย วัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย ผลท่ีคาดวาจะไดรับ เนื่องจาก
เปนเอกสารเบ้ืองตน จึงควรมีความยาวไมมากนัก เพียง 2-3 หนาเทานั้น แตตองเขียนใหกระชับ ชัดเจน และใหผู
พิจารณาเห็นความสําคัญและเชื่อมั่น สวนแบบเสนอโครงการวิจัย จะตองมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ดังจะไดอธิบายในบท
ตอๆ ไป สําหรับตัวอยางแบบฟอรมเอกสารเชิงหลักการ ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไดแสดงไว
ในหนาถัดไป 
 

แบบฟอรม เอกสารเชิงหลักการ  
 

 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)…………………………………………………………………………………………... 

(ภาษาอังกฤษ)  ……………………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหัวหนาโครงการและนักวิจัยรวมโครงการ พรอมหนวยงานสังกัด และท่ีอยู 

ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………... 
หนวยงาน ………………………………………………………………………………………… 
ท่ีอยู ………………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท/โทรสาร ………………………………………………………………………………... 
E-mail address ………………………………………………………………………………… 
ระยะเวลาดําเนินการ …………………. เดือน 

3. ปญหาท่ีทําวิจัยและความสําคัญของปญหา 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

4. วัตถุประสงค 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

5. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ) 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 

6. ผลท่ีคาดวาจะได 
……………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………… 
7. ความสอดคลองกับเปาประสงคและยุทธศาสตรของฝายท่ีเสนอขอรับทุน 
        ……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 
เสนอตอ สกว. เมื่อวันท่ี …………………………………………. 
 
 

(ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553)        
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บทที่ 2   
การกําหนดช่ือเร่ืองวิจัยทางศิลปประยุกต 

2.1 บทบาทของที่ปรึกษา 
 นักศึกษา จําเปนตองมีอาจารยท่ีปรึกษา (Advisor ในระดับปริญญาโท หรือ Supervisor ในระดับปริญญา
เอก) และผูท่ีเริ่มกาวเขาสูวงการวิจัย ผูไดรับสมญาวา “นักวิจัยหนาใหม” ก็จะพ่ีเล้ียงงานวิจัย (Mentor) หรือท่ี
ปรึกษา (Advisor) โดยคุณสมบัติของท่ีปรึกษาและพ่ีเล้ียงงานวิจัยนั้น จักตองมีประสบการณงานวิจัยมากอน 
โดยเฉพาะการวิจัยในระดับปริญญาเอก ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในประเทศ
ไทย อาจารยท่ีปรึกษางานวิจัย พึงมีประสบการณสูง มีงานวิจัยอยางตอเนื่อง และงานวิจัยเหลานั้นไดรับการ
เผยแพรแลวอยางกวางขวาง เพราะมิฉะนั้นจะขาดคุณสมบัติตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและสกอ. สําหรับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ระดับของอาจารยท่ีปรึกษามีอยูหลายระดับ เชน ท่ีมหาวิทยาลัยแคนเบอรรา ประเทศ
ออสเตรเลีย อาจารยท่ีปรึกษามีอยูถึง 4 ระดับ ระดบัสูงสุดคือผูมีประสบการณสูง มีการใหคําแนะนําวิทยานิพนธและ
มีผลงานวิจัยตอเนื่อง จึงสามารถเปนอาจารยท่ีปรึกษาระดับปริญญาเอกและประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ได สวนระดับรองลงมาคือมีประสบการณมากกวา 1 ป แตยังไมมีนักศึกษาในความดูแลท่ีสําเร็จการศึกษา สําหรับผู
ยังไมมีประสบการณการใหคําปรึกษา แตมีผลงานวิจัยและเผยแพรแลวจะอยูในระดับท่ี 3 สวนในระดับท่ี 4 ลางสุด 
คืออยูในระหวางการผลิตผลงานวิจัย ท่ียังไมมีการเผยแพร (University of Canberra, 2009)  
 ดังนั้น ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหรืองานวิจัย จึงมีหนาท่ีใชประสบการณแนะนําและแนะแนวใหนักศึกษาหรือ
ผูวิจัยภายใตความดูแล สามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ โดยใหคําปรึกษาไมเฉพาะในแงเนื้อหาดานวิชาการ แตยัง
รวมถึงวิธีการและการแกปญหาในการบริหารจัดการโครงการวิจัยใหสัมฤทธิผลอีกดวย 

2.2  การกําหนดชื่อเรื่องวจิัย 
 ส่ิงท่ีอาจารยท่ีปรึกษาพบบอยท่ีสุด คือ นักศึกษาสวนหนึ่งตั้งใจมาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ี
กําหนดใหมีการวิจัย โดยสมองยังวางเปลา บางก็เนื่องจากยังหางานทําไมได บางก็ศึกษาตอจากระดับปริญญาตรีท่ี
ในหลักสูตรไมเนนการวิจัย บางแมเคยรวมงานวิจัยกับอาจารยบางทานมาแลว แตเมื่อตองมาต้ังหัวขอหรือประเด็น
การวิจัยเอง ยังไมสามารถทําได โดยยังมองไมเห็นประเด็นปญหาการวิจัยไดชัดเจน 
 เพ่ือเปนการชวยเหลือท้ังนักศึกษา นักวิจัยหนาใหม และอาจารยท่ีปรึกษาหนาใหม ในหัวขอนี้จะได
กลาวถึงการกําหนดชื่อเรื่องวิจัยหรือโครงการวิจัย ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนดานแรกที่ผูวิจัยจะส่ือสาร
กับผูอาน ชื่อเรื่องวิจัยตองชัดเจนและสะทอนถึงประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยใหไดในทันที ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรท่ีเนนการวิจัย เชน ท่ีมหาวิทยาลัยแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย คูมือการศึกษาไดเขียนแนะนําไว
โดยเฉพาะวา ชื่อเรื่องวิจัยเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองระบุใหแคบและตรงจุด โครงการวิจัยอาจถูกปฏิเสธหากชื่อเรื่องวิจัย
กวางเกินไปหรือแคบเกินไป และคําอธิบายฟงอยูท่ัวไปและครุมเครือ (University of Canberra, 2009) 
 ในท่ีนี้ การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยทางศิลปประยุกต ผูเขียนเหน็วาสามารถกําหนดชื่อไดจาก 3 ทางหลัก ดังนี้ 
 1. จากประเด็นปญหา  
 2. จากประเด็นองคความรูท่ีคาดวาจะคนพบ  
 3. จากผลผลิตงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน 
 ในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัยหรือวิทยานิพนธ มีหลักงายๆ ดังตอไปนี้ 
 1) ชื่อตองเปนคํานาม โดยขึ้นตนวา การออกแบบ, การพัฒนา, แนวทาง, การนํา, การฟนฟู เปนตน 
 2) ใหระบุประเด็นหรือผลผลิตของงานวิจัยท่ีคาดวาจะไดรับขึ้นทันที เชน การออกแบบเคร่ืองเรือน, การ
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พัฒนาเทคนิคการยอมสีธรรมชาติกับผาไหม เปนตน   
 3) ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ใหตามทายชื่อดวย : (มหัพภาคคู หรือ colon) ซึ่งอาจมีหรือไมก็ได วา 
กรณี/กรณีศึกษา อําเภอ จังหวัดอะไร สําหรับโครงการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือศึกษาหาความรูในพ้ืนท่ีใหใชคําวา 
“กรณีศึกษา” และสําหรับโครงการออกแบบ ควรใชคําวา “กรณี” เพราะเปนกรณีท่ีมีการปฏิบัติการทดลอง 
 อนึ่งการใช : (colon) เปนการนําสัญลักษณตางประเทศมาใช จึงควรใชใหถูกตองดวย ซึ่งพบวามีการใชผิด
เสมอๆ เนื่องจากมีวรรคตอจาก : (colon) ทําใหเมื่อมีการใชคอมพิวเตอร : (colon) จึงลงมาอยูอีกบรรทัดหนึ่ง เชน 
 ผิด   การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเพื่องานตกแตงสวน 
  : กรณี บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 ถูก การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเพื่องานตกแตงสวน: 
  กรณี บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 4) เรียงคําขยายใหถูกตอง เชน “การออกแบบเฟอรนิเจอรเพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสังคมสําหรับเด็กจาก
เศษหนังเทียม” ควรเปล่ียนเปน “การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเศษหนังเทียม เพ่ือสงเสริมพัฒนาการดานสังคม
สําหรับเด็ก” เปนตน 
 5) ชื่อเรื่องวิจัย ควรมีภาษาอังกฤษกํากับ ผูวิจัยตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยอาจปรึกษากับอาจารยท่ี
ปรึกษา เนื่องจากโครงการวิจัยสวนใหญ เกี่ยวของกับการใชศัพทเฉพาะทางในสาขาวิชา และสําหรับชื่อสถานท่ี ควร
ใหตามท่ีทางราชการโดยราชบัณฑิตยสถานกําหนดเปนนามบัญญัติไว เชน ชื่อจังหวัดอุบลราชธานี ใหใชวา Ubon 
Ratchathani มใิช Ubonrajathanee หรือ Ubol Rajathani เปนตน 
 อนึ่ง การกําหนดชื่อเรื่อง หรือชื่อโครงการวิจัย เพ่ือใหสอดคลองกับการศึกษาแตละระดับปริญญา ไมวาจะ
เปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตองคํานึงถึงลักษณะความลึกของงานวิจัยท่ีมีความแตกตางกัน
ตามระดับความลึกของการศึกษา ตามเกณฑเบ้ืองตนดังตอไปนี้ 
 ระดับปริญญาตรี: เปนการประยุกตใชวัสดุ รูปแบบ ลวดลาย ท่ีมีปรากฏอยู มาใชออกแบบเปนผลิตภัณฑ 
หรืองานสรางสรรคในรูปแบบ ลวดลาย ทวงทา ลีลาใหม เพ่ือสงเสริมหรือแกปญหาในระดับตื้น ในลักษณะเชิง
ทดลองออกแบบสรางสรรค สวนการจะนําไปใชจริง แลวจะประสบความสําเร็จหรือไม ยังไมจําเปนตองพิสูจนใน
ระดับปริญญาตรีนี้ แตก็สามารถเห็นแนวโนมความนาจะเปนไปได จากการนาํผลงานไปจัดแสดงสาธารณะ 
 ระดับปริญญาโท: เปนการนําประเด็นปญหา หรือเพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น มาทําการศึกษาถึง
ปญหา และปจจยัท่ีเกี่ยวของรอบดาน ท่ีทําใหเกิดปรากฏการณหรือกอใหเกิดปญหา หรือการศึกษาภูมิปญญา เพ่ือ
ตอยอด โดยเนนท่ีกระบวนการใหเกิดการเปล่ียนแปลงบนฐานแนวคิด ทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติท่ีประสบความสําเร็จมา
กอน จึงเปนการวิจัยเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑหรืองานสรางสรรคตามแนวทางที่กําหนด ตัวอยางจากกรณีศึกษา ถึง
แนวคิด ทฤษฎี หรอืการปฏิบัติท่ีปรากฏอยูหรือมีมากอน จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัยในระดับนี้ ตาม
ดวยการคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติท่ีเหมาะสม กอนท่ีจะนํามาปรับใชกับกรณีของตน โดยอาจมีการ
ทดลองนําไปใช ทดสอบความเปนไปได หรือนาํเสนอผลงานภายใตแนวคิดนั้นๆ จึงเปนการศึกษาในระดับท่ีลึกปาน
กลาง อนึ่ง หากเปนหัวขอศึกษาในระดับการศึกษาอิสระ ไมถึงการวิจัยท่ีเรียกวา “วิทยานิพนธ” ผลงานอาจเปนเพียง
ขอเสนอแนะแนวทางหรือแบบรางก็ได 
 ระดับปริญญาเอก: เปนการศึกษาวิจัยในระดับลึกท่ีสุด ในประเด็นท่ีเจาะจง ผูศึกษาตองศึกษาองคความรู
ในเรื่องท่ีจะทํา ตองเขาใจถึงปญหา ปรากฏการณ แนวปฏิบัติในปจจุบัน จนสามารถสรางสติปญญาใหม 
วิทยานิพนธในระดับนี้ จึงมีชื่อเรียกวา “ดุษฎีนิพนธ” ซึ่งสามารถศึกษาวิจัยใน 2 แนวทางคือ 
 1) การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติอยางใหม ซึ่งแตกตางจากแนวคิด ทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติ
เดิม 
 2) การนําเสนอวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ กระบวนการผลิต อยางใหม ท่ีจะมีผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงเปน
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วงกวาง ซึ่งนับเปน “นวัตกรรม” นําไปสูผลผลิตท่ีเรียกวา “ทรัพยสินทางปญญา” 
 อนึ่ง ชื่อเรื่องวิจัยท่ีมิไดเปนการศึกษาเพ่ือปริญญาบัตร สําหรับนักวิจัยหรือคณาจารย ลักษณะการวิจัยสวน
ใหญสามารถเทียบเทากับวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือดุษฎีนิพนธระดับปริญญาเอก หรืออาจเปนสวนหนึ่งของ
การวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีท่ีเปนการวิจยัพ้ืนฐาน เพ่ือแสวงหาหรือรวบรวมองคความรูท่ี
ปรากฏอยู ในการนี้ เพ่ือใหงานวิจัยนั้นมีคุณคาหรือมีความสมบูรณ ควรมีสวนของการวิเคราะหสรุปถึงองคความรูท่ี
ไดจากการศึกษา ไมควรเปนการรวบรวมขอมูลเพียงอยางเดียว 
 เพ่ือใหผูอานไดเขาใจถึง แนวทางหรือลักษณะการตั้งชื่อเรื่องวิจัยหรือชื่อโครงการวิจัย จึงจะขอยกตัวอยาง
การกําหนดชื่อโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธจากโครงการที่เคยมีผูนําเสนอมาแลว โดยตัวอยางสวนใหญ นํามาจาก
วิทยานิพนธนักศึกษาในทุกระดับปริญญาของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

2.3 การกําหนดชื่อเรื่องวจิัยจากประเด็นปญหา 
 ชื่อเรื่องวิจัยสวนมากมักถูกต้ังชื่อจากประเด็นปญหาการวิจัย (Research Problem) เพ่ือใหสามารถบงชี้ถึง
ปญหาท่ีการวิจัยตองการนําไปแกไข ชื่อโครงการวิจัยลักษณะนี้มักเปนงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร เชน การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ความเปนไปไดในการนําระบบ
สานเสวนาประชามาใชในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน, การจัดการ
ความรูในการแกวิกฤติการขาดแคลนอาหารเล้ียงโคเนื้อในฤดูแลงของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย เปนตน 
 การตั้งชื่อโครงการวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยจากประเด็นปญหานั้น อนันต ศรีโสภา (2521) ไดกลาวถึงหลักการ
ต้ังชื่อเรื่องไวดังนี้ 
 “ 1. ชื่อเรื่องควรมีลักษณะสอดคลองและเกี่ยวของกับปญหาท่ีจะวิจัย 
   2. ชื่อเรื่องควรมีความชัดเจนและชี้เฉพาะในปญหาท่ีจะศึกษา 
   3. ควรหลีกเล่ียงการใชคําบางคําท่ีทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเลือนราง 
   4. ควรใชคํานามเปนคําสําคัญของเรื่อง 
   5. ชื่อเรื่องและคําสําคัญ (Keywords) ท่ีใชในการคนควาผลงานวิจัยในอดีตควรเกี่ยวของกัน 
   6. ควรวิเคราะหคําตางๆ ในชื่อเรื่องวามีความสัมพันธกับปญหาท่ีจะวิจัยหรือไม และควรหาความสัมพันธ
ระหวางคําตางๆ เหลานี้ใหตลอดเสียกอน 
   7. ขอความท่ีเปนชื่อเรื่องควรจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับขอเท็จจริงตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับปญหา
นั้น 
   8. สวนตางๆ ของชื่อเรื่องควรจะจัดใหมีระดับความสัมพันธกันอยางเปนระบบ 
   9. ขอความท่ีเปนชื่อเรื่องไมควรใหมีความกํากวมในเรื่องภาษาหรือการใชไวยากรณเปนอันขาด 
 10. ชื่อเรื่องควรใชภาษางายๆ ส้ันๆ และสามารถแทนใจความของปญหาท้ังหมดได โดยสรุปคือ มีชื่อเรื่อง
ไมยาวนัก ” 
 สําหรับชื่อเรื่องวิจัยสาขาศิลปประยุกต ท่ีระบุจากประเด็นปญหา มีท้ังท่ีเปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท 
(ป.โท) และดุษฎีนิพนธในระดับปริญญาเอก (ป.เอก) และมักเปนการแกไขปญหาดานเทคนิควิธีการผลิตการนําวัสดุ
เหลือใชมาใชแปรรูปสรางมูลคาเพ่ิมหรือลดปญหาดานส่ิงแวดลอม ซึ่งในเวลาเดียวกันก็บงชี้ถึงวิธีการทดลองท่ี
นํามาใชอีกดวย ซึ่งมักใชวิธีการออกแบบ การปรับปรุงคุณภาพ หรือการพัฒนานวัตกรรม  
 ปญหาของการตั้งชื่อจากประเด็นปญหาท่ีพบ ไดแก  
 - การใชภาษาท่ีไมชัดเจน ทําใหส่ือความหมายไมตรงประเด็น เชน “การนํารังไหมมาพัฒนาการใชวัสดุ” 
แทท่ีจริง ผูวิจัยตองการนําเศษรังไหมท่ีเหลือท้ิงมาแปรรูปเปนเสนใยชนิดใหมโดยการผสมกับเสนใยพืชชนิดอ่ืน  
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 - ชื่อเรื่องครุมเครือ ทําใหไมทราบวาจะนําไปแกปญหาท่ีใด เชน “ออกแบบที่พักฉุกเฉินสําหรับชุมชนผู
ประสบอุทกภัยในภาคกลาง” ควรระบุจังหวัดหรือพ้ืนท่ี เนื่องจากบางพ้ืนท่ีไมประสบปญหานั้นๆ 
 - เรียงวลีไมเปนระบบ เชน “การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เพ่ือตกแตงสวนนั่งเลนภายในบาน” ควรเรียงใหมเปน “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเพ่ืองาน
ตกแตงสวน กรณี บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี”  เปนตน 
 ตัวอยางการนําเสนอชื่อโครงการวิทยานิพนธท่ีนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลปประยุกต
ไดเคยนําเสนอและอาจารยท่ีปรึกษาไดมีขอเสนอแกไขปรับปรุง แสดงไวในตารางที่ 2-1 
 
ตารางที่ 2-1 ตัวอยางการนําเสนอชื่อโครงการวิทยานิพนธท่ีระบุจากประเด็นปญหา 
 

ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ืองท่ีเสนอใหปรับปรุง เหตุผล 

การออกแบบและพัฒนาเคร่ือง 
ปกดํากลาท่ีเหมาะสมกับการใชงาน
ในสภาพพ้ืนท่ีอีสาน (ป.เอก) 

- ชื่อเรื่องบงชี้ถึงประเด็นปญหาและผลผลิตท่ีจะได
จากงานวิจัยไดชัดเจน 

ออกแบบท่ีพักฉุกเฉินสําหรับชุมชนผู
ประสบอุทกภัยในภาคกลาง  
(ป.เอก) 

การออกแบบท่ีพักฉุกเฉินสําหรับ
ชุมชนผูประสบภัยในภาคกลาง 
กรณี จังหวัดอยุธยา 

- ชื่อเรื่องตองเปนประโยค และอาจระบุพ้ืนท่ี
ศึกษาใหชัดเจน เนื่องจากเปนการแกปญหา
เฉพาะในจังหวัดท่ีมีน้ําทวมเพ่ือใหเปนตัวอยาง
แกจังหวัดอ่ืนท่ีประสบปญหาเชนเดียวกัน หรือ
ระบุหมูบานเปาหมายเลยก็จะชัดเจนขึ้น 
- อยางไรก็ตาม ชื่อเรื่องนี้ไมผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงให
เปล่ียนเรื่อง เพราะนักศึกษาไมสามารถแสดง
เหตุผลหรือแนวทางการนําเสนอแนวคิดหรือวิธี
ปฏิบัติอยางใหมไดชัดเจนและลึกพอท่ีจะเปน
ดุษฎีนิพนธ 

การนํารังไหมมาใชในการพัฒนาวัสดุ
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย 
(ป.เอก) 

การพัฒนาเสนใยผสมชนิดใหมจาก
เศษรังไหมและใยพืช 

ปรับชื่อเรื่องใหสอดคลองกับประเด็นปญหาท่ี
เกิดขึ้นจากการมีเศษรังไหมมาก จะนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑ “นวัตกรรม” ใหม 

การนํากากตะกอนเหลือท้ิงใน
กระบวนการกําจัดหมึกพิมพของ
อุตสาหกรรมกระดาษชําระเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
(ป.เอก) 

การนํากากตะกอนเหลือท้ิงจาก
กระบวนการกําจัดหมึกพิมพใน
อุตสาหกรรมกระดาษชําระมาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

ปรับแกการใชภาษาเล็กนอย 

การฟนฟูภูมิปญญางานทองสูการ
พัฒนารูปแบบงานทองรวมสมัยอยาง
มีสวนรวมกรณีศึกษาพ้ืนท่ี  
จ.อุบลราชธานี (ป.โท) 

การออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับ 
“ทองโบราณเมืองอุบล” โดยการมี
สวนรวมของชุมชน 

ตัดคําวารวมสมัยออกเพ่ือใหตรงวัตถุประสงค
โครงการที่ตองการแกปญหาการสูญหายไปของ
การผลิตเคร่ืองทองโบราณเมืองอุบล 

การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส บาน
หวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัด

การพัฒนาผลิตภัณฑ
เครื่องปนดินเผาเพ่ืองานตกแตงสวน 

การแกปญหาเชิงพ้ืนท่ี ควรระบุเปนกรณีไว
สวนทายของชื่อเรื่องวิจัย 
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อุบลราชธานี เพ่ือตกแตงสวนนั่งเลน
ภายในบาน (ป.โท) 

กรณี บานหวยวังนอง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  

การศึกษากระบวนการผายอมคราม
และพืชชนิดอ่ืนเพ่ือพัฒนาผาทอมือ
จากสีธรรมชาติ (ป.โท) 

การปรับปรุงคุณภาพผายอมคราม
ดวยเทคนิคการยอมเย็น 

ปรับชื่อเรื่องใหสอดคลองกับประเด็นปญหา 

 
2.4 การกําหนดชื่อเรื่องวจิัยจากประเด็นองคความรูที่คาดวาจะคนพบ 
 โดยทั่วไปชื่อเรื่องโครงการวิจัยพ้ืนฐานมักไดรับการกําหนดจากประเด็นองคความรู หรือทฤษฎีท่ีคาดวาจะ
คนพบ โดยในชวง 30-40 ปท่ีผานมา งานวิจัยทางดานศิลปประยุกตจํานวนมากเปนงานวิจัยพ้ืนฐาน เนื่องจากองค
ความรูในทองถ่ินยังไมมีการศึกษารวบรวมไวนัก ซึ่งการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือรวบรวมองคความรูนั้น มักเปนการไป
สํารวจศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีเรียกวา “ภาคสนาม”  หากพ้ืนท่ีวิจัยกวางคือท้ังภูมภิาค ก็ตองใชเวลาและงบประมาณสูง ใน
การกําหนดชื่อโครงการวิจัย ควรระบุพ้ืนท่ีวิจัยในชื่อโครงการไวดวยวาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเฉพาะ
พ้ืนท่ีจังหวัดใดบาง ตัวอยางชื่อโครงการวิจัยท่ีกําหนดจากประเด็นองคความรูท่ีจะไปคนพบ ดังแสดงไวในตารางที่ 
2-2 
 
ตารางที่ 2-2 ตัวอยางชื่อโครงการวิจัยท่ีกําหนดจากประเด็นองคความรู ท่ีคาดวาจะไปคนพบ 
 

ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ืองท่ีเสนอใหปรับปรุง เหตุผล 

หอแจกในภาคอีสาน - เปนการสํารวจศึกษาลักษณะหอแจก 
(ศาลาการเปรียญ) ในภาคอีสานท่ียังไม
มีผูดําเนินการมากอน 

การศึกษางานหัตถกรรมจักรสาน
ชนเผาลาวเทิง 

งานหัตถกรรมจักสานชนเผาลาวเทิง 
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 

ตัวสะกดใหถูกตอง และสถานที่ควรระบุ
ใหชัดเจน 

แนวทางการพัฒนาของที่ระลึกใน
แถบแมน้ําโขง 

แนวทางการพัฒนาของที่ระลึกใน
แถบแมน้ําโขง กรณี จังหวัด
อุบลราชธานี 

เปนการสํารวจศึกษาของที่ระลึกใน
แหลงผลิตระดับหมูบานในจังหวัด
อุบลราชธานี 

ผาในวิถีชีวิตไทดํา - เปนการสํารวจศึกษาเรื่องผาทุกประเภท
ท่ีใชในวิถีชีวิตของชาวผูไทดําใน
ประเทศไทย 

 
 สําหรับโครงการวิทยานิพนธของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน
หนึ่งพบวา เนนหนักไปในกระบวนการวิจัยพ้ืนฐาน ซึ่งบอยคร้ังเปนการวิจัยซ้ํากับท่ีมีการศึกษามากอน หรือแมจะ
เปนการเพ่ิมเติมขึ้นใหม ก็ทําใหนักศึกษาเสียเวลากับการไปสํารวจซ้ํา ซึ่งมักทําในพ้ืนท่ีกวางขวางมาก หมดทั้งเวลา
และทุนทรัพยไปเปนจํานวนมาก แตกลับมิไดทําใหจุดหมายที่จะนําไปใชในการออกแบบผลิตภัณฑเกิดผลผลิตเปน
รูปธรรมตามลักษณะสาขาวิชา เพราะขอมูลท่ีไดก็เทากับเปนการทบทวนหรือศึกษาองคความรูพ้ืนฐานเพื่อนํามาเปน
พ้ืนฐานหรือสวนประกอบการออกแบบเทานั้น ท้ังบอยครั้งนักศึกษายังไมสามารถสังเคราะหหรือสกัดสาระท่ีจะนํามา
เชื่อมโยงหรือประยุกตใชเพ่ือการออกแบบเปนผลิตภัณฑได เนื่องจากไมสามารถบงชี้วาจะนํามาออกแบบเปน
ผลิตภัณฑอะไรดวยซ้ํา 
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 ตัวอยางโครงการลักษณะนี้ เชน  
 - “ การศึกษาวัสดุพ้ืนถ่ินอีสานเพ่ือสรางตนแบบผลิตภัณฑดวยเทคนิคฝงลวดลาย ” ลักษณะชื่อเรื่องวิจัยนี้
กวางเกินไป หากจะตองไปทําการศึกษาวัสดุพ้ืนถ่ินอีสานทุกชนิด ไมวาจะเปนวัสดุกอสราง วัสดุหัตถกรรม วัสดุ
ประกอบอาหาร ฯลฯ ท้ังยังมีครุมเหลือสูง เพราะไมสามารถระบุไดเลยวาฝงลวดลายบนไม บนเครื่องปนดินเผา หรอื
งานโลหะ ในลักษณะผลิตภัณฑประเภทใด หัวขอเชนนี้ควรถูกฝงไปเชนกัน คือควรหาชื่อเรื่องมาใหมใหเจาะจงและ
ชัดเจน หรือกําหนดชื่อมาใหมใหบงชี้ถึงประเด็นท่ีจะทําใหชัดเจน 
 - “ การศึกษาเปรียบเทียบเอกลักษณและคติความเชื่อในองคประกอบสิมไทย-อีสานกับ สปป.ลาวเพ่ือเปน
แนวทางการออกแบบงานพุทธศิลป ” มีลักษณะหัวขอกวางเกินไปเพราะศึกษาทั้งในประเทศไทยและลาว สวน
ผลผลิตไมสามารถระบุได มีความครุมเครือสูง  
 - “ การศึกษาเสนใยและแพรพรรณชนเผาลาวเทิง เพ่ือประยุกตใชในงานออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย ” ก็
เชนกันมีลักษณะหัวขอกวางมาก เผาลาวเทิงอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศลาว และผลผลิตจะเปนอะไร ไมมคีวาม
ชัดเจน จึงมีความกวางและความครุมเครือสูง ตองกําหนดหัวขอใหเจาะลึก และระบุทิศทางผลผลิตใหสามารถ
มองเห็นเปนรูปธรรมได วาผลิตภัณฑรวมสมัยท่ีวา จะเปนของที่ระลึกสําหรับแหลงทองเท่ียว โคมไฟประดับบาน 
เส้ือผาแฟชั่น หรือเคหะส่ิงทอ เปนตน ก็ใหเลือกมาประเภทใดประเภทหนึ่ง 
 - “ การศึกษาฮูปแตมบนฝาผนังสิมอีสานเพ่ือการพัฒนาเซรามิค บานกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ” มี
ลักษณะหัวขอศึกษากวางเกินไป โดยศึกษาท้ังภูมิภาคอีสาน ซึ่งเปนการศึกษาซํ้าโดยไมจําเปน เนื่องจากมีผูศึกษา
มาแลวจํานวนมาก สวนการนํามาใชนั้นเจาะจงอยางแคบดีแลว 
 จึงจะเห็นวา ลักษณะโครงการวิจัยในตวัอยางขางตน สวนแรกเปนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน สวนหลังท่ีจะนํามา
ประยุกตขาดความเชื่อมโยงกันเนื่องจากสวนใหญมีลักษณะครุมเครือ ไมสามารถบงชี้ถึงทิศทางของผลผลิตจาก
งานวิจัยไดชัดเจน 
 

2.5 การกําหนดชื่อเรื่องวจิัยจากผลผลิตงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดข้ึน 
 การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยจากผลผลิตจากการวิจัยนั้น มักใชในลักษณะโครงการวิจัยเชิงทดลอง ท้ังใน
งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและทางดานศิลปประยุกตท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบและมีผลผลิตเปนรูปธรรม 
ผลผลิตดานสถาปตยกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑมักกําหนดชื่อโครงการวิจัยจากเปาหมายผลผลิตท่ีคาดวาจะ
ไดรับ โดยประเด็นปญหามักมิไดเปนตัวหลักในการตั้งชื่อ แตเปนการสรางสรรคผลงานจากแรงบันดาลใจหรือจาก
องคความรูท่ีมีอยูแลวหรือท่ีจะไปศึกษาคนควาเพ่ิมขึ้นบางในทองถ่ิน 
 ในการกําหนดชื่อ ควรระบุไวกอนทันทีวาผลผลิตคืออะไร มิใชเขียนวา การศึกษาผาเพ่ือการออกแบบ
เครื่องเรือน หรือ การศึกษาฮูปแตมเพ่ือออกแบบภาชนะ ซึ่งทําใหผูอานหรือแมกระท่ังผูวิจัยเอง เกิดความสับสน ทํา
ใหจุดมุงหมายเปไป ซึ่งมักพบบอยคร้ังมากในคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดังกลาวมาแลว ซึ่งทําใหนักศึกษาไปเสียเวลากับการศึกษาผาทอ หรือฮูปแตมซ้ําซอนกับท่ีเคยมีผูศึกษามากอน จน
ทําใหมิไดมุงประเด็นไปท่ีผลผลิตการวิจัย จากการสังเคราะหขอมูลพ้ืนฐานหรือองคความรูท่ีมีผูดําเนินการมาใหกอน
แลว เนื่องจากงานวิจัยท่ีกําหนดจากผลผลิตมักเปนงานวิจัยตอยอดแทบทั้งส้ิน จึงควรมุงประเด็นไปท่ีการออกแบบ 
สรางสรรค หรือพัฒนาผลผลิตเปนสําคัญ 
 จากการนําเสนอชื่อเรื่องโครงการวิจัยของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
ท้ังในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) และบัณฑิตศึกษา พบวา นักศึกษามักนําชื่อองคความรูท่ีมีผูศึกษาไวแลวขึ้นกอน 
สวนผลผลิตของตนเองเอาไวขางหลัง แตเนื่องจากเปนการวิจัยประยุกตนั้น เนนผลผลิตท่ีตอยอดภูมิปญญา 
มากกวาเปนการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน จึงควรตั้งชื่อใหชัดเจน ดังแสดงไวเปนตัวอยางในตาราง 2-3 
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ตารางที่ 2-3 ตัวอยางชื่อโครงการวิจัยท่ีกําหนดจากผลผลิตงานวิจัยท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 
 

ชื่อเร่ือง ชื่อเร่ืองท่ีเสนอใหปรับปรุง เหตุผล 

การออกแบบอาคารวิทยาลัยการ
ปกครองทองถ่ิน (โครงการออกแบบ
ทางวิชาชีพสถาปตยกรรมศาสตร ท่ี
เปนลักษณะงานวิจัย) 

การออกแบบอาคารวิทยาลัยการ
ปกครองทองถ่ิน (เทชวิชชาคาร) 
จังหวัดขอนแกน: อาคารประหยัด
พลังงานบนฐานภูมิปญญาทองถ่ิน  

โครงการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมมักระบุชื่ออาคาร
ท่ีทําการออกแบบ โดยเพ่ิมเติม
สถานท่ีต้ัง และแนวคิดรวมดวย
ได 

การศึกษาหัตถกรรมเครื่องประดับ
สกุลชางเขมรในเขตอีสานใตเพ่ือ
พัฒนาการออกแบบเคร่ืองประดับ 
(ป.โท) 

การออกแบบเคร่ืองประดับสมัยใหม
จากองคความรูดานหัตถกรรม
เครื่องประดับสกุลชางเขมรในเขต
อีสานใต 

เพ่ือใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการออกแบบ
ท่ีตองการสรางผลผลิตโดยการ
ตอยอดองคความรู 

การศึกษาเม็ดลูกรัง (หินแห) ในภาค
อีสานเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ
งานตกแตง (ป.โท) 

การพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบาน
จากเม็ดลูกรัง (หินแห) ในภาคอีสาน 

ใหปรับปรุงการเรียงประโยคใหม 
เพ่ือส่ือใหเขาใจถึงผลผลิตให
ชัดเจน 

การศึกษาศิลปะฝาผนังในเขตพ้ืนท่ี
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพ่ือ
การพัฒนาและออกแบบของที่ระลึก 
(ป.โท) 

การพัฒนาและออกแบบของที่ระลึก
จากองคประกอบศิลปะฝาผนัง ใน
เขตพ้ืนท่ีแขวงหลวงพระบาง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  

ควรเนนท่ีผลผลิต มิเชนนั้นจะ
เปนการวิจัยพ้ืนฐานมากกวา
การวิจัยประยุกต 

การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชน
เผาลาวเทิงเพ่ือประยุกตใชเพ่ือการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑรวม
สมัย (ป.โท) 

การพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟรวม
สมัยโดยอาศัยภูมิปญญางาน
หัตถกรรมจักสานชนเผาลาวเทิง 

ใหปรับปรุงการเรียงประโยคใหม 
เพ่ือส่ือใหเขาใจวาจะทํา
ผลิตภัณฑอะไรใหชัดเจน เพราะ
มิใชวิจัยพ้ืนฐาน 

การศึกษาและออกแบบส่ือ
ภาพยนตรโฆษณาคั่นรายการเพ่ือ
สงเสริมการสรางสรรคสังคม (ป.โท) 

การศึกษาและออกแบบส่ือ
ภาพยนตรโฆษณาคั่นรายการ
สงเสริมการสรางสรรคสังคมเพ่ือสุข
ภาวะผูสูงอายุ 

เพ่ิมเติมชื่อใหชัดเจนวาทําเพ่ือ
ประชากรกลุมใด 

การออกแบบผลิตภัณฑเพ่ือสงเสริม
การตลาด: กรณีศึกษากลุมพัฒนา
สตรีผาไทย จ.อุบลราชธานี (ป.โท) 

การออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือสงเสริม
การตลาด กลุมพัฒนาสตรีผาไทย 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ควรระบุใหชัดเจนวาจะออกแบบ
ผลิตภัณฑอะไร และหากเจาะจง
ไมจําเปนตองใสคําวากรณี หรือ
กรณีศึกษา 

การศึกษาแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑดวยเศษผาเพ่ือเพ่ิม
โอกาสพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ
ชุมชนอีสานใต: กรณีผาฝายจังหวัด
อุบลราชธานี (ป.โท) 

แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
ดวยเศษผาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
พัฒนาผลิตภัณฑสําหรับชุมชน 
อีสานใต: กรณี จังหวัดอุบลราชธานี 
(ป.โท) 

ควรตัดวลีท่ีทําใหประโยคยืดเย้ือ
ออก 
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การออกแบบและพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ
เพ่ือรณรงคการขับขี่ปลอดภัยไร
อุบัติเหตุ กรณีศึกษาการขับขี่
รถจักรยานยนตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ป.ตรี) 

การออกแบบและพัฒนาส่ือส่ิงพิมพ
เพ่ือรณรงคการขับขี่ปลอดภัย กรณี
การขับขี่รถจักรยานยนตรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ใหตัดวลีท่ีซ้ําออก 

การศึกษาหมอลํา จ.อุบลราชธานี สู
การพัฒนาการทําเปนเซ็ทการตูนสู
ผลิตภัณฑเครื่องเขียนสําหรับเด็ก 
(ป.ตรี) 

การออกแบบผลิตภัณฑชุดเคร่ือง
เขียนสําหรับเด็กในรูปแบบการตูน
หมอลําอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี 

ใหปรับปรุงการเรียงประโยคใหม 
เพ่ือส่ือใหเขาใจถึงผลผลิตให
ชัดเจน 

การศึกษาเอกลักษณมรดกโลกบาน
เชียง เพ่ือพัฒนาสูแฟชั่นเส้ือผา
ผูหญิงอวน (ป.ตรี) 

การพัฒนาแฟชั่นเส้ือผาผูหญิงอวน
เพ่ือส่ือถึงเอกลักษณมรดกโลกบาน
เชียง 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพ่ือ
ออกแบบผลิตภัณฑ มิใชวิจัย
ทางประวัติศาสตรจึงควรจึงควร
เรียงลําดับขอความส่ิงท่ีจะทําไว
กอน  

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑเทียนหอมเดชอุดม 
กรณีศึกษากลุมชุมชน กลุม
ผลิตภัณฑเทียนหอมเดชอุดม  
(ป.ตรี) 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
เทียนหอม กรณีกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน เทียนหอมเดชอุดม  
จังหวัดอุบลราชธานี 

ใหปรับปรุงการเรียงวลีใหม โดย
ตัดวลีท่ีซ้ําออก และระบุพ้ืนท่ี
ศึกษา 

การพัฒนาและออกแบบเฟอรนิเจอร
เพ่ือพัฒนาการดานสังคมสําหรับเด็ก
จากเศษหนังเทียม อ.เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี (ป.ตรี) 

การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเศษ
หนังเทียม เพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ดานสังคมสําหรับเด็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ใหปรับปรุงการเรียงวลีใหม เพ่ือ
ส่ือความหมายใหชัดเจน 

การศึกษาเคร่ืองประดับทองเหลือง
เพ่ือประยุกตใชกับวัสดุหนัง (ป.ตรี) 

การศึกษาและเครื่องประดับ
ทองเหลืองประยุกตดวยวัสดุหนัง 

ใหปรับปรุงชื่อเพ่ือส่ือ
ความหมายใหชดัเจน 

การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองแตง
กายสุภาพบุรุษจากเศษผาผาย  
(ป.ตรี) 

- เปนชื่อท่ีเจาะจง และชัดเจนวา
จะทําอะไร 

 
 การกําหนดชื่อเรื่องโครงการวิจัยท่ีชัดเจนและตรงประเด็น เปนส่ิงสําคัญอยางยิ่ง เพราะชื่อเรื่องเปนดาน
แรกในการส่ือสาร ใหผูพิจารณาหรือผูอานผลงานวิจัยในอนาคตเขาใจ สนใจ หรือเพ่ือสะดวกในการสืบคนตอไป 
ดังนั้นผูวิจัย จึงจําเปนตองใหความใสใจในการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีพบบอยคร้ังสําหรับ
นักศึกษา คือ เมื่อศึกษาวิจัยไปแลว อาจพบสถานการณในพ้ืนท่ีหรือการทดลองออกแบบเปล่ียนแปลงไป หรือไมก็
กวางเกินความสามารถ จึงจําเปนตองขอปรับหรือเปล่ียนหัวขอ ซึ่งเปนเรื่องท่ีเปนไปไดและนักศึกษามีโอกาสขอ
เปล่ียนแปลงชื่อเรื่อง ภายใตความเห็นชอบของอาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธได แตสําหรับ
โครงการวิจัยท่ีขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนวิจัยตางๆ โดยเฉพาะภายนอกองคกร ชื่อเรื่องเปนส่ิงสําคัญท่ีสุด 
เพราะจะเปนชื่อท่ีใชในการเซ็นสัญญาขอรับทุน ซึ่งหากตองการเปล่ียนแปลง ก็จะมีความยุงยาก การกําหนดชื่อให
เหมาะสมจึงเปนประเด็นท่ีผูวิจัยตองใสใจอยางสูง 
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บทที่ 3  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
 คําอธิบายถึงประเด็นคําถามการวิจัย (Research Question) ถูกกําหนดใหอธิบายไวภายใตหัวขอท่ีมีการ
เขียนคลายคลึงกัน ไดแก “ท่ีมาและความสําคัญของปญหา”, “ความเปนมาและคําถามการวิจัย” หรือ “ปญหาท่ีทํา
วิจัยและความสําคัญของปญหา” ซึ่งสาระหลักท่ีผูเขียนโครงการจะตองแสดงใหผูพิจารณาโครงการทราบคือ ความ
เปนมาของประเด็นท่ีสมควรทําวิจัย นั้นเปนปญหาท่ีตองการการแกไขปรับปรุง และมีความสําคัญอยางไร ย่ิงถา
ผูเขียนโครงการสามารถอธิบายไดชัดเจนถึงความสําคัญท่ีจําเปนและเรงดวนในการตองการการแกไขปญหา การ
ไดรับความสนับสนุนยอมมีความเปนไปไดสูง 
 

3.1 ความหมายของปญหาและคําถามการวิจัย 
 พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:15) ไดอางคําอธิบายของ ฟชเชอร และคณะ 
(Fisher et al, 1991) ถึงคําจํากัดความคําวา “ปญหา” วา “ ปญหาคือความแตกตางระหวางส่ิงท่ีเปนอยูในปจจุบันกับ
ส่ิงท่ีควรจะเปน”  
 การมองปญหาในทางศิลปประยุกต มองไดจากส่ิงท่ีอยูรอบๆ ตัว หรือในทองถ่ิน โดยเฉพาะทางดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ เพราะผลิตภัณฑตางๆ นั้นเปนส่ิงท่ีเราใชในชีวิตประจําวันอยูแลว ผลิตภัณฑเหลานั้นมีปญหา
อะไรหรือไม หรอืยังมีเรื่องใดท่ีเปนปญหา ไมวาจะเปนเรื่องการใชวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิตแปรรูปใหเปน
ผลิตภัณฑใหม เหลานี้คือปญหา ท่ีทําใหเกิดคําถามเพื่อการวิจัย เชน  

- เราสามารถเห็นโดยท่ัวไปวา ปจจุบันบรรจุภัณฑจํานวนมาก ไดพิสูจนแลววาไมเปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม เนื่องจากมีการใชถุงหรือกลองพลาสติก แทนการใชวัสดุและการผลิตในทองถ่ิน ปญหา
ดังกลาวนํามาสูคําถามการวิจัยวา “แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑในทองถ่ินนั้น ควรจะเปนอยางไร” 
โดยการศึกษาถึงเหตุปจจัยท่ีทําใหมีการใชบรรจุภัณฑเชนท่ีเปนอยูในปจจุบัน แลวหากจะพัฒนาหรือ
เปล่ียนแปลง “จะตองทําอยางไร”  

- การสูญหายไปของรูปแบบ “เคร่ืองประดับทองโบราณเมืองอุบล” ท่ีจังหวัดอุบลราชธานี เปนปญหา
หรือไม ถาเปนปญหาจะตองฟนฟูหรือทําอยางไร โดยมีทิศทาง กลยุทธ หรือวิธีการเชนไร 

- ส่ือโฆษณา ปจจุบันมุงเนนแตเพียงการขายสินคา และส่ือโฆษณาคั่นรายการทางโทรทัศน ก็มีเพียง
การสงเสริมใหประหยัดพลังงาน ในขณะท่ีสังคมยังขาดสุขภาวะ โดยเฉพาะการดูแลหรือความเอื้อ
อาทรตอผูสูงอายุหรือผูดอยโอกาส ทําอยางไรใหส่ือโฆษณาหรือส่ือโฆษณาคั่นรายการ มีการ
สอดแทรกหรือนําเสนอแนวคิดการสรางสังคมสุขภาวะ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสรางภาพลักษณ
ท่ีดีและสามารถขายสินคาของผูสนับสนุนโฆษณาไดดีขึ้นดวย 

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาวัสดุหรือนวัตกรรม สวนใหญจะเกิดขึ้นจากประสบการณของผูวิจัยท่ีเห็นวัสดุเหลือใช
หรือการท่ีเครื่องมือหรือส่ิงท่ีมีอยูในปจจุบัน ท่ีไมสามารถตอบโจทยของปญหาท่ีเกิดขึ้นใหมได เชน 

- เศษรังไหมท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการสาวไหม ปจจุบันนิยมมาใชเพียงทําดอกไมประดิษฐ แมสามารถ
นํามายอยสลายเพื่อทําเปนเสนใยรอบที่สอง แตคุณสมบัติไมคอยดีนัก เนื่องจากไดเสนใยส้ัน ไม
สามารถปนเปนเสนดายเพื่อทอผืนผาได คําถามของการวิจัยคือ จะทําเชนไรที่จะนําวัสดุเหลือใช
ดังกลาวมาเพ่ิมคุณสมบัติใหดีขึ้นจนสมารถผลิตใหเปนท่ีตองการของผูใช จึงจะสามารถนําเศษรังไหม
กลับมาใชใหมไดท้ังหมด 
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- กากตะกอนเหลือท้ิงจากกระบวนการกําจัดหมึกพิมพในอุตสาหกรรมกระดาษชําระมีอยูเปนจํานวน
มาก ในการกําจดัเพ่ือใหไมเกิดมลพิษ จะเปนไปไดหรือไม และจะทําใหไดวัสดุใหมเพ่ือนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

- ปจจุบันภัยธรรมชาติไมวาจะเปนอุทกภัยหรือแผนดินไหว ไดนําความเสียหายมาสูบานเรือนท่ีพัก
อาศัย กอนจะฟนฟูบานเรือนขึ้นมาใหม ท่ีพักอาศัยชั่วคราวควรมีรูปแบบอยางไรในพ้ืนท่ีเฉพาะที่เกิด
ภัยพิบัตินั้นๆ โดยผูวิจัยเห็นวา เต็นท ท่ีใชในปจจุบัน ไมเหมาะสมหรือไมมีความสะดวกในการอยู
อาศัยเปนระยะเวลานานหลายเดือน จึงควรมีการออกแบบบานพักฉุกเฉินแนวใหม 

- ปจจุบันการยอมผาดวยครามจําเปนตองตม ทําใหยากตอการผลิต ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการ
ยอมครามดวยเทคนิคการยอมเย็น จึงเปนประเด็นปญหาการวิจัย ท่ีนําไปสูทางเลือกใหม 

ในการวิจัย เพ่ือนําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑใหม มักอาศัยภูมิปญญาหรือแรงบันดาลใจใหมๆ เพ่ือนํามา
สรางสรรคเปนผลผลิตใหม บอยครั้งอาจจะไมมีความสัมพันธกันเลย หรือบางครั้งเปนการตอยอดองคความรูไดเปน
อยางดี อยางไรก็ตาม ผลผลิตดังกลาว อาจมีความสําคัญสูงหรือตํ่า ขึ้นอยูกับความสําเร็จของการสรางสรรคและการ
ยอมรับของตลาด ในการสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑเหลานั้น แมทุกผลิตภัณฑท่ีสรางสรรคขึ้นมาใหมนั้น 
สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได เชน 

- การพัฒนาแฟชั่นเส้ือผาผูหญิงอวนเพ่ือส่ือถึงเอกลักษณมรดกโลกบานเชียง เปนการสรางสัมพันธ
ภาพระหวาง 2 เรื่องท่ียังไมเคยมาพบเจอกัน แลวสรางสรรคเปนส่ิงใหม 

- การออกแบบผลิตภัณฑชุดเคร่ืองเขียนสําหรับเด็กในรูปแบบการตูนหมอลําอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี 
เพ่ือถายทอดความรูเกี่ยวกับหมอลําโดยผานส่ือเครื่องเขียน อยางไรก็ตามหมอลําเปนเรื่องของ
ศิลปะการแสดงดานเสียงมากกวาภาพ จึงอาจไมเขากันนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการนํารูปแบบการตูน
มาจากวรรณกรรมอีสาน 

- การพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟรวมสมัยโดยอาศัยภูมิปญญางานหัตถกรรมจักสานชนเผาลาวเทิง เปน
การนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑใหม อนึ่ง ความสําเร็จของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับการออกแบบไดตองตาม
ความนิยมของผูใชหรือไม 

  

3.2 การวิเคราะหประเด็นปญหาเพื่อการระบุความสําคัญของปญหา 
 ในการวิเคราะหประเด็นปญหา พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:23) ไดระบุไววา
เมื่อผูวิจัยกําหนดประเด็นปญหาไดแลว ขั้นตอไปผูวิจัยจะตองวิเคราะหปญหาเพ่ือใหทราบวาปญหานั้น 1) เกิด
ขึ้นมาไดอยางไร  2) มีการแพรกระจายปญหามากนอยเพียงใด หรือปญหานี้เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีใดบาง และ 3) ปญหานี้
กระทบใครบางหรือกลุมใดบาง 
 ในการวิเคราะหปญหาเพ่ือระบุความสําคัญของปญหา เพ่ือบงชี้ถึงชื่อเรื่องวิจัยนั้น ผูวิจัยตองมี
ประสบการณกับพ้ืนท่ีนั้นมากอน โดยอาจเปนผูท่ีเผชิญกับปญหาเนื่องจากเปนผูอยูอาศัยในพ้ืนท่ีนั้น หรือเปนผูท่ี
สังเกตเห็นปญหาความเดือดรอนแลวประสงคจะแกไขปญหาใหชุมชนหรือพ้ืนท่ีนั้น หรือเคยใชผลิตภัณฑนั้นๆ แลว
คิดวานาจะมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาขึ้นไดอีก   
 การวิเคราะหปญหา คือ การระบุสัมพันธภาพของปญหากับปจจัยตางๆ ท่ีกอใหเกิดปญหา ก็คือหาเหตุแหง
ปญหานั่นเอง พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:24) ไดกลาวถึงเทคนิคการวิเคราะหปญหา 
โดยการนําเอาปญหามาแบงเปนปญหายอย โดยการพิจารณาดูวาปญหาใหญนั้นเกี่ยวของกับอะไรบาง ในการแบง
ปญหาใหญเปนปญหายอยๆ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถหรือพรสวรรคของผูวิจัยแตละคนท่ีจะมองปญหาได
ชัดเจนไมเทากัน และในสวนนี้นี่เองที่เปนศิลปะของการวิจัยท่ีมุงแกไขปญหาหรือพัฒนางาน การใชวิธีการวาด หรือ
สรางรูปแบบของปญหาเปนผังปญหา จะชวยใหเห็นวาปญหา และแตละปญหาประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง 
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 หากเราลองนําเทคนิคการแบงปญหาใหญออกมาเพ่ือหาสาเหตุยอยๆ ท่ีรวมกันเปนปญหาใหญ ตาม
เทคนิคของ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ มาใชในประเด็นเรื่องการใชบรรจุภัณฑของกลุมสตรีผา
ไทย จังหวัดอุบลราชธานี จากแผนภูมิท่ี 3-1 เราจะพบวาการใชบรรจุภัณฑถุงพลาสติกของกลุมสตรีผาไทย 
เกี่ยวของกับปจจัย 3 ดานคือ 1) ถุงพลาสติกเปนทางเลือกท่ีสะดวกในหลายประการเชน ราคาถูก หาไดงาย ใชงาน
งาย และเก็บไดสะดวกไมเปลืองท่ี 2) กลุมสตรีไมมีความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะของตนเอง  
3) กลุมสตรีไมสามารถผลิตบรรจุภัณฑท่ีมีตนทุนสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 แผนภูมิท่ี  3-1  รูปแบบพื้นฐานของการแตกปญหายอยเพ่ือใชในการวิเคราะหปญหาหลัก 
 
 เมื่อแตกประเด็นปญหาเปนปญหายอยๆ แลว ลําดับตอไปคือนํามาวเิคราะหหาลําดับความสําคัญของ
ปญหา ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนฐานของนํ้าหนักการใหความสําคัญโดยกระบวนกลุม หรือกระบวนการระดมสมองจากผูท่ี
เกี่ยวของ ผานการใชเทคนิค 2 แบบ คือ 
 1. เทคนิคกลุมแบบโนมินอล (Nominal Group Technique) โดยผูวิจัยจัดใหผูเชี่ยวชาญหรือผูรูเห็นคุนเคย
กับปญหา เปนผูระบุลําดับความสําคัญ 
 2. เทคนิคเดลไฟ (Delphi Technique) โดยใชแบบสอบถามปลายเปดและตามดวยปลายปดท่ีมีมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือนําไปใชเฉพาะกับผูเชี่ยวชาญ โดยสอบถามหลายรอบจนไดฉันทามติ โดยการอาศัยสถิติ
เปนตัววัด 
 เมื่อไดจัดลําดับของปญหาแลว ขั้นตอนตอไปคือ การหาสาเหตุของปญหา ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ (1) 
การตั้งคําถามทําไม 5 ครั้ง (5 Whys) และ (2) การใชผังกางปลา วิธีท้ัง 2 จะตองใชกระบวนการกลุมเชนเดียวกับ
การจัดลําดับความสําคัญของปญหา ซึ่งแตละวิธี พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:29-34) ได
อธิบายไวโดยละเอียด แตในท่ีนี้ขอสรุปมาพอสังเขปดังนี้ 

บรรจุภัณฑของกลุมสตรี
ผาไทยไมเปนมติรตอ
ส่ิงแวดลอมและขาด
เอกลักษณของตนเอง 

ถุงพลาสติกเปนทางเลือก
ที่สะดวกในหลายดาน: 
ราคา ความหาไดงาย ใช
งายและเก็บไดไมเปลืองที ่

กลุมสตรีไมมี
ความสามารถในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ 

กลุมสตรีไม
ความสามารถผลิต
บรรจุภัณฑเอง 
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 1. การตั้งคําถามวา “ทําไม” 5 ครั้ง เปนเทคนิควิธีการหาสาเหตุของปญหาท่ีไดผานการทดสอบแลววา มี
ประโยชนตอการประชุมกลุมเพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาตางๆ ท่ีไดทํา
การทดสอบมากกวาสิบประเทศ (Brown 1993 ใน พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553:30) 
ตัวอยางวิธีการ เชน การตั้งประเด็นหรือคําถามใหแกท่ีประชุมอภิปรายและหาคําตอบแรกวา การที่คุณภาพของการ
บริการต่ํา มีสาเหตุมาจากอะไร (ทําไมครั้งท่ี 1) สมมุติท่ีประชุมไดใหคําตอบแรกเปนขอสรุปวาเพราะ “เจาหนาท่ีขาด
ความรูความเขาใจ และไมเห็นความสําคัญของการใหบริการท่ีมีคุณภาพ” ผูดําเนินการอภิปรายจะตองตั้งประเด็น
อภิปรายตอวา การท่ีเจาหนาท่ีเปนเชนนั้นเพราะอะไร (ทําไมครั้งท่ี 2) สมมุติคําตอบสรุปมีวาเพราะ “ผูเจาหนาท่ีผู
ใหบริการไมไดรับการอบรมฝกฝน” คําถาม (ทําไมครั้งท่ี 3) อภิปรายตอถึงสาเหตุดังกลาว และไดคําตอบวาเพราะ 
“ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไมมีหลักสูตร” คําถาม (ทําไมครั้งท่ี 4) อภิปรายตอและไดคําตอบท่ีเปนเชนนั้น
เพราะ “ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไมทราบขอมูลเรื่องความตองการอบรมทักษะและคุณภาพของการบริการ” 
คําถาม (ทําไมครั้งท่ี 5) อภิปรายตอถึงสาเหตุและไดคําตอบวาเปนเพราะ “การดําเนินงานของฝายนิเทศยังขาด
ความสมบูรณหรือเหมาะสม เชน ไมไดมีการรายงานปญหาท่ีพบจากการนิเทศไปยังผูบังคับบัญชาเพ่ือแกไขปญหา 
และหาถามคําถามทําไมตอไปกอ็าจเขาสูแนวทางการแกปญหาได 
 2. การใชวิธีการสรางผังกางปลา ผังกางปลาเปนวิธีหาสาเหตุของปญหาไดดีอีกวิธีหนึ่ง ผูคิดวิธีนี้คือ        
อิชิกาวา (Ishikawa, 1982 ใน พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553:33) ศาสตราจารย นักวิศวอุต
สาหการชาวญี่ปุน ผูใหความสนใจทางดานการพัฒนาคุณภาพ ไดสรางเครื่องมือวิเคราะหสาเหตุของการมีคุณภาพ
ผลผลิตหรือบริการต่ํา เครื่องมือนี้ตอมาในประเทศสหรัฐอเมริกาไดนําไปใชอยางแพรหลายและสอนในหลักสูตรการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนําทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ ในนามผังสาเหตุและผลลัพธ (Cause Effect Diagram) แต
ดวยรูปรางคลายกางปลา โดยมีสวนหัวของปลาหันไปทางขวาเสมอ นักวิจัยท่ัวโลกจึงขนานนามวาผังกางปลา 
(Fishbone Diagram) โดยมีรายละเอียดดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 3-2 
 

 
 

แผนภูมิท่ี  3-2   การสรางผังสาเหตุและผลลัพธ หรือท่ีเรียกวา “ผังกางปลา” เพ่ือแสดงสาเหตุของปญหาการนิเทศ 
                      ไมสงเสริมคุณภาพบริการ                   (ที่มา: พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553) 
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3.3 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนการแสดงเหตุผลใหผูพิจารณาโครงการวิจัยไดทราบ
ถึงความเปนมา แรงจูงใจท่ีทําใหผูวิจัยเลือกประเด็นท่ีจะศึกษาวิจัยเพราะสาเหตุของปญหาเปนเชนไร และปญหานั้น
มีความสําคัญ ถาไมไดรับการแกไขหรือถามีการแกไขจะกอใหเกิดประโยชนเชนไร 
 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา สวนใหญจะเทาความเลาประวัติความเปนมาตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน ซึ่งบางครั้งยอนไปไกลเกินกวาจะสัมพันธกบัเรื่องวิจัย หรือไมคอยเกี่ยวกับเรื่องวิจัย โดยไปคัดลอกมาตัด
ปะ ไมกล่ันกรอง จึงเปนไปอยางเยิ่นเยอและไมเขาประเด็น ในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สามารถยกวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยอางอิงมาประกอบได ท่ีสําคัญคือการระบุปญหาท่ีเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะใน
เชิงพ้ืนท่ีท่ีจะเปนพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย 
 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาในเอกสารเชิงหลักการ (เคาโครงหรือโครงรางงานวิจัย/
วิทยานิพนธ) ควรกระชับและมีความยาวไมเกิน 2-3 หนากระดาษ A4 แตหากเปนแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณควรมีรายละเอียดใหเพ่ิมมากขึ้น แตยังคงเนนความกระชับ ตรงประเด็น และความสําคัญของประเด็นปญหา 
 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา จะตองมีคําสําคัญ (Keywords) เชนเดียวกับคําสําคัญ
เหลานี้ท่ีตองปรากฏอยูในชื่อเรื่องวิจัย และคําสําคัญเหลานี้จะตองไดรับการเรียงรอย วางลําดับใหเหมาะสมไวใน
ประเด็นหัวขอความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ตัวอยางท่ี 1 โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบของที่ระลึกท่ีอาจพัฒนาขึ้นเพ่ือการทองเท่ียวตามลําแมน้ํามูล” มี
สาระหรือคําสําคัญท่ีเกี่ยวของอยู 3 สวน คือ ของที่ระลึก การทองเท่ียว และแมน้ํามูล ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองนํา
ท้ัง 3 สวน มาบูรณาการเชิงสังเคราะห ใหเรียงรอยตอกัน เพ่ือใหผูอานทราบถึงสถานการณการทองเท่ียวตามลํา
แมน้ํามูลท่ีเกิดขึ้น วาปจจุบันมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงเปนโอกาสของการทองเท่ียว ซึ่งเมื่อนักทองเท่ียวมาแลว 
เพ่ือสรางรายไดแกคนในทองถ่ิน จึงมีความจําเปนตองพัฒนาของที่ระลึกใหมีรูปแบบสอดคลองกับสถานท่ี มีความ
เปนไปไดในการผลิต และตรงตามความตองการของตลาดการทองเท่ียว ท่ีสําคัญคือตองชี้ใหเห็นวา โอกาสมาถึง
แลว ถาไมมีการดําเนินการ ก็ปลอยโอกาสการสงเสริมรายได และพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเกิดขึ้นจากภูมิปญญาและฝมือ
ในทองถ่ิน  
 ตัวอยางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา โดยยอมาจากขอเสนอโครงการวิจัย ตัวอยางท่ี 
1 เปนโครงการวิจัยยอยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศตามลําแมน้ํามูล” 

ตัวอยางท่ี 1 
โครงการวิจัยเร่ือง  รูปแบบของท่ีระลึกท่ีอาจพัฒนาข้ึนเพื่อการทองเท่ียวตามลําแมนํ้ามูล 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“ ส่ิงหนึ่งท่ีสามารถกอใหเกิดรายไดจากการทองเท่ียวนอกเหนือจากการพักแรมและการบริการคือการ
ผลิตสินคา ของที่ระลึกเปนสินคาท่ีอาจพัฒนาขึ้นบนพ้ืนฐานดานฝมือแรงงาน วัสดุ ศิลปะและลักษณะธรรมชาติ
ในทองถ่ิน นํามาประดิษฐและประยุกตใชจนสามารถเกิดเปนส่ิงของไดหลายหลาย ไมวาจะเปนของใชท่ัวไปเชน 
นาฬิกา พวงกุญแจ ฯลฯ ของใชในบานเรือน เชน หองนอน ครัว หองน้ํา หรือเคร่ืองประดับ เครื่องตกแตง เครื่อง
เขียน เครื่องใชสํานักงาน ของเลน ผลิตภัณฑหีบหอและของรับประทานตาง ๆ 

การท่ีแมน้ํามูลไหลผานจังหวัดตาง ๆ 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา สุรนิทร 
บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และอุบลราชธานี ท่ีมีท้ังแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีท้ังสัตวปา ธรรมชาติ 
ปราสาทหิน สถาปตยกรรมสายอารยธรรมไท เครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ ฯลฯ จึงสามารถนําประเด็นตาง ๆ ท่ี
เกี่ยวของกับแหลงทองเท่ียวเหลานั้นมาผลิตเปนของที่ระลึกในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบท่ีพึงผลิตขึ้นเปน
ธุรกิจอาจถูกจํากัดลงใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด และความสามารถในการผลิตในแตละทองถ่ิน 
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 ผลิตภัณฑพ้ืนเมืองท่ีผลิตขึ้นในชุมชนตาง ๆ ในภาคอีสาน ปจจุบันไดกลายเปนของที่ระลึกและนํา
รายไดมาสูภูมิภาคเปนอยางมาก แตโดยสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาพ้ืนเมืองโดยตรง มิไดมีการผลิต
และออกแบบเฉพาะเพื่อเปนของที่ระลึก สินคาเหลานี้ไดแก ผาทอพ้ืนเมือง เครื่องเงิน เครื่องโลหะ เครื่องสาน 
เปนตน อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามที่จะพัฒนาสินคาพ้ืนเมืองโดยผานทางการออกแบบใหม ๆ เพ่ือใหเปน
ของที่ระลึก ท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และกลายเปนท้ังสินคาของท่ีระลึกและสินคาสงออกไปแลว คือ 
การพัฒนาเคร่ืองปนดินเผาท่ีอําเภอดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา จากท่ีชาวบานผลิตเปนแคครกและไหปลา
รา เมื่อ รศ. วิโรฒ ศรีสุโร พัฒนารูปแบบขึ้นมาใหมจึงกลายเปนสินคาท่ีนํารายไดสูชุมชนเปนอยางดี กระนั้นก็
ตามการพัฒนาการออกแบบรูปแบบของที่ระลึกใหมๆ โดยอาศัยรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนหรือบริเวณ
แหลงทองเท่ียวยังมีอยูนอยมาก จึงจะพบการนําสินคาจากท่ีอ่ืนมาวางขายบริเวณแหลงทองเท่ียว เชน เครื่อง
สานจากประเทศกัมพูชา สายสรอยดินเผาจากดานเกวียน เครื่องโลหะจากกรุงเทพฯ เปนตน ท้ังผลิตภัณฑ
เหลานี้ สวนมากมิไดมีการออกแบบเพ่ือเปนของที่ระลึกโดยตรง เปนแตเพียงผลิตภัณฑของใชพ้ืนเมือง หรือหาก
เปนผลิตภัณฑท่ีเปนของที่ระลึกก็มักมีการออกแบบและผลิตเลียนอยางกัน เชน ผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรตาง ๆ 
ท่ีหลอเปนปราสาทหิน พัดท่ีพิมพตัวหนังสือชื่อแหลงทองเท่ียว ฯลฯ ซึ่งเปนลักษณะของที่ระลึกท่ีขาดเอกลักษณ
และมีรูปแบบไมชวนใหซื้อหา 

การออกแบบผลิตภัณฑพ้ืนเมืองเพ่ือตลาดของที่ระลึกเพ่ือการทองเท่ียวไดมีการพัฒนาไปเปนอยาง
มากโดยเฉพาะในภาคเหนือ จะพบผลิตภัณฑหลากหลายประเภทและหลากหลายการออกแบบผลิตออกมาเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียวและผูบริโภค จนหลายประเภทนอกจากจะเปนท้ังผลิตภัณฑของที่
ระลึกแลวยังเปนผลิตภัณฑสงออกดวย เชน ผลิตภัณฑจากกระดาษสา เครื่องปนดินเผา ไมแกะสลัก ผาทอ
พ้ืนเมืองท่ีนํามาตัดเย็บและทําผลิตภัณฑตางๆ เปนตน ในขณะท่ีในภาคอีสานการพัฒนาการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑเหลานี้ในรูปแบบเฉพาะของตนเองและเนนจุดเดนของวัสดุและฝมือแรงงานในภูมิภาคยังไมมีการดึง
ศักยภาพนี้ออกมาใช ท้ังการศึกษาวิจัยเรื่องผลิตภัณฑพ้ืนเมืองท่ีอาจพัฒนาขึ้นเพ่ือเปนท้ังของท่ีระลึกและสินคา
ในภูมิภาคมีอยูนอยมากและเปนการวิจัยพ้ืนฐาน ซึ่งยังไมมีการพัฒนาไปสูการผลิตโดยตรง เชน การวิจัยเรื่อง
การสํารวจสภาวะเทคโนโลยีเซรามิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2532), เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาไฟต่ําในภาคอีสาน (ธนสิทธิ์ จันทะรี 
2539), เรื่องเทคโนโลยีพ้ืนบานในสังคมเกษตรกรรมภาคอีสาน (ธนสิทธิ์ จันทะรี 2541) เปนตน 

โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของที่ระลึกท่ีอาจพัฒนาขึ้นเพ่ือการทองเท่ียวตามลําแมน้ํามูลนี้เปนการวิจัยท่ี
ครอบคลุมท้ังเทคนิควิธีการวิจัยขั้นพ้ืนฐานและเปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยจะมีการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ
ตนแบบสําหรับจังหวัดท่ีมีศักยภาพสูงเพ่ือการทองเท่ียวไมนอยกวา 2 จังหวัดเพ่ือเปนแนวทางและการนําไป
ผลิตเปนของที่ระลึกใหสอดคลองกับแหลงทองเท่ียวศักยภาพสูงแตละแหลงในจังหวัดนั้น โดยใชเทคโนโลยีท้ัง
แบบพ้ืนบานและสมัยใหม มาพัฒนาเพ่ิมขึ้นหรือผสมผสานกัน เชน ผลิตภัณฑจากวัสดุพ้ืนเมืองในรูปแบบและ
เทคนิคใหม ๆ การผลิตชิ้นงานดวยวัสดุผสมตางๆ เชน ไมหรือหินเทียม เปนตน 

ดังนั้น การวิจัยเรื่องรูปแบบของท่ีระลึกท่ีอาจพัฒนาขึ้นเพ่ือการทองเท่ียวตามลําแมน้ํามูล จึงเปนการ
แสวงหาแนวทางการผลิตและพัฒนาของที่ระลึกซึ่งสามารถประกอบเปนธุรกจิและสรางรายไดใหกับทองถ่ินได
อยางสําคัญ ควรแกการไดรับการสนับสนุน เพราะจะสงผลโดยตรงตอการสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคโดยตรง ตลอดจนนําความรูจักและชื่อเสียงมาสูแหลงทองเท่ียวโดยผานทางของที่ระลึกท่ีนักทองเที่ยวซื้อ
ติดไมติดมือไป นับเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องทางหน่ึงดวย ” (ธนสิทธิ์ จันทะรี, 2546) 
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 ตัวอยางท่ี 2 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอทางการแพทยและการสาธารณสุข
ชนิดใหมจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช” มีสาระหรือคําสําคัญท่ีเกี่ยวของอยู 3 สวน คือ ส่ิงทอทางการ
แพทยและการสาธารณสุข นวัตกรรมส่ิงทอ เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองแสดง
ความสัมพันธของท้ัง 3 สวน โดยเฉพาะเหตุผลความเปนมาของส่ิงทอชนิดใหมคือเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใย
พืช ซึ่งเปนนวัตกรรมส่ิงทอ และหากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถนํามาใชงานเพ่ือเปนส่ิงทอทางการแพทยและการ
สาธารณสุข ซึ่งปจจุบันเมื่อไมมีการศึกษาวิจัย นอกจากประเทศไทยจะเสียดุลการนําเขาส่ิงทอทางการแพทยและ
สาธารณสุขจากตางประเทศเปนอยางมากแลว ส่ิงทอชนิดใหมยังอาจทําใหผูปวยลดความเจ็บทรมานหรือสามารถใช
งานไดงายขึ้น อีกท้ังเศษรังไหมและใยพืชท่ีนํามาผลิตยังเปนวัสดุเหลือใชท่ีนํามากอใหเกิดมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
อยางสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางท่ี 2 
โครงการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหมจาก
เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

“ ส่ิงทอเทคนิค (Technical Textile) หมายถึง ผลิตภัณฑส่ิงทอท่ีมีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน โดยประเทศไทยตองนําเขาส่ิงทอเทคนิคเปนสวนใหญ เพราะมีกําลังการผลิตไดเพียงป
ละ 54,000 ตัน หรือ 5% ของการผลิตส่ิงทอท้ังหมดในประเทศซึ่งเนนไปในดานการผลิตส่ิงทอเพ่ือนุงหมและเคหส่ิง
ทอ โดยส่ิงทอเทคนิคท่ีผลิตในไทย ไดแก ผาอนามัย ผาใชทําความสะอาดคร้ังเดียวแลวท้ิง และสนามหญาเทียม 
ดังนั้นจะเห็นวาส่ิงทอที่ใชในดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนประเภทหนึ่งท่ีประเทศไทยยังมีการพัฒนานอย
มาก ท้ังๆ ท่ีมีการใชงานอยูเปนประจําและเปนจํานวนมาก ท้ังในระดับบุคคล ครัวเรือน และในโรงพยาบาล ไมวา
จะเปนผาปดแผล ผาท่ีใชเปนหนากากปองกันเชื้อไขหวัด  ผากรองที่ใชในการทดลองวิทยาศาสตรและแพทย ฯลฯ 
โดยส่ิงทอทางการแพทยปจจุบันท่ีผลิตในประเทศไทย ยังมีการผลิตแบบดั้งเดิม โดยใชเสนใยฝายเปนหลัก ในขณะ
ท่ีเสนใยชนิดอ่ืน โดยเฉพาะใยไหมท่ีมีผลิตมากในประเทศ และมีคุณสมบัติหลายประการท่ีเหมาะกับการนํามาใช
ในทางการแพทย ควรไดรับการพัฒนาเปนส่ิงทอทางการแพทยเพ่ือการผลิตใชในประเทศใหกวางขวาง  

ไหมเปนเสนใยท่ีมีคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสเฉพาะตัว เชนเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับเสนใยฝาย ใย
ไหมสามารถดูดซับน้ําไดมากกวาฝาย 1.5 เทา และระบายความชื้นไดเร็วกวา 50 % ท้ังสามารถดูดซับความรอนไว
ท่ีเนื้อผาไดสูงกวา 13 – 21% จากปกติอุณหภูมิของรางกายบริเวณเตานม และตนขาประมาณอยูท่ี 33.3 – 34.2 
องศาเซลเซียส หากการสวมใสชุดผาไหมจะทําใหอุณหภูมิของรางกายบริเวณดังกลาวลดลงเหลือ 31 – 33 องศา
เซลเซียส การสวมใสชุดผาไหมจึงทําใหรางกายสบาย โดยผูสวมใสจะรูสึกอบอุนในฤดูหนาว และเย็นสบายไม
เหนียวเหนอะในฤดูรอน ดวยเหตุผลดังกลาวประเทศญี่ปุนท่ีมีอากาศรอนและอากาศหนาวในชวง 1 ป จึงพัฒนาชุด
ชั้นในที่ทําดวยเสนใยไหม ท่ีดึงดูดความสนใจไดมากกวาเสนใยสังเคราะหอ่ืนๆ ในอดีตถุงนองสตรี ทําจากไหม
เพียงอยางเดียว ภายหลังใยสังเคราะหไนลอนเขามาทดแทนไหมไดเกือบสมบูรณ เนื่องจากมีความเหนียวและ
ทนทานยึดหยุนดีและราคาถูก แตไหมยังดีกวาไนลอนอยูมากในดานการสัมผัสการดูดซับความรอนและระบาย
อากาศ จึงไดมีการพัฒนาเสนไหมผสม เพ่ือรวมคุณสมบัติท่ีดีของเสนใยทั้ง 2 ชนิดไวดวยกัน 
 เนื่องจากไหมเปนโปรตีน ท่ี 90% มีความใกลเคียงกับโปรตีนท่ีพบในรางกายมนุษยซึ่งยากท่ีสาร
สังเคราะหอ่ืนจะทําไดดีเทา ในดานการแพทย ไหมจึงถูกใชเปนเสนดายในการเย็บแผลผาตัด นอกจากเหนียวและ 
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ทนตอการเขาทําลายของเชื้อจุลินทรียแลว ยังเขากับเนื้อเย่ือมนุษยไดดีเนื่องจากเปนโปรตีนท่ีใกลเคียงกันจนยากท่ี
สารสังเคราะหอ่ืนจะทําไดดีเทา จึงมีการละลายเสนไหมแลวทําใหเปนแผนหรือเปนหลอดกอนท่ีจะเปนผิวหนังเทียม
ตอเสนเลือดเทียม หรือทําคอนแท็กเลนซ เปนตน แมปจจุบันพลาสติกจะถูกนํามาใชอยางกวางขวาง แตเพ่ือลดการ
ตอตานจากรางกาย ไดมีความพยายามที่จะผลิตสารดูดซับ (absorbent polymers) และสารชวยยอย (silk 
peptides) ท่ีจะใชทางการแพทยและอาหารเพื่อสุขภาพจากสารละลายไฟโบรอิน โดยพบวากรดอมิโนท่ีพบใน    
ไฟโบรอินคือไกลซีน (glycine) จะชวยลดคอเลสเตอรอล และระดับน้ําตาลในเลือดใหตํ่าลง และอลานีน (alanine) 
จะชวยการทํางานของตับ เชน ทําใหอาการเมาคางกลับสูภาวะปกติไดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันซิรีน (serine) จะ
กระตุนทํางานของสมอง โดยในผูสูงอายุ ไฟโบรอินจากไหมยังมีศักยภาพในการพัฒนาเปนเคร่ืองตรวจจับชีวภาพ 
(biosensors) เพ่ือตรวจจับส่ิงแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย (antibodies) ซึ่งใชในการวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคเอดส
ไดไหมไดถูกนํามาใชประโยชนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไดรับการขนานนามอีกอยางหนึ่งวา “เสนใยสุขภาพ (health 
fiber)”  

จากหลักการพัฒนาเสนใยผสม เพ่ือผสานคุณลักษณะท่ีดีของเสนใยตางชนิดเขาดวยกัน เสนใยผสมซึ่ง
เปนผลงานวิจัยลาสุดของกิตติศักด์ิ อริยะเครือ (2553) และไดดําเนินการขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ เรื่อง
กรรมวิธีการผลิตเสนใยผสมจากเศษรังไหม (waste cocoon) กับเสนใยพืชชนิดอ่ืน เชน เสนใยสับปะรด เสนใย
ลินิน เสนใยปานรามี เสนใยกัญชง แลว จึงมีศักยภาพสูงในการนํามาสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑส่ิงทอชนิดใหมๆ 
ทางการแพทยหรือสาธารณสุข โดยการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอชนิดใหมทางการแพทยและการ
สาธารณสุขจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช ดังกลาว สามารถครอบคลุมผลิตภัณฑท่ีใชในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน ผากรองในระดับตางๆ เชน กรองน้ําเชื้อ กรองแบคทีเรีย กรองไวรัส เปนตน 
ผลิตภัณฑเพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค เชน หนากากปองกันเชื้อไขหวัด เปนตน ผลิตภัณฑเพ่ือการ
รักษาหรือสมานแผล ไดแก ผาพันแผล ผาปดแผล ใยซับแผล ใยสมานแผล เฝอกออน เปนตน หรือผลิตภัณฑเพ่ือ
การดูแลผูปวย เชน เครื่องนอนสําหรับผูปวย เบาะรองนั่งหรือนอนสําหรับผูปวยแผลเรื้อรัง เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑ
ดังกลาวตองอาศัยการออกแบบใหมีรูปแบบทางกายภาพของเสนใยท่ีเหมาะสม ซึ่งจะไดผลจากการวิจัยในการ
ทดสอบการตานทานเชื้อโรคและสมานแผลของสิ่งทอเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมกับใยพืชเพ่ือการนําไปใช
ประโยชนทางการแพทยและการสาธารณสุข ในชุดโครงการวิจัยเดียวกันนี้ และมาตอยอดออกแบบเปนผลิตภัณฑ
ใหมีรูปลักษณเหมาะสมกับผูใชงานและมีการทดสอบทางวิทยาศาสตรการแพทยวาดวยเรื่องประสิทธิภาพในการใช
งานและความพึงพอใจจากผูใชผลิตภัณฑ จึงจะสามารถนําไปใชผลิตเปนเชิงพาณิชยตอไปได 

ความสําคัญของอุตสาหกรรมส่ิงทอเพ่ือการแพทยและสาธารณสุขเปนส่ิงสําคัญท่ีมีความเติบได ซึ่งตอง
อาศัยการพัฒนาทางเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานการผลิตเสนใย หรือดานกระบวนการถักทอ 
(embroidery technology for medical textiles) ประกอบกับกระบวนการทางการแพทย ไมวาจะเปนกระบวนการ
ทําใหแผลไมติดเชื้อ การยึดติดแผล การท่ีแผลจะหายและไมเปนแผลเปน ฯลฯ  

 ดังนั้น โครงการวิจัยเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหม
จากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช จึงเปนโอกาสท่ีส่ิงทอไทยจะไดมีการพัฒนาความกาวหนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง 
ซึ่งจะเปนการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจ และนาจะไดผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับการใชงานตามสรีระชาวเอเซียและ
ภูมิอากาศของประเทศไทยในเขตรอนชื้นไดอยางเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงบทบาทของการพัฒนาส่ิงทอที่ชวยเหลือ
ชีวิตของมนุษยใหไดดีย่ิงขึ้น นอกเหนือจากผลผลิตท่ีสามารถนําไปจดทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑส่ิงทอทางการแพทยและสาธารณสุขไดอีกดวย ” (ธาดา สุทธิธรรม, 2553) 
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3.4 สรุปหลักการเขียนความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนหัวใจของการเขียนโครงรางวิทยานิพนธหรือขอเสนอ
โครงการวิจัย เพราะหากผูพิจารณาโครงการอานแลวไมเห็นความสําคัญ ก็ไมจําเปนตองอานตอไป การตอบรับหรือ
ปฏิเสธโครงการวิจัย จึงขึ้นอยูกับประเด็นความเปนมาและความสําคัญของปญหานี้เอง จากตัวอยางท่ียกมากลาว
แลวขางตน ในท่ีนี้จะขอสรุปหลักการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา ไวเปนขอๆ ดังนี้ 
 1. เขียนใหตรงประเด็น เห็นภาพ ซึ่งจะทําใหผูอานเห็นปญหา และยอมรับวาเปนปญหาท่ีสําคัญ ควรแก
การวิจัยจริง โดยมีหลักฐานอางอิงความนาเชื่อถือของปญหา เชน พ้ืนท่ีวิจัย สถานการณท่ีเกิดขึ้น หรือ
เอกสารอางอิง 
 2. รอยเรียงแตละยอหนาใหมีสาระตามคําสําคัญของงานวิจัยโดยครบถวน โดยมีการพรรณนาเหตุผล
ประกอบคําอธิบาย โดยใชภาษาท่ีเขาใจงาย หากจําเปนตองใชศัพททางเทคนิค ก็ควรมีการอธิบายความตามความ
เหมาะสม แตโดยกระชับ 
 3. ระบุพ้ืนท่ีดําเนินการ กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินการวิจัย และผลผลิตท่ีคาดวาจะไดรับเชิงพรรณาเขาไวใน
เนื้อหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาดวย จะทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงท่ีมาและท่ีไปวาผลสําเร็จมุงไป
ทางใด โดยเฉพาะมีผลผลิตท่ีเปนรูปธรรมอยางไร 
 4. ยอหนาสุดทาย นิยมเขียนใหเปนความสรุปของการวิจัย และจะเปนตัวเชื่อมโยงถึงวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัยในหัวขอตอไป โดยยอหนาสุดทายมักสรุปเพ่ือสรางความเชื่อมั่นถึงความสําคัญของโครงการวามี
ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธท่ีเปนประโยชนอยางไร หากมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางศรษฐกิจ 
สังคม หรือตอวงการวิชาการ เชน 

- เปนการสรางนวัตกรรม หรือองคความรูใหม ท่ีสามารถนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได 
- เปนการแกปญหาทางเศรษฐกิจอยางสําคัญ 
- เปนการยกระดับการดําเนินชีวิต 
- แมเคยมีผูศึกษาไวบางแลว แตกระจัดกระจาย ยังไมมีการนํามารวบรวมหรือสังเคราะหใหเปนระบบ 
- เปนตนแบบการนํามาประยุกตใช ซึ่งสามารถนําไปใชในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได 
- เปนผลงานที่จะนําชื่อเสียงมาสูภูมิภาคและประเทศ เปนตน 
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บทที่ 4  
การกําหนดวัตถุประสงค การตั้งสมมุติฐาน ขอบเขตการศึกษา 

กรอบแนวคิดวิจัย คําสําคัญและนิยามศัพท และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  
 วัตถุประสงคเปนหัวขอสําคัญท่ีเปนสวนบังคับของการเขียนโครงการวิจัยไมวาจะเปนเอกสารเชิงหลักการ/
โครงราง/เคาโครงวิจัย ในขณะท่ีการตั้งสมมุติฐาน ขอบเขตการศึกษาวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย จะถูกระบุให
เขียนไวในขอเสนอโครงการวิจัย ซึ่งในการเขียนแตละหัวขอมีขอแนะนําในการเขียนซึ่งจะไดกลาวถึงในแตละหัวขอ
ตอไป 
 

4.1 การกําหนดวัตถุประสงค  
 วัตถุประสงค หมายถึง จุดมุงหมายหลักของการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือทําอะไร และเพ่ือประโยชนอะไร การ
เขียนวัตถุประสงค นิยมเขียนดังนี้ 
 1. เขียนเปนลําดับขอ 
 2. สวนใหญขึ้นตนดวย “เพ่ือ” โดยเริ่มจาก เพ่ือทําอะไร ซึ่งอาจจะทําอะไร ขอเดียวหรือหลายขอ เชน 
 - เพ่ือศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีทําของท่ีระลึกท่ีทําจากไมไผ 
 - เพ่ือศึกษาความตองการของตลาดของท่ีระลึกท่ีทําจากไมไผ 
 แลวตามดวยเพื่อประโยชนอะไร เชน 
 - เพ่ือออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑของท่ีระลึกท่ีทําจากไมไผจากฐานภูมิปญญาทองถ่ิน 
 - เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหผลิตภัณฑเครื่องเรือนแบบใหม เปนตน 
 3. แตละขอใชประโยคท่ีแสดงท่ีละจุดมุงหมายที่กระชับชัดเจน โดยแสดงจุดมุงหมายทีละประเด็น 
 4. จํานวนขอไมจําเปนตองมากนัก อาจมีเพียงวัตถุประสงคเดียว แตมักนิยม 2-4 หัวขอ หากมีหัวขอเกิน
กวานี้มักพบวา ขอความเริ่มซ้ําซอน สามารถเขียนเปนขอเดียวกันได จึงควรระวังในประเด็นนี้ 
 ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย  
 
 

ตัวอยางท่ี 1 
โครงการวิจัยเร่ือง  รูปแบบของท่ีระลึกท่ีอาจพัฒนาข้ึนเพื่อการทองเท่ียวตามลําแมนํ้ามูล 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานดานผลิตภัณฑสินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในทองถ่ินตามลําแมน้ํามูล 
2. เพ่ือใหทราบขอมูลดานตลาดสินคาของท่ีระลึกในภูมิภาคอีสาน 
3. เพ่ือพัฒนารูปแบบของที่ระลึกใหม ๆ ใหตลาดการทองเท่ียวเชิงนิเวศตามลําแมน้ํามูล 
4. เพ่ือสรางรายไดใหชุมชนและผูผลิตของที่ระลึก 
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ตัวอยางท่ี 2 

โครงการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหมจาก
เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอชนิดใหมเพ่ือการแพทยและสาธารณสุขจากเสนใยผสมของ
เศษรังไหมกับใยพืช 
  2. เพ่ือทําใหการดูแลรักษาผูปวยหรือประชาชนในดานสาธารณสุขสะดวกและดีย่ิงขึ้น  
  3. เพ่ือสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยดานการสาธารณสุข  
 
 

4.2 การตั้งสมมุติฐาน 
 สมมุติฐานหรือสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนถึงปจจัยท่ีสงผลถึงสถานการณท่ีเปนปญหาของประเด็น
หรือพ้ืนท่ีศึกษา หรือการเปล่ียนแปลงทางผลลัพธท่ีนาจะเกิดขึ้นหากมีการวิจัยในครั้งนี้ตอประเด็นปญหา 
 ในการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรจํานวนมากท่ีเรียกวาการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงทดลองทางดาน
วิทยาศาสตร นิยมเรียกวาการต้ัง “สมมุติฐาน” ในขณะท่ีการวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร ท่ีนิยมศึกษาขอมูล
จากกลุมเปาหมายเพียงนอยคนท่ีไดรับการระบุวาเปนแกนนําจะนิยมใชคําวาการกําหนด “ประเด็นปญหา”  
 สมมุติฐานหรือประเด็นปญหาทางประยุกตศิลป เชน  
 - ส่ิงทออัจฉริยะจะทําใหผูปวยเจ็บปวดนอยลง เนื่องจากแผลหายเร็วขึ้น และควรใชงานไดสะดวกขึ้น 
 - โฆษณาคั่นรายการทางโทรทัศนท่ีจัดทําขึ้นเฉพาะ จะทําใหประชาชนสนใจการสรางเสริมสุขภาวะมากขึ้น 
 - การมีสวนรวมจากประชาชนจะทําใหเกิดการฟนฟูเครื่องทองโบราณเมอืงอุบลใหตรงกับความตองการ
ของตลาด 
 - บรรจุภัณฑท่ีใชวัสดุและภูมิปญญาทองถ่ินจะมีคุณคา มีความนาสนใจ และสงผลตอการขายท่ีมากขึ้น 
 ซึ่งผลจากการวิจัย จะเปนตัวตอบโจทยสมมุติฐานเหลานี้วาเปนจริงหรือไม โดยจะไดจากผลการดําเนินงาน
ท่ีระบุไวในกระบวนการวิจัย ซึ่งไดอธิบายไวในบทเฉพาะวาดวยระเบียบวิธีวิจัยตอไป 
 

4.3 การกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจยั 
 ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ปจจุบันนิยมจําแนกขอบเขตการศึกษาวิจัยออกเปน 2 ประเด็น โดย
อาจระบุขอบเขตเฉพาะดานใดดานหนึ่ง หรือท้ังสองดานก็ได ไดแก 
 1. ขอบเขตดานเน้ือหา  
 ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการระบุวาในการศึกษาวิจัย จะทําการศึกษาเฉพาะในประเด็นเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกี่
ประเด็น เชน 
 - การปรับปรุงคุณภาพผายอมครามดวยเทคนิคการยอมเย็น ไมมีการกําหนดขอบเขตดานพ้ืนท่ี เพราะเปน
การทําผายอมครามขึ้นเอง แตมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นคือ 1) เนื้อผาท่ีเหมาะสมกับการยอมคราม 2) การใช
เทคนิคการยอมเย็น 3) การตรวจสอบคุณภาพผาท่ีปรับปรุงคุณภาพแลว 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา บานหวยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี จะครอบคลุมเนื้อหา 3 
ประเด็น คือ 1) รูปแบบและเทคนิคการผลิต เครื่องปนดินเผา 2) การตลาดที่สัมพันธกับรูปแบบ 3) รูปแบบใหมท่ี
อาจพัฒนาขึ้น 



 32 

  - การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอชนิดใหมเพ่ือการสาธารณสุขจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใย
พืช จะครอบคลุมเนื้อหา 2 ประเภท คือ 1) ส่ิงทอเพ่ือการสมานแผล ไดแก ผาปดแผล ผาพันแผล และเฝอกออน   
2) ส่ิงทอเพ่ือสุขอนามัยของบุคคลท่ัวไป ไดแก ผากรองอากาศ และเคร่ืองนอน  
 2. ขอบเขตดานพื้นท่ี 
 เปนการระบุใหชัดเจนถึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการศึกษาวิจัย เนื่องจากพ้ืนท่ีนั้นมีประเดน็ปญหาท่ีผูวิจัยตองการ
ไปเปล่ียนแปลง หรือนํามาเปนกรณีเพ่ือการใชกับท่ีอ่ืนตอไป เชน 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะพ้ืนท่ี เชน เครื่องปนดินเผา บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี, ผาทอพ้ืนเมือง บานนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง, ของที่ระลึกในจังหวัดท่ีแมน้ํามูลไหลผาน
จํานวน 2 จังหวัดจาก 6 จังหวัด เปนตน, เครื่องจักสานหรือผาทอในหมูบานไมนอยกวา 2 หมูบาน ตามแนวแมน้ํา
โขงในแตละจังหวัด ของ 3 จังหวัด (อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ) ท่ีปรากฏภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร 
เปนตน 
 - การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอชนิดใหมเพ่ือการสาธารณสุขจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใย
พืช เปนการทดลองใชผลิตภัณฑท่ีพัฒนาขึ้นท่ีโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยขอนแกน และประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน  
 - การออกแบบท่ีพักฉุกเฉินสําหรับชุมชนผูประสบภัยในภาคกลาง เฉพาะกรณีจังหวัดอยุธยา โดยคัดเลือก
หมูบานเปาหมายมาเพียง 1-2 หมูบาน 
 

4.4 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั 
 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เปนการอธิบายใหผูอานโครงการทราบถึงตัวแปรท่ี
เกี่ยวของกับการวิจัย และตัวแปรแตละลักษณะนั้นมีความสําคัญเชื่อมโยงกับปญหาหรือโจทยการวิจัยอยางไร  
 ตัวแปรอาจมีตัวเดียวหรือหลายตัว หรือหลายกลุม สําหรับประเภทของตัวแปร (Variable) มีการจําแนก
ออกเปน 3 ลักษณะคือ 1) เปนตัวแปรท่ีเปนเหตุ ซึ่งเปนตัวแปรตั้งตน เรียกวา “ตัวแปรอิสระ” (Independent 
Variable) 2) ตัวแปรท่ีเปนผล เรียกวา “ตัวแปรตาม” (Dependent Variable)  และ 3) ซึ่งเกิดขึ้นในบางกรณีท่ีมี
ปจจัยอื่นเขามาสอดแทรก ทําใหผลเปล่ียนไปจากท่ีควรจะเปน ปจจัยท่ีเขามาแทรกนี้ เรียกวา “ตัวแปรแทรกซอน” 
(Intervening Variable)  
 อนึ่ง ในการออกแบบทางศิลปประยุกต ซึ่งมีเปาหมายคือผลผลิตประการเดียว ไมจําเปนตองจําแนกตัวแปร
ออกเปนหลายประเภท จึงมีเพียงตัวแปรท่ีมีมากหรือนอยปจจัยท่ีจะนํามาเปนเกณฑในการพิจารณา และเปาหมาย
ผลผลิตเทานั้นท่ีสามารถแสดงไวได 
 การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้ 
 1. แบบพรรณนาความ  เปนการบรรยายถึงตัวแปรตางๆ และอธิบายถึงการเชื่อมโยงกันเปนคําพูด 
 2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร เปนการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร มาเพ่ือใชอธิบายถึงตัวแปรตางๆ 
และความสัมพันธท่ีเกิดขึ้น เชน y = a + bx โดยกําหนดวา หาก y หมายถึงการมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน x 
หมายถึง คะแนนในความรูในบทบาทหนาท่ีของตน (พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553:68) 
 3. แบบแผนภูมิ เปนการสรางแผนภูมิหรือแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ดังแสดงไว
ในแผนภูมิท่ี 4-1, 4-2 และ 4-3 ซึ่งแตกตางกันดังนี้ 
 แผนภูมิท่ี 4-1 แผนภูมิท่ีการวิจัยอยางงาย กําหนดใชตัวแปรท่ีทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมเพียง 2 ตัวแปร ซึ่ง
ดูจะเหมาะกับการวิทยานิพนธในระดับปริญญาตรี คือตัวแปรในหัวขอภูมิปญญาดั้งเดมิ กับการใชวัสดุใหมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ 
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 แผนภูมิท่ี 4-2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีนาจะเหมาะกับการศึกษาในระดับปริญญาโท ท่ีมีการกําหนด
ตัวแปรมากขึ้น จากผูเกี่ยวของรอบดานขึ้น ในการวิจัยเพ่ือการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยกําหนดตัวแปรไว 5 ดาน 
คือ 1) การออกแบบ 2) ความสามารถผลิตไดในทองถ่ิน 3) ราคา 4) การมีสวนรวมในการออกแบบจากผูผลิต และ 
5) ความพึงพอใจผูบริโภค โดยแตละตัวแปร ใหมีการกล่ันกรอง จากหลายทางเลือก ท่ีแสดงโดยความกวางของ
สามเหล่ียมแลวเรียวลงเปนปลายแหลม สูทางเลือกท่ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ คัดกรองใหเหลือ
เปนทางเลือกท่ีดีท่ีสุด กอนจะนํามาผสมผสานเปนบรรจุภัณฑท่ีพึงประสงคท่ีสุดในสถานการณนั้น 
 แผนภูมิท่ี 4-3 แสดงตัวแปรท่ีมีความซับซอนในหลายมิติ เพ่ือนําเสนอทฤษฎีใหม ท่ีมีชื่อวา “ Eco-Cultural 
Planning Approach (ECP) ” หรือ “แนวทางการวางแผนอนุรักษนิเวศวัฒนธรรม” เพ่ือใชในการอนุรักษและพ้ืนท่ี
มรดกวัฒนธรรมในดุษฎีนิพนธของผูเขยีน (1995) ซึ่งประกอบดวยฐานองคความรูหรือทฤษฎีจาก 5 ดานคือ การ
พัฒนาท่ีย่ังยืน ระบบนิเวศมนุษย ระบบนิเวศภูมิศาสตร ระบบนิเวศภูมิทัศน และการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม เพ่ือ
นําไปสรางเปนแนวทางการวางแผนอนุรักษนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบประดุจดอกบัวในพุทธศาสนา ท่ีถูกปลูกขึ้นจน
เปนดอกไดจากผืนดินหรือรากฐานของทฤษฎีดังกลาว โดยมีกลีบท่ีจะสามารถผลิบาน ตองมีองคประกอบ 3 มิติ คือ 
มติิทางระบบนิเวศ มิติทางกายภาพ และมิติทางวัฒนธรรม โดยแตละมิติ เมื่อตัดกันจะทําใหเกิดการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี 
การวิจัยในชุมชน (ซึ่งอาจมีผูเรียกวา “การวิจัยทองถ่ิน”) และการวิจัยแบบบูรณาการ จากแนวทางนี้ก็นําไปใชหรือ
พิสูจนความสัมฤทธิ์ในพ้ืนท่ีวิจัยตอไป 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภูมิปญญาด้ังเดิม วัสดุใหมในการผลิต 

ผลิตภัณฑใหม 

แผนภูมิท่ี 4-1  แผนภูมิอยางงายท่ีกําหนดตัวแปรที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมเพียง 2 ตัวแปร 

แผนภูมิท่ี 4-2  แผนภูมิแสดงตัวแปรท่ีมีการกําหนดตัวแปรมากขึ้นโดยในการวิจัยเพ่ือการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ 
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 4. แบบผสมผสาน เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดท่ีผสมผสานกันของ 2-3 แบบที่เสนอขางตน ซึ่งหาก
เสนอแบบแผนภูมิ ไมจําเปนตองมีคําอธิบาย แตอาจพบวาผูอานไมคอยเขาใจ หรือหากเพียงเขียนพรรณนาความ
อาจเขาใจยากและไมชัดเจน เทากับการแสดงดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือแบบแผนภูมิ จึงสามารถนําเสนอ
กรอบแนวคิดแบบผสมผสานได 
 

4.5 คําสําคัญและนิยามศพัท 
 ในแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยของหลายสํานัก บางก็มีใหระบุคําสําคัญ (Keywords) แตสําหรับนิยาม
ศัพท (Glossary) สวนมากก็ไมไดระบุวาจะตองเขียน อยางไรก็ตามก็พบ การศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธของหลาย
สถาบัน กําหนดวาในโครงรางวิจัยใหมีนิยามศัพทแทนการระบุคําสําคัญ  
 ในการระบุคําสําคัญ มีวิธีการงายๆ คือ ระบุจากคําท่ีปรากฏในชือ่เรื่องวิจัย และจากเน้ือหาท่ีเกี่ยวของ
เพ่ิมเติมไป เชน  
 - โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑชุดเคร่ืองเขียนสําหรับเด็กในรูปแบบการตูนหมอลําอีสาน 
จังหวัดอุบลราชธานี”  
   คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ, ชุดเคร่ืองเขียนสําหรับเด็ก, การตูน, หมอลําอีสาน, จังหวัด
อุบลราชธานี  
 - โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบของที่ระลึกท่ีอาจพัฒนาขึ้นเพ่ือการทองเท่ียวตามลําแมน้ํามูล” 
   คําสําคญั: ของที่ระลึก, การทองเท่ียว, แมน้ํามูล, ผลิตภัณฑเซรามิคส, เครื่องจักสาน, ส่ิงทอ, วัสดุเทียม 
 - โครงการวิจัยเรื่อง “การนํากากตะกอนเหลือท้ิงจากกระบวนการกําจัดหมึกพิมพในอุตสาหกรรมกระดาษ
ชําระมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ”  
   คําสําคัญ: กากตะกอนเหลือท้ิง, กระบวนการกําจัดหมึกพิมพ, อุตสาหกรรมกระดาษชําระ, ผลิตภัณฑเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ 

แผนภูมิท่ี 4-3: แผนภูมิเพ่ือนําเสนอทฤษฎีใหม 
ท่ีมีชื่อวา “ Eco-Cultural Planning Approach 
(ECP) ” ในดุษฎีนิพนธของผูเขียน (1995)  



 35 

 สําหรับคํานิยามศัพทในการวิจัย ผูวิจัยสามารถกําหนดนิยามศัพทขึ้นเองได ภายใตกรอบความหมายของ
การวิจัยของตน ซึ่งในทางวิจัยเรียกวา “นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ” เชน 
 - “ผลิตภัณฑชุดเครื่องเขียนสําหรับเด็ก” หมายถึง เครื่องเขียนเปนชุดสําหรับเด็กประถมวัย ประกอบไว
ภายในบรรจุภัณฑแตละชุด ประกอบดวย ถุงหรือกลองใสเครื่องเขียน ไมบรรทัด ดินสอ ยางลบ ปากกา และเทม
เพลท (template) ตัวการตูนและลายกราฟกอ่ืนๆ 
 - “เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช” หมายถึง เสนใยผสมเสร็จในการกระบวนการผลิตแลวระหวางเศษ
รังไหมกับใยพืชอีก 1 ชนิด จาก 4 ชนิดท่ีกําหนดไวคือ ใยกัญชง ใยสับปะรด ใยปานลินิน และใยปอ ในสัดสวนการ
ผสมท่ีแตกตางกันไมนอยกวา 2 สูตร 
 - “ผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” หมายถึง ผลิตภัณฑท่ีใชวัสดุในทองถ่ิน และมีกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร
ตอส่ิงแวดลอม โดยผลิตภัณฑดังกลาวยังสามารถนําไปจําหนายใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงกวาตนทุนการผลิต 
 สําหรับการนิยามศัพทตามพจนานุกรม หรือตามท่ีคนสวนใหญท่ัวไปเขาใจ นั้นเรียกวา “นิยามศัพทเชิง
ทฤษฎี” เชน 
 - “หมอลํา” หมายถึง นักรองหรือ การละเลนขับรอง ประกอบดนตรีพ้ืนเมืองในภาคอีสานหรือลาว ท่ีมีแคน
เปนเคร่ืองดนตรีหลัก ผูรองอาจรองเปนกลอน หรือเปนเรื่อง โดยอาจมีการแสดงประกอบการรองและเลน 
 - “เครื่องจักสาน” หมายถึง ของใชหรือภาชนะท่ีสานขึ้นจากไมไผหรือเถาวัลย  
 - “เชี่ยนหมาก” หมายถึง ภาชนะใสเครื่องหมากพลู (สํานักพจนานุกรมมติชน, 2547) 
 

4.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับเปนอีกสวนหนึ่งท่ีผูพิจารณาโครงการใหความสนใจ ในการเขียนบอยคร้ังจะ
ใกลเคียงหรือเขียนลอกับวัตถุประสงค ในปจจุบันบางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยจึงอาจเพ่ิมใหระบุเปน “ดัชนีชี้
วัดความสําเร็จของโครงการ” แตก็มักยังคงนิยมใหระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ในการระบุประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ ควรระบุเปนลําดับขอ วาผลการวิจัยจะไดนําไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหา หรอืตอผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางไร 
 ตัวอยางการเขียนประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 
     ตัวอยางท่ี 1 
โครงการวิจัยเร่ือง  รูปแบบของท่ีระลึกท่ีอาจพัฒนาข้ึนเพื่อการทองเท่ียวตามลําแมนํ้ามูล 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. เพ่ือสงเสริมเอกลักษณและการเปนท่ีรูจักของแหลงทองเที่ยว 

2. เพ่ือสรางอาชีพรายไดใหชุมชนและผูผลิตของท่ีระลึก 
3. เพ่ือพัฒนาฝมือแรงงาน และการสืบทอดศิลปหัตถกรรมพ้ืนเมือง 
 

 
     ตัวอยางท่ี 2 
โครงการวิจัยเร่ือง  การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมส่ิงทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหม 
จากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
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 1. เพ่ือชวยเหลือชีวิตของมนุษยใหไดดีย่ิงขึ้นทางดานการแพทยและสาธารณสุข 
 2. เพ่ือการพ่ึงตนเองดานส่ิงทอทางการแพทย  
  3. เพ่ือสรางรายไดจากผลิตภัณฑส่ิงทอชนิดใหมตอประเทศไทย  
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บทที่ 5  
การทบทวนวรรณกรรมและการอางอิง 

 

5.1 ความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ หมายถึงการทบทวนความรู ไมวาจะเปนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี 
ตัวอยาง แนวปฏิบัติ และการวิจัย ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับเรื่องวิจัยท่ีจะนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรม จึงมี
ประโยชนท่ีจะไมใหผูวิจัยเสียเวลาลองผิดซ้ํารอยกับผูท่ีเคยมีประสบการณมากอนหนา หรือทําการวิจัยในประเด็นท่ี
มีผูทํามากอน ซึ่งก็จะไมเกิดประโยชนใหม การทบทวนวรรณกรรม เปนการสืบคนจากหนงัสือและเอกสารตางๆ 
สวนการสืบคนจากงานวิจัย แทจริงก็คือการทบทวนวรรณกรรม แตนิยมเขียนแยกตางหากออกมา เพ่ือใหงายตอ
การทําความเขาใจวามีเอกสารท่ีเปนหมวดงานวิจัยมากนอยเพียงใด 
 ในการดําเนินการวิจัย ท่ีเปนไปในลักษณะท่ีนําความรู ดานทฤษฎีหรือการปฏิบัติจากการกระทําหรือการ
วิจัยท่ีมีมากอน มาประยุกตใชในพ้ืนท่ีของตน การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีมีมากอนหนานั้นโดยการ
วิเคราะหใหลึกซึ้ง เปนการกล่ันกรองแนวคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติท่ีจะนํามาประยุกตใช หรือในทางตรงขาม หาก
เห็นวาส่ิงท่ีผานมาไมเหมาะสม ควรจะมีการศึกษาวิจัยเพ่ือนําเสนอแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในทางปฏิภาคกับแนวเดิม 
ก็จะสามารถทําใหผูอานรับทราบเหตุผลและความเขาใจในทิศทางท่ีจะนําเสนอไม การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ จึงทําใหผูวิจัยสามารถตอยอดความคิดและแนวปฏิบัติ อันจะสงผลถึงกระบวนการวิจัย ใหเกิดเปนทฤษฎี 
แนวปฏิบัติหรือผลงานอยางใหม 
 การทบทวนวรรณกรรมจึงมคีวามสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการวิจัยพ้ืนฐาน เพราะเปนการลดการวิจัย
ซ้ํา ซึ่งมักพบในวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนจํานวนมาก สําหรับงานวิจัยประยุกตและท่ีตอยอดไปเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง การทบทวนวรรณกรรมนั้นก็มีความสําคัญอยางยิ่งยวดเชนกัน เพราะงานวิจัยประเภทนี้มักเกี่ยวพันกับการ
สรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ผูใดคิดไดกอนหรือทําขึ้นออกมาในทองตลาดไดกอน ยอมมีผลประโยชนในทาง
เศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา 
 พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:76) ระบุวา การทบทวนวรรณกรรมชวยผูวิจัยใน
การกําหนดหรือออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมเปาหมาย การกําหนดเครื่องมือและ
วิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล และท่ีสําคัญคือกอใหเกิดความรูและ
ความกระจางชัดแกผูวิจัยใน 3 ประเด็นคือ  
 1. นิยามของตัวแปร ทําใหผูวิจยัมีความรูแนชัดขึ้นเกี่ยวกับการนิยามศัพท รวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจใน
ปรากฏการณไดชัดเจน อันจะนําไปสูความเขาใจในปญหาของการวิจัยไดชัดเจนขึ้น และนําไปสูการพัฒนาเครื่องมือ
ท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
 2. แนวคิดทฤษฎีท่ีสนับสนุนหรือหักลางความคิดของผูวิจัย ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยไดทราบวา ในการวิจัยใน
เรื่องท่ีใกลเคียงกับท่ีตนจะวิจัยนั้น ไดมีใครศึกษาไวแลวบาง และผลการศึกษาไดขอสรุปหรือไม อยางไร หากมีผูวิจัย
แลวหลายครั้ง แตยังหาขอยุติหรือขอสรุปไมได หรือไดผลการศึกษาแตกตางกัน ผูวิจัยจําเปนท่ีจะตองทําการศึกษา
วิจัยใหมในคร้ังนี้ 
 3. แนวทางในการแกไขหรือพัฒนางาน โดยแนวทางเหลานั้นอาจนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ
ผูวิจัยได  
 นอกจากนี้ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:76-77) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของ
การทบทวนวรรณกรรมไวดังนี้ 
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 “1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหผูวิจัยไดความรูท่ีชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับคํานิยามศัพท รวมท้ัง
ทําใหเกิดความเขาใจในปรากฏการณไดชัดเจน อันจะนําไปสูการทําความเขาใจในปญหาของการวิจัยไดชัดเจนขึ้น 
และนําไปสูการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหผูวิจัยไดทราบวาในการวิจัยท่ีใกลเคียงกับเรื่องท่ีตนเองจะ
วิจัยนั้น ไดมีใครไดศึกษาไวแลวบาง และผลการศึกษาไดมีใครศึกษาไวแลวบาง และผลการศึกษาไดขอสรุปหรือไม 
อยางไร หากมีผูทําวิจัยแลวแตยังไมสามารถสรุปผลการศึกษาได ก็จะทําใหผูวิจัยไดเหตุผลสวนหนึ่งท่ีมาชวย
สนับสนุนใหผูท่ีเกี่ยวของเห็นความสําคัญของปญหาท่ีผูวิจัยเสมอ โดยในกรณีนี้เหตุผลหนึ่งท่ีผูวิจัยควรจะหยิบยกมา
ประกอบในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา ไดแก ถึงแมงานวิจัยในประเด็นท่ีจะศึกษานี้มีผูอ่ืน
ทําการศึกษา แตก็ยังหาขอยุติหรือขอสรุปไมได หรือไดผลการศึกษาแตกตางกัน ผูวิจัยจึงจําเปนท่ีจะตอง
ทําการศึกษาวิจัยใหมในคร้ังนี้ 
 3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนางาน โดย
แนวทางเหลานั้นอาจจะนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของผูวิจัยได 
 4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหผูวิจัยไดทราบแหลงขอมูลท่ีจะนําไปใชในการกําหนดหรือ
ออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยกําหนดประชากรและกลุมเปาหมาย กําหนดเครื่องมือและวิธีการท่ีใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตลอดจนการกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูล” 
 ท้ังนี้ การทบทวนวรรณกรรม ในสาขาสังคมศาสตร สวนใหญจะเปนการรอยเรียงความรู แนวคิดทฤษฎี 
และแนวปฏิบัติท่ีปรากฏออกมาเปนเชิงพรรณนา และกรณีศึกษาหรือผลงานวิจัยท่ีมีมากอนเพ่ือเปนแนวทางในการ
นําไปแกไขปญหาหรือพัฒนางานในประเด็นท่ีผูวิจัยเห็นวาเปนปญหา 
 สําหรับการทบทวนวรรณกรรมในสาขาประยุกตศิลป การทบทวนวรรณกรรมครอบคลุมหมวดความรูท่ี
ใกลเคียงกัน โดยมีการพรรณนาความถึงนิยามศัพท แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ แตเนื่องจากผลผลิตในสาขา
ดังกลาว เปนผลผลิตเชิงทัศนศิลป โดยเฉพาะสาขายอยทัศนศิลป ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑหรือ
สถาปตยกรรม ภาพประกอบแสดงลักษณะผลผลิตท่ีมีการดําเนินการมากอน จึงมีความสําคัญมาก และควรมีการ
แสดงไวในการทบทวนวรรณกรรมดวย โดยเปนการทบทวนกรณีศึกษาผลงานการออกแบบท่ีผานมา ท้ังในประเทศ
และตางประเทศ โดยอาศัยภาพประกอบเปนเครื่องอธิบายถึงผลงาน วามีการออกแบบหรือสรางผลผลิตภายใต
แนวคดิทฤษฎีหรือปจจัยเชนไร แลวผลผลิตออกมาหนาตาหรือลักษณะเชนไร ซึ่งจะแตกตางกันออกไปตาม
สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เพ่ือใหผูวิจัยเขาใจวาเมื่อตนไดดําเนินการวิจัยเชิงออกแบบ
ทัศนศิลปแลว ปจจัยแวดลอมในเวลาสถานที่ ในขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาของตน จะมีผลผลิตออกมาในทิศทางใด 
 ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ในสาขาประยุกตศิลป ควรตองมี
เนื้อหาหลัก 6 ประเด็นดังนี้ 
 1. นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย  
 2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบ  
 3. เทคนิควิธีปฏิบัติ ในการสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป  
 4. ขอมูลและสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี (ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี) 
 5. กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ  
 6. งานวิจัยหรือกรณีศึกษา จากผูท่ีเคยทํามากอน 
 ซึ่งแตละประเด็น จะไดขยายความดังตอไปนี้ 
 1. นิยามศัพท ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย คําสําคัญซึ่งนํามาจากชื่อเรื่องวิจัยและเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับเรื่อง
วิจัยอยางใกลชิด เปนส่ิงแรกท่ีจะตองมีคําอธิบาย ซึ่งวิธีกําหนดคําสําคัญและนิยามศัพทไดอธิบายไวแลวในหัวขอ 
4.5  
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 2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบ   
 แนวคิด (Concept) หมายถึง ความคิดหลักหรือหลักคิดท่ีจะนํามาใชเปนเคร่ืองนําทาง เพ่ือใหนําไปสู 
แนวทาง  (Approach) หรือวิธีการปฏิบัติ โดยแนวคิดบางคร้ัง ก็พบวาใชคําวาแนวทางแทนกันได แตในสาขาการ
ออกแบบ มักนิยมใชคําวาแนวคิด โดยดูจะใหความตางกันท่ีวา แนวคิดคือหลักทางความคิด สวนแนวทางคือการนํา
แนวคิดไปปฏิบัติ สําหรับแนวคิดหรอืแนวทางท่ีปจจุบันรูจักกันอยางกวางขวางคือ แนวทางการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
(Sustainable Approach) ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเพ่ือแสวงหาสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กับการ
พัฒนาทางสังคมและส่ิงแวดลอม ท่ีทางองคการสหประชาชาติประกาศใหเปนแนวทางการพัฒนาโลกในปจจุบันและ
อนาคต ต้ังแต พ.ศ. 2530 ท่ีหมายถึง การพัฒนาบนวิถีทางใหม โดยมีวิธีการและการหาทางใชทรัพยากรอยางรู
คุณคา โดยไมสงผลเบียดบังทรัพยากรท่ีควรธํารงไวใหแกอนุชนรุนหลัง รวมท้ังเปนการพัฒนาท่ีไมสรางปญหาแก
คนรุนตอไปดวย  
 สําหรับแนวคิดการออกแบบ ผูออกแบบสามารถกําหนดขึ้นเอง หรือสรางขึ้นใหม เชน การออกแบบเคร่ือง
เรือนท่ีมีแนวคิดการนําวัสดุเหลือท้ิงมาใช (Re-Use) ไมวาจะเปนยางรถยนต หรือเศษไม, การออกแบบตกแตง
ภายในภายใตแนวความคิดใตทองทะเล ลักษณะนี้เปนการออกแบบภายใต “แนวความคิดเชิงเดี่ยว”, การ
ออกแบบเคร่ืองประดับโดยใชเศษกระปองเครื่องด่ืมในรูปแบบท่ีนําแรงบันดาลใจมาจากเขาสัตว ในลักษณะนี้นาจะ
เรียกวา “แนวคิดเชิงซอน” เนื่องจากประกอบดวย 2 แนวคิดคือการนําวัสดุเหลือใชมารวมกับแรงบันดาลใจจากส่ิง
ใดส่ิงหนึ่ง ปนตน 
 ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ความจริงแทท่ีคนพบไดหรือท่ีพิสูจนไดเสมอ จากการทดลองหรือสังเกตจาก
ปรากฏการณ (Phenomenon) ธรรมชาติหรือสถานการณเฉพาะที่นั้น เชน ทฤษฎีแสงและเงา คือเมื่อมีแสง มีวัตถุ
บังแสง ก็ยอมเกิดเงา, ทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก, ทฤษฎีสี, ทฤษฎีแรงเหว่ียง เปนตน ดังนั้นเมื่อมีปรากฏการณ
หรือสถานการณก็ยอมมีทฤษฎีเกิดขึ้นไดเสมอ ทฤษฎีจึงมีท้ังทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และทาง
ศิลปะ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรไดถูกนํามาใชทางศิลปะอยางท่ีผูสรางสรรคไมรูสึกตัว เชน ทฤษฎีแสงและเงา ทํา
ใหเกิดการแสดงหนังตะลุงและหนังใหญ, ทฤษฎีแรงเหว่ียงทําใหเกิดของเลนแบบหมุนได หรือแปนหมุนสําหรับทํา
เครื่องปนดินเผา เปนตน 
 สําหรับทฤษฎีทางสังคมศาสตร พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ก:90-91) กลาววา ประชาธิปไตยเปนทฤษฎี 
ท่ีหมายถึงความเสมอภาคของสังคม ซึ่งขณะเมื่อยังพิสูจนไดไมแนชัดก็ยังเปนสมมุติฐาน (Assumption) เมื่อพิสูจน
ไดแนชัดจากปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นจากงานออกแบบในสไตลอารตแอนดคราฟต (Art and Crafts) ท่ีออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเปนศิลปะเพ่ือบุคคลทุกระดับชั้นของสังคม ซื้อหาได และกลายเปนส่ิงทาทายนักออกแบบอีกหลายสมัย 
จึงถือไดวาประชาธิปไตยเปนทฤษฎีท่ีนํามาใชไดในทางศิลปะ  
 ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ ในท่ีนี้ขอจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. ทฤษฎีวาดวยองคประกอบศิลป ในสาขาทัศนศิลปการรับรูองคประกอบศิลปะมีผลตอความเขาใจ 
อารมณและพฤติกรรม โดยองคประกอบศิลปเหลานี้ ไดแก  
 - สี: สีเหลืองหรือสมทําใหรูสึกอยากอาหาร, สีฟาหรือเขียวทําใหรูสึกผอนคลายและอยากพักผอน, สีทองให
ความรูสึกหรูหรามีราคา เปนตน 
 - เสน: เสนท่ียุงเหยิงทําใหจิตใจสับสน ตรงกันขามกับเสนตรงที่ใหความรูสึกสงบ เปนระเบียบ 
 - พ้ืนผิว: พ้ืนผิวท่ีหยาบกระดางใหความรูสึกบึกบึน พ้ืนผิวมันใหความรูสึกวามีราคากวาวัสดุผิวดาน 
 - ความสมมาตรและความสมดุล: ใหความรูสึกเปนระเบียบแบบแผนมากกวาการเอียงเบ  
 - รูปทรงและสัดสวน: รูปทรงท่ีมนุษยสวนใหญเห็นวาสวนงามสมบูรณแบบคือรูปทรงกลม เปรียบประดุจ
สวรรค และส่ีเหล่ียมจัตุรัส ซึ่งเปรียบประดุจโลก ในความคิดของชาวจีน รูปทรงมีความหลากหลาย และใหความรูสึก
แตกตางกัน ในอดีตและในทวีปอาฟริกาปจจุบัน สาวงามตองอวบอวน แสดงถึงความสมบูรณกินอยูดี หญิงผมบาง
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เหมาะเปนคนรับใช (จากคําอธบิายของนักศึกษาหญิงชาวเคนยา ท่ีมาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยวอเตอรลู ประเทศคานา
ดา ใน พ.ศ. 2545  ซึ่งเปนเพ่ือนของผูเขียน และมีชายหนุมมากหนาหลายตามาติดพันกันอยูมาก กอปรกับดังจะ
เห็นไดจากขาวการประกวดนางงามในทวีปอาฟริกา ท่ีใหคะแนนสาวหุนอวบอั๋นเปนหลัก) ในขณะท่ีบางขณะ สังคม
อาจนิยมความงามในรูปทรงและสัดสวนท่ีแตกตางกัน เชนในสมัยโกธิค (Gothic) ในอารยธรรมโลกตะวันตก นิยม
ความสูงชะลูดทรงเพรียวเปนความงาม ไมวาจะเปนรูปพระเยซูท่ีมีพระพักตรยาว โบสถท่ีมีหอคอยสูงเพรียว แต
ตอมาในสมัยเรอเนสซองส (Renaissance) กลับนิยมสัดสวนท่ีสมมาตร เชน 1:1 หรือ 1:2 วาเปนความงามหรือ
สัดสวนอันสมบูรณแบบ (Golden Proportion หรือ Golden Section ในงานสถาปตยกรรม) ในการกําหนดแผนผังหรื
อรูปดานอาคาร หรือแมแตรางกายบุรุษท่ีไดรับการยกยองวารางงาม (The Vitruvian Man) เขียนโดยลิโอนารโด 
ดา วินซี (Leonardo da Vinci) ก็อยูในสัดสวนสมมาตร 1:1 ท่ีบรรจุในวงกลมได 
 อนึ่ง รูปทรงอาจมีลักษณะเปนทรงเรขาคณิตบริสุทธิ์ (Pure Geometrical Form เชน ส่ีเหล่ียม ทรงกรวย 
ทรงกระบอก ทรงกลม), รูปทรงอิสระ (Free Form) ซึ่งมักเปนทรงตามธรรมชาติ เชน ตนไม, รูปทรงประกอบ 
(Combination Form) เชน โคมไฟตั้งโตะท่ีอาจทํามาจากหมอดินเผา มีหมวกโคมเปนรูปกรวย, หรือรูปทรงตาม
ประโยชนใชสอย (Form Follows Fuction) เชน โทรศัพทมือถือ แวนตา เปนตน ซึ่งความสวยงามของรูปทรงเหลานี้ 
ขึ้นอยูกับการรับรูท่ีแตกตางกันไปของปจเจกชน เผาชน อารยธรรม หรือกระแสโลกาภิวัตน 
 - การเคล่ือนไหว: งานออกแบบผลิตภัณฑบางอยางอาจตองคํานึงถึงการเคล่ือนไหว ใหเปนสวนหนึ่งของ
ความสมบูรณของงาน เชน วาว ตองเลนลม หรือเพ่ือใหเกิดความนาสนใจ เชน โมบายแขวนไวสําหรับกลอมเด็ก 
 - วัสดุ: แตละชนิดมีผลตอการสรางสรรคผลงานทางศิลปะท่ีแตกตางกัน เชน ชิ้นงานที่ทําจากหิน ยอมให
ความรูสึกทนทานกวาผลิตภัณฑท่ีทําจากผา หรือแกว 
 2. ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ท่ีหมายถึงศาสตรวาดวยความงาม ตามความเขาใจ การศึกษาและการ
วิเคราะหจากลักษณะทางกายภาพ วัสดุ องคประกอบศิลปะ การรับรู ฯลฯ 
 3. ทฤษฎีการรับรูตามหลักจิตวิทยาเกชทัลต (Gestalt Psychology) ท่ีระบุวามนุษยจะมีการสรางมโน
ภาพโนมเอียงไปในแนวทางงาย สมดุล เปนระเบียบท่ีคุนเคย ไดแก รูปทรงเรขาคณิตตางๆ ซึ่งดอกไมแมไมกลมก็
มองเห็นวากลม ภาพที่สรางขึ้นโดยทฤษฎีนี้ท่ีคุนเคยคือภาพในลักษณะ 2 นัยยะเชน ภาพที่มองเห็นเปนหนาคน
หรือไมก็เห็นเปนแจกัน ทฤษฎีนี้สามารถนํามาใชในการจัดองคประกอบการออกแบบทัศนศิลป เชน การสราง
ลวดลายดวยจุดหรือชองวางท่ีกระจายตัวกันแตกลับมองแลวเปนรูปทรงท่ีเจตนาจะสรางขึ้น ทําใหเกิดความนาสนใจ
และดึงดูดใจ 
 4. ทฤษฎีทางการออกแบบท่ีข้ึนอยูกับประโยชนใชสอย  บอยคร้ังการใชงานหรือประโยชนใชสอยเปน
ตัวกําหนดการออกแบบ ซึ่ง บาลาราม (Balaram, 1998:93) เรียกวา การออกแบบโดยปราศจากนักออกแบบ ดังท่ี
เราสามารถจะเห็นไดท่ัวไปจากส่ิงของเครื่องใชในทองถ่ิน เชน เครื่องมือจับปลา หมอดินเผา กระบวยตักน้ํา รองเทา
แตะมีด โทรศัพทและเคร่ืองคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ เปนตน ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑเหลานี้ไดจําแนกออกมาเปน
ประเภทตางๆ และมีการออกแบบภายใตแนวคดิและกระบวนการผลิตท่ีหลากหลาย 
 5. ทฤษฎีทางการออกแบบท่ีข้ึนอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑตางประเภทกันลวนมีทฤษฎี
การออกแบบจําเพาะท่ีแตกตางกัน เชน การออกแบบแฟชั่น จะประกอบไปดวยการออกแบบแพทเทิรน (Pattern) 
การออกแบบลวดลาย สวนสัดมนุษย, การออกแบบเคร่ืองเรือน ก็จะวาดวยการยศาสตร การใชองคประกอบศิลป 
การใชวัสดุ, การออกแบบอาคาร ก็จะวาดวยทฤษฎีพฤติกรรมของที่วางทางสถาปตยกรรม (Architectural Space) 
โครงสราง และงานระบบอาคาร เปนตน  
 
 6. ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบท่ีถูกกําหนดข้ึนใหม ดังกลาวแลววาทฤษฎีเปนความจริงแทท่ี
พิสูจนไดเสมอ จากการทดลองหรือจากการสังเกตปรากฏการณหรือสถานการณ จนสามารถหาขอสรุปเปนทฤษฎี
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ใหมๆ ไดเสมอ แมคํากลาวนี้จะฟงดูงายๆ แตดูเหมือนวาการท่ีจะสรุปออกมาเปนทฤษฎีอะไรหรือเชนไรนั้น ดูจะ
ยากเย็นนัก แตจากการศึกษาวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะในระดับดุษฎีบัณฑิต นอกจากนวัตกรรมแลว ทฤษฎีทางศิลปะ
และการออกแบบก็ถูกคาดหวังวาจะมีการนําเสนอขึ้นใหมๆ  ผูเขียนประทับใจในแนวคิดการออกแบบเพ่ือศักด์ิศรี
ของมนุษย (Design for Human Dignity) ท่ีนําเสนอโดย บาลาราม (Balaram, 1998:172) จากการออกแบบสุขา ใน
บริบทของประเทศอินเดยี ซึ่งระบุวาแมทุกคนจะเขาใจวาสุขามีความสัมพันธโดยตรงกับสุขอนามัย แตในประเทศ
อินเดีย ประชากรเพียงรอยละ 30 เทานั้นท่ีมีสุขาใช ท้ังสุขาในระบบดั้งเดิมไดทําใหคนในวรรณะลางท่ีมีศักด์ิศรีเหลือ
นอยเต็มทนแลว ยังตองนํามูลของผูมีวรรณะสูงไปทิ้งอีก เนื่องจากพ้ืนท่ีสวนใหญในอินเดียขาดแคลนน้ํา สุขาสวน
ใหญจึงใชแบบถายลงถังแหงมากกวาแบบใชน้ํา จึงไดมีการออกแบบสุขาแบบนั่งยองที่ใชมือกดและใชน้ํานอย โดย
ตอเชื่อมไปยังถังบําบัดและถังผึ่งตะกอน ท่ีสามารถนํามูลตะกอนแหงไปใชในไรนาไดอีกดวย ซึ่งผูเขียนขอกลาววา
กรณีดังกลาวอาจเรียกไดวาเปนการนําไปสู “ทฤษฎีการลดชองวางของศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวยการออกแบบ” ท่ี
เราก็สามารถมองเห็นประเด็นในเรื่องนี้ไดอยางชัดเจนในสังคมรอบตัวเรา เชน เครื่องแบบประดับยศหรือรถหรเูปน
การจําแนกชนชั้นตางกับทุกคนเมื่อใสเส้ือยืดหรือขึ้นโดยสาร ดังนั้นถาตองการออกแบบใหรูสึกวาบุคคลนั้นมีศักด์ิศรี
สูงกวาผูอ่ืน เครื่องแตงกายพึงประดับประดาแพรวพราว หรือใชสีหรือโลหะทองเปนองคประกอบ แตก็พึงระลึกวา
พระพุทธองคทรงปฏิวัติชนชั้นไปนานกวา  2,500 ปแลว แมกากเดนยังหลงเหลืออยู อยางไรก็ตาม เราก็ยังสามารถ
นํา “ทฤษฎีการลดชองวางของศักด์ิศรีความเปนมนุษยดวยการออกแบบ” ไปใชในการออกแบบสําหรับผูพิการ 
ผูสูงอายุ สัตวโลก หรือระบบขนสงสาธารณะ ไดเชนกัน และหวังวาทฤษฎีใหมๆ ทางศิลปะและการออกแบบจะได
ถูกนําเสนอเพ่ือความดีงามของโลกใบนี้ แทนทฤษฎีตางๆ ท่ีถูกนําไปใชเพ่ือการทําลายลางความนาอยูแหงมนุษย
ภูมินี้อยางมากมาย 
 หลักการออกแบบ (Design Principle) หมายถึง เกณฑในการออกแบบเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ
หรือการใชงาน เชน หลักการออกแบบเคร่ืองเรือน ตองคํานงึถึงการยศาสตร หรือศาสตรท่ีวาดวยการใชงานท่ี
เหมาะสมกับสรีระหรือสัดสวนมนุษย ความสบายและความปลอดภัย, หลักการออกแบบของเลนเด็ก ตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยไมมีเหล่ียมมีคม ไมใชสีหรือมีชิ้นสวนหลุดรวงงาย ซึ่งจะเปนอันตรายจากการเลียและเก็บกินของเด็ก, 
หลักการออกแบบอาคารเพ่ือผูพิการ ตองมีทางลาด หองน้ํา ท่ีจอดรถ ส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะเพ่ือไมใหผู
พิการเคล่ือนท่ี (Mobitity) โดยไมเปนภาระแกผูอ่ืน เปนตน ซึ่งหลักการออกแบบนี้ ลวนเนนท่ีความปลอดภัยและสุข
ภาวะของผูใชงานเปนสําคัญ แตบอยคร้ังก็มักถูกมองขาม เนื่องจากปจจัยดานอื่น ไมวาจะเปนกระแสสังคม จิตวิทยา 
หรือราคา ไดเขามาเปนเกณฑท่ีไดรับน้ําหนักมากกวา เชน คานิยมสังคมเห็นวาใสรองเทาสนเข็มใหความสวยงาม
มากกวาใสรองเทาสนแบน, สีสดใสจากสารเคมีดึงดูดใจผูบริโภคมากกวาสีธรรมชาติ, การสรางส่ิงอํานวยความ
สะดวกใหผูพิการเปนการเพ่ิมราคาคากอสรางสําหรับอาคาร เปนตน 
 3. เทคนิควิธีปฏิบัติ ในการสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป จะตองมีผลผลิตเปนท่ีปรากฏ เพราะมิใชมี
เพียงแนวคิด หรือทฤษฎีเทานั้น แตตองสามารถนําแนวคิดหรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหเกิดชิ้นงาน ซึ่งเทคนิควิธีปฏิบัติ
ในท่ีนี้จะขอจําแนกออกเปน 3 แนวทางคือ 
 ก. แบบหตัถกรรม โดยแตละประเภทของผลิตภัณฑหรือวัสดุก็จะมีเทคนิควิธีปฏิบัติแตกตางกัน เชน 
เทคนิคการขึ้นรูปภาชนะดินเผาดวยการขดดิน เทคนิคการหลอโลหะแบบสูญขี้ผึ้ง (Lost Wax) เทคนิคการสานไมไผ 
เทคนิคการเย็บผาแบบบุดนมือ (Candlewick Quilting) ฯลฯ 
 ข. แบบอุตสาหกรรม เพ่ือใหสามารถผลิตชิ้นงานตามท่ีไดออกแบบแลวใหไดมากชิ้น ดวยความรวดเร็ว 
โดยเนนท่ีความสม่ําเสมอ จึงไดมีการพัฒนาเทคนิคหรือไดยอนกลับกลายเปนหลักหรือแมแตทฤษฎีการออกแบบ
ไดแก 
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 - การผลิตแบบโมดูลาร (Modular System) โดยการผลิตชิ้นสวนซ้ําๆ มาประกอบกันในสัดสวนเดียวกัน 
เชน เส่ือทาทามิในประเทศญี่ปุน ซึ่งทอจากตนไหลหรือท่ีรูจักเรียกกันวาเส่ือจันทบูร, บานคอนกรีตสําเร็จรูปของ
บริษัทซีคอนจํากัด เปนตน 
 - การผลิตแบบถอดประกอบ (Knock-Down หรือ Pre-Fabrication) ฝาเรือนไทยภาคกลางในอดีต แมจะ
มิใชระบบอุตสาหกรรมก็มีการผลิตในระบบถอดประกอบได สําหรับเคร่ืองเรือนในปจจุบันนิยมผลิตเปนชิ้นสวนใส
กลองใหผูซื้อนําไปประกอบเองท่ีบาน ซึ่งทําใหราคาถูกลง 
 - การผลิตซ้ําโดยเครื่องจักรในการทอ ปก ปม กลึง หลอ ฯลฯ 
 ค. แบบหัตถอุตสาหกรรม เปนระบบกึ่งอุตสาหกรรม เนื่องจากใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรขนาดยอมในการ
ผลิต เพ่ือใหสามารถผลิตไดมากขึ้นแตยังไมท้ิงความเปนลักษณะเฉพาะในเชิงหัตถกรรม เชน การทอผาไหม
พ้ืนเมือง, การทําเคร่ืองปนดินเผาโดยการหลอพิมพแตเขียนลายดวยมือ, การทําเคร่ืองเรือนไมแกะสลัก เปนตน 
 4. ขอมูลและสถานการณปญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี  ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี ผูวิจัยพึงเขียนอธิบาย
ถึงขอมูลและสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้น วาพ้ืนท่ีนั้น มีผลิตภัณฑเดิมท่ีจะพัฒนาขึ้นเปนอยางไร หรือไมมีผลิตภัณฑ
ชนิดนั้น แตมีวัสดุท่ีควรเขาไปสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑอยางไร มีความพรอมในดานแรงงาน ฝมือ ภูมิปญญา 
เอกลักษณเปนเชนไร ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองอาศัยการสํารวจภาคสนามในพ้ืนท่ี และบันทึกขอมูลท้ังเชิงพรรณนาและ
ดวยขอมูลทัศน (ภาพถาย ภาพสเก็ตช วีดีทัศน แบบรังวัด ฯลฯ) 
 5. กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ ในการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ โดยเฉพาะสาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ พบวานักศึกษามักละเลยตอการศึกษากฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ เชน การผลิตท่ีขอกฎหมายทางดาน
ส่ิงแวดลอมอยางไรบาง โดยเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑโลหะ การยอมสี เครื่องเรือน ฯลฯ ในการออกแบบ
สถาปตยกรรม ยังมีขอกฎหมายทั้งทางดานผังเมือง ส่ิงแวดลอม และเทศบัญญัติ ซึ่งเมื่อจะไปนําความรูในเรื่องนี้มา 
เปนขอควรคํานึงในการออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิตก็มักไปลอกกันมา โดยปราศจากการสังเคราะห จึงควร
สรุปเนื้อหาสาระท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของมาไว โดยหามลอกกฎหมายเปนมาตราๆ หรือกฎระเบียบมาใสไวเปนหนาๆ 
อยางยืดยาว หากเห็นวามีความจําเปนตอการวิจัย ใหนําสวนท่ีคิดจะลอกหลายๆ หนานั้นไปใสในภาคผนวก 
 6. งานวิจัยหรือกรณีศึกษา จากผูท่ีเคยทํามากอน ซึ่งกระบวนการ วิธีการแกปญหา หรือขอคนพบใน
การสรางสรรคงานเหลานั้น และลักษณะผลผลิตสุดทายของผลงานการออกแบบสรางสรรคทางประยุกตศิลปท่ีเคยมี
การทํามากอนแลว จะเปนแบบอยาง แนวทาง หรือเปนฐานนํามาคิดปรับปรุง ตอยอด หรือเห็นวาเปนปญหา จนคิด
วานาจะมีการคดิอยางใหมทําอยางใหม เพ่ือลมลางแนวคิดหรือทฤษฎีเดิมก็ได ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงในหัวขอ
ตอไป 
 

5.2 การเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวจิัยทีเ่ก่ียวของ 
 การเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ 
(2553: 77-79) กลาววาผูวิจัยจําเปนตองมีทักษะ 2 ลักษณะคือ  
 1) ทักษะในการสืบคนวรรณกรรม (Information Seeking Skill) จากแหลงตางๆ โดยเฉพาะการสืบคนดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใชอินเตอรเน็ต  
 2) ทักษะในการคิดวิเคราะห (Critical Thinking Skill) เพราะผูวิจัยไมเพียงจะตองอานวรรณกรรมเทานั้น
แตผูวิจัยจะตองคิดวิเคราะหวางานวิจัยหรือวรรณกรรมเหลานั้นมีความแตกตางในเชิงเนื้อหาสาระอยางไร และจะ
สามารถนํามาสังเคราะหใหมไดหรือไม วิธีดําเนินการวิจัย ตลอดจนผลที่ไดมีความนาเชื่อถือหรือไม หากผูวิจยัมี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหท่ีมุงเนนการเปรียบเทียบความเหมือนความตาง ก็จะสงผลใหผูวิจัยเขียน
วรรณกรรมไดในเชิงของการวิเคราะห (Analytical Writing) หรือสังเคราะหมากกวาท่ีจะเขียนในเชิงพรรณาหรือ
คัดลอกมาตอเรียง 
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 ในการเขียนทบทวนวรรณกรรมในสาขาศิลปประยุกต ดังกลาวมาแลว คือผูวิจัย ควรเรียบเรียงโดยการ
สังเคราะหเนื้อความ ใหครอบคลุมใน 5-6 ประเด็นคือ  1) นิยามศัพทท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย 2) แนวคิด ทฤษฎี 
หลักการออกแบบ  3) เทคนิควิธีปฏิบัติในการสรางสรรคผลงาน 4) ขอมูลและสถานการณปญหาท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ี 
(ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี) 5) กฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ และ 6) งานวิจัยหรือกรณีศึกษาท่ีเคยมีมากอน  
 ในการเรียบเรียงสังเคราะหเพ่ือเขียนแตละประเด็น ควรจําแนกออกเปนหัวขอยอย เชน ในเรื่องแนวคิด
ทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของ อาจมีท้ังแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีสี หลักจิตวิทยา หลักการออกแบบ หลักการตลาด 
ฯลฯ สําหรับเทคนิคในการปฏบัิติ อาจมีท้ังเทคนิคในเชิงหัตถกรรม อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ สวน
การระบุขอมูล สถานการณในพ้ืนท่ี และเรื่องกฎระเบียบ ไมควรลอกขอมูลท่ีไมเกี่ยวของมา เชน ประวัติพระสงฆ 
การตั้งโรงเรียน จํานวนวัวควาย กฎหมายผังเมือง ฯลฯ หากเร่ืองเหลานี้บางสวนมีความจําเปน เชน กฎหมายบาง
มาตรา หรือขอกําหนดบางอยาง ใหระบุไวส้ันๆ และใหผูอานไปดูรายละเอียดในภาคผนวก ท่ีใสไวทายเลม  
 ในการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของของนักศึกษาสวนใหญ มักจะเขียนดวยระบบตัดมาปะ (Cut and Paste) 
โดยเฉพาะการนําเอาบทคัดยอของงานวิจัยมาเรียงตอกันภายใตชื่อผูแตงคนละยอหนาๆ มาตอๆ กันเหมือนทํา 
“ขนมชั้น” ทําใหนักศึกษาไมพัฒนาทักษะในการคิดและเขียนเชิงวิเคราะห อันจะเปนประโยชนตอความสําเร็จในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนั้น ในการเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ควรเขียนพรรณนาความในเชิง
วิเคราะหเปรียบเทียบ โดยขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยอาจเขียนรวมอยูเปนเนื้อหาตอเนื่องกัน หรือแยกจากกันก็
ได นอกจากนี้ควรจาํแนกสาระออกเปนหัวขอยอยหรือแตละยอหนา ซึ่งแสดงถึงการสังเคราะหขอมูลมาแลว 
 เพ่ือใหผูวิจัยและนักศึกษาท่ีจะทําการวิจัยไดเขาใจถึงลักษณะการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จึง
ไดยกตัวอยางจากขอเสนอโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการประดิษฐเสนใยผสมมาแสดง โดยตัดตอนมาเพียงบางสวน  
เฉพาะชวงท่ีเกี่ยวกับการทบทวนงานวิจัยท่ีเคยมีมากอน ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางการเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เก่ียวของ 

 “ ...สําหรับการผลิตเสนใยผสมจากเสนไหม บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิและคณะ (2540) ไดนําเศษเสนใยไหมมาผสม
กับเสนใยฝายบริสุทธิ์เพ่ือผลิตเสนดายเบอร 10S พบวา เสนดายดังกลาวมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนผลิตภัณฑส่ิงทอได ในขณะที่ นภดล วีระเดช (2546) 
ศึกษาความเปนไปไดในการปนเสนใยอะคริลิคผสมใยเรยอนดวยเครื่องปนดายแบบวงแหวน พบวา คุณสมบัติของ
เสนดายท่ีปนผสมดีขึ้นกวาเดิม  รังสิมา ชลคุป และคณะ (2550) ไดศึกษาการผสมเสนใยฝายสีน้ําตาลและเสนใยสี
เหลืองจากเศษไหม ไดเสนใยสีน้ําตาลออกเหลือง และมีความสวางมันเงาเพ่ิมขึ้น สําหรับ เขมวดี  เฉลียว และคณะ 
(2551 ใน กิตติศักด์ิ อริยะเครือ 2553) ไดวิจัยเชิงการทดลองทํากระดาษจากเศษรังไหม ท่ีตัวดักแดกัดขาดและ
คลานออกมาเพื่อเติบโตเปนผีเส้ือ ทําใหเสนใยไมสามารถนําไปสาวเปนเสนไหม สามารถผลิตกระดาษไหมที่ผิวยัง ไมเรียบนุมนวล แตมีความแวววาวในตัวซึ่งกระดาษอื่นไมมี แตไมเหนียว จึงมีการผสมเยื่อกระดาษสาลงไป ทําให
สามารถนําไปใชประโยชนในงานศิลปกรรมและหัตถกรรมไดอยางดี 

สําหรับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับเสนใยพืชชนิดอ่ืน สุชาดา อุชชิน และคณะ (2547) ไดทําการผลิตเสนใย
สับปะรดเพ่ืองานส่ิงทอ แมในปจจุบัน พบวาเสนใยสังเคราะห (Synthetic fibers) ไดมีการแขงขันและมีบทบาททํา
ใหสัดสวนการผลิตเสนใยพืช (เซลลูโลส) ลดลงเปนอยางมาก ดังในภาพรวมของการผลิตเสนใยของโลกมีประมาณ 
36 ลานตันตามสถิติของป 2545 สัดสวนของเสนใยเซลลูโลสเพียง 6% เทานั้น ลดลงจากป 2525 ซึ่งมีการผลิตเสน
ใยเซลลูโลสถึง 90% ของเสนใยทั่วโลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547 ใน กิตติศักด์ิ อริยะเครือ, 2553)  
โดย อัจฉราพร ไศละสูต และคณะ (2525) ไดนําเสนใยสับปะรดมาผสมกับโพลิเอสเตอรในอัตราสวน 35:65 แลวมา
ปนเปนเสนดายในระบบฝาย (Cotton Spinning System) ไดสําเร็จและเชนเดียวกันกับของสถาบัน South India 
Textile Research Association (SITRA) ประเทศอินเดีย ท่ีไดนําเสนใยสับปะรดมาปนเปนเสนดายตามระบบปน
ดายไดเชนกันในป 2536 จากขอมูลดังกลาวจึงเปนแรงกระตุนใหเกิดโครงการวิจัยการใชประโยชนเสนใยจากใบ
สับปะรดอีกครั้งซึ่งเปนการศึกษาตอยอดจากงานวิจัยในอดีต โดยในป 2545 – 2547 สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่องการใชประโยชนจากเสนใย
ของใบสับปะรดเพ่ืออุตสาหกรรมส่ิงทอ และไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.)ในการศึกษาการผลิตเสนใยสับปะรดและงานสิ่งทอ ซึ่งประกอบดวยการสรางเครื่องขูดใบสับปะรดตนแบบ 
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กอบเกียรติ กาญจนเทพและคณะ (2547) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําใยไหมท่ีไมเอาเซริซินออกมาทํา
ผาปดแผล โดยเปรียบเทียบกับผาฝาย โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการดูดความชื้น ความเหนียว การดูดซึม 
ของยา จากใยไหม ซึ่งพบวาแมใยไหมจะมีดูดซึมดีกวา แตใชเวลาในการดูดซึมยามากกวา สวนสันติ แมนศิริ 
(2549) ไดทําการผลิตเคร่ืองและระบบสรางเสนใยนาโนแบบอิเล็คโตรสปนนิ่งสําหรับเปล่ียนโพลีเมอรใหเปนเสนใย
นาโนโดยคล่ืนไฟฟา พบวาเสนใยขนาดเล็กท่ีผลิตไดเมื่อนํามาทดลองกับแผลในหนูเปนเวลา 7 วัน พบวามีมายึด
เกาะกับเซลลผิวหนังไดดี ซึ่งสรุปไดวาเสนใยนาโนโพลีเมอรชวยการซอมแซมเนื้อเยื่อขึ้นได 30% เมื่อเปรียบเทียบ 

กับผาปดแผลฝายท่ัวไปซึ่งไดผลเพียง 6% สําหรับ ศูนยนาโนเทค ประเทศไทย ไดมีการผลิตแผนปดแผลนาโนเจ
ลาติน (2551) เหมาะกับแผลไฟไหมน้ํารอนลวกหรือแผลเรื้อรังขนาดใหญ โดยการนําเจลาติน (ไขกระดูกจากสัตว) 
ผสมกับอนุภาคนาโนของเงิน แลวไปปนใหเปนเสนใยขนาดเล็กในระบบไฟฟาสถิต สําหรับดุษฎีนิพนธของประสงค 
ศรีหานาม (2551) ไดทําการประยุกตใชแผนไหมเปนชีววัสดุในงานวิศวกรรมเน้ือเยื่อผิวหนัง และ พรอนงค อราม
วิทย (2553) ทําการศึกษาวิจัยเพ่ือนํามาผลิตเปนแผนเนื้อเยื่อปดแผลจากโปรตีนกาวไหมสําหรับการปลูกถาย
ผิวหนัง  
 ในตางประเทศ ส่ิงทอทางการแพทย ไดมีความกาวหนากวาในประเทศไทย และมีผูศึกษาวิจัยเฉพาะทาง 
เชน Bhupender S. Gupta (1998) ไดกลาวถึงโครงสรางของส่ิงทอท่ีใชในทางการแพทย ซึ่งท้ังหมดเปนเสนใยโพลี
เมอร (Fiber-Forming Polymers) ซึ่งมีท้ังท่ีทําขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ประเภทเสนใยเซลลูโลส (Cellulosics ไดแก 
ลินิน ฝาย Rayon และ Acetate), ใยโปรตีน (ขนสัตวและไหม) ใยสังเคราะหไดแก Polyamides, Polyester (PET), 
Olefins, Vinyls, Acrylics, Polytetrafluoroethylene (PTFE), Polyphenylene Sulfide (PPS), Aramids (Kevlar, 
Nomex), และ Polyurethanes (Lycra, Pellethane, Biomer) ซึ่งแตละชนิดมีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพพิเศษ
แตกตางกัน รวมถึงกรรมวิธีการถักทอเสนใยแตละประเภท เพ่ือนํามาผลิตเปนส่ิงทอชั้นสูงแทนหลอดเลือด เสนเอ็น 
และพังผืด ซึ่งอยูในระหวางกระบวนการ วิจัยขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีการผลิตผาสําหรับพันแผล (Wound Care) ท่ี
ทําจากผาฝายลีโน (Cotton Leno Fabric) ซึ่งระบุวาเปนเสนใยไมทอแบบใหมสําหรับการทําแผลท่ีมีเลือดและ
น้ําเหลืองมาก ซึ่ง Subhash Anand (1999) กลาวถึงส่ิงทอทางการแพทยวาในสหัสวรรษปจจุบันอาจไมจําเปนตอง
ถักทอเปนผากอน แตสามารถใชใยไดโดยตรงดวย  

สําหรับนิตยสารท่ีออกโดย The US Food and Drug Administration (FDA) ฉบับ  Medical Textiles 
Issue: May 2003 ไดกลาวถึงทิศทางของส่ิงทอทางการแพทย วารวมถึงการใชผาคร้ังเดียวแลวท้ิง ในทางตรงขาม
บริษัทเอกชนกลับผลิตสเปรยบนผืนผา เพ่ือตานทานเชื้อแบคทีเรียและกล่ินเหม็น โดยโฆษณาวาใชไดถึง 2 ปหรือ
ทนการซักลางได 35 ครั้งภายใตชื่อ “ Lifesystems AX Anti-Bacterial Fabric Treatment ” นอกจากนี้หนังสือเรื่อง 
“World Markets for Technical Textiles to 2012”  ไดรายงานตลาดส่ิงทอทางการสาธารณสุขท่ัวโลกและแนวโนม
ในอนาคต วาจะเปนการใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใหม รวมท้ังขอบังคับทางดาน
ส่ิงแวดลอมและกฎหมาย  

จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในและตางประเทศ จะพบวาในตางประเทศมีการ
ศึกษาวิจัยส่ิงทอเพ่ือการแพทยและสาธารณสุขมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สวนในประเทศไทยขณะนี้มีความ
ต่ืนตัวในการพัฒนาส่ิงทอทางการแพทยขึ้นภายใตการศึกษาวิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยี สวนการนํามาใชเพ่ือ
การสาธารณสุขก็ยังมีนอยอยู 
 เนื่องจากงานวิจัยนี้เกี่ยวของกับนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ จึงไดมีการตรวจสอบสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวของ จาก
ฐานขอมูลรายชื่อทรัพยสินทางปญญาท่ัวโลกของกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.org) พบการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรท่ีเกี่ยวกับส่ิงทอ (Textile) 75,764 รายการ โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนมากท่ีสุดคือ 
68,173 รายการ รองลงมาคือประเทศญี่ปุน 7,539 รายการ ประเทศไทยมี 46 รายการ สําหรับประเทศในยุโรปและ
ออสเตรเลีย ไมพบขอมูลในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา สําหรับขอมูลท่ีนาสนใจนอกจากจะพบใน
ทะเบียนดังกลาวยังสามารถพบในเว็ปไซทสิทธิบัตร (www.siweb.dss.g.th) ซึ่งสิทธิบัตรสวนใหญเปนการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดานการออกแบบส่ิงทอมากกวาทางนวัตกรรมส่ิงทอ ซึ่งพบวาสิทธิบัตรดานนวัตกรรม
ส่ิงทอนอกจากจะมีไมมากนัก และเพ่ิงไดรับการจดทะเบียนเมื่อไมนานมานี้แทบทั้งส้ิน...” (ธาดา สุทธิธรรม, 2553) 
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5.3 หลักและมาตรฐานการอางอิง 
 5.3.1 หลักการอางอิง  การอางอิง (Citation) หมายถึง การระบุแหลงท่ีมาของขอมูลท่ีปรากฏในงานวิจัย
หรืองานเขียนบทความตาง ๆ   การอางอิงถูกกําหนดใหเปนหลักสําคัญของการเขียนเนื้อความงานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ ก็เพ่ือประโยชนในการสรางความเชื่อถือ และใหความยกยองแกเจาของผลงาน ท้ังไมเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซึ่งหากมิไดอางอิงนอกจากจะผิดจรรยาบรรณนักวิจัยแลว อาจผิดกฎหมายอีกดวย 
นอกจากนี้ทําใหผูอานทราบวาเหตุการณท่ีอางอิงนั้นเกิดขึ้นมานานแลวหรือลาสุด ทําใหผูอานสามารถเขาใจตอ
สถานการณไดดีย่ิงขึ้น  
 การอางอิงสามารถทําไดใน 2 ลักษณะคือ 1) อางอิงในเนื้อความ และ 2) อางอิงแยกสวนจากเนื้อหาโดย
การทําเปนเชิงอรรรถอยางหนึ่ง และรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมอีกอยางหน่ึง 

5.3.2 การอางอิงในเน้ือความ (In-text Citation) หรือท่ีอาจเรียกอีกอยางหน่ึงตามรูปแบบที่ปรากฏวา
การอางอิงในวงเล็บ (Parenthetical Reference)  
 การอางอิงในเนื้อความ ใชวิธีการระบุชื่อเจาของผลงานตอทายขอความท่ีอางมานี้ เชน (ธาดา สุทธิธรรม, 
2549: 101)  หรือ (ธาดา สุทธิธรรม 2549: 101)  (ไมมีจุลภาค (,)) ซึ่งหมายถึง ชื่อเจาของผลงาน ปท่ีเผยแพรผลงาน 
และเลขหนาในกรณีเปนเอกสารที่อาง ซึ่งจะชวยใหผูอานท่ีตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถไปเปดดูชื่อ
ผลงานไดจากเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ท่ีผูวิจัยตองใสไวสวนทายของหนังสือหรือเลมรายงานวิจัย  
 อนึ่ง หากระบุชื่อผูเขียนในเนื้อความ ในวงเล็บท่ีตอทายชื่อ ก็ระบุเพียงป หรืออาจพรอมเลขหนาตามดวย
เนื้อความท่ียกมาอาง เชน ธาดา สุทธิธรรม (2549: 101)  ระบุวา  “ ... (ไมเกิน 4 ประโยค)... ” หากเกินกวา 4 
ประโยคเปนท้ังยอหนาหรือหลายยอหนา ควรขึ้นยอหนาใหม และโดยระบุขอความท้ังหมดไวภายในเคร่ืองหมาย 
อัญประกาศ (“___” quotation)  และปดทายดวยชื่อผูเขียน ปและหนาเอกสารท่ีนํามาอาง 
 รูปแบบการอางอิงตอทายขอความนี้ นิยมใชในงานวิจัยหรือการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร ปจจุบัน
งานวิจัยทางสังคมศาสตรก็ไดนํามาใชอยางกวางขวาง 

5.3.3 การอางอิงแยกสวนจากเน้ือความ 
แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ 
1)  การอางอิงแบบ “เชิงอรรถ (Footnotes)” หมายถึง  การอธิบายความหมาย หรือเรื่องราว ของคํา

หรือสถานการณท่ีเกี่ยวของกับคํานั้นเพ่ิมเติม ไวสวนลางของหนา หรือทายเลม โดยคําท่ีใหคําอธิบายเพ่ิมเติมนี้จะมี
หมายเลขกํากับไว เปนตัวเลขยกขึ้น นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (2553) ระบุวาทางมนุษยศาสตรมัก
นิยมอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnotes) และในทางสังคมศาสตรมักนิยมอางอิงในตัวเนื้อความหรือจัดทําเปนรายการ
อางอิง (Reference List) หรือบรรณานุกรม (Bibliography)  
 วิธีการเขียนเชิงอรรถ เชน   

1สมหญิง ชูประยูร. (2546). แนวทางการแกปญหาหมอนไหม, เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2546. 5 หนา. (โรเนียว).  

 2พรสนอง วงศสิงหทอง. (2550). การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและมัณฑนภัณฑ. กรุงเทพฯ: 
วิสคอมเซ็นเตอร จํากัด. 

3เรื่องเดียวกัน. 
4เรื่องเดียวกัน, 27. 
5 University of Canberra. (2009). Higher Degrees by Research: Policy and 

Procedures (The Gold Book). Canberra: University of Canberra. 
 6Ibid. 
 7Ibid, 35. 
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ในกรณีท่ีตองการอางอิงซ้ําท่ีไดเคยอางมาแลว ใหเขียนเชิงอรรถแบบยอ โดยใน ภาษาไทยใหใช “เรื่อง
เดียวกัน” สําหรับภาษาตางประเทศใช “Ibid” ยอมาจาก Ibidem และตองเขียนเครื่องหมายจุด/มหัพภาค (.) ไวทาย
คําเสมอ หากอางคนละหนากัน ใช เรื่องเดียวกัน, 27 หรือ Ibid, 35 เปนตน 
 2)  การจัดทํารายการเอกสารอางอิง (References) และบรรณานุกรม (Bibliography) 
 เอกสารอางอิงและบรรณานุกรม หมายถึง รายชื่อเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยหรือบทความท่ีเขียนขึ้น ท่ี
มีการเรียงลําดับเปนรายการไวสวนทายของเนื้อความงานวิจัยหรือบทความนั้น ใหเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง ท้ังนี้
เอกสารอางอิงและบรรณานุกรมมีความแตกตางกันอยูบาง คือ 
 1. เอกสารอางอิง (References) หมายถึง เอกสารท่ีใชเนื้อหาจากเอกสารนั้นนํามาเรียบเรียงหรืออางซ้ํา 
 2. บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารท่ีใชประกอบการเขียน ซึ่งมีท้ังท่ีใชอางอิงในเนื้อเรื่องท่ี
เขียน และท่ีใชอานประกอบ 
 5.3.4 มาตรฐานการอางอิง  
 ในการเขียนอางอิง เอกสารอางอิง และบรรณานุกรม แตละสํานักไดกําหนดรูปแบบวิธีการเขียนเปน
มาตรฐานของตนเองขึ้น  ซึ่งสวนใหญมีองคประกอบหลักของการอางอิง ดังนี้ 

1) ชื่อเจาของผลงาน 
2) ชื่อผลงาน 
3) แหลงเผยแพรผลงาน 
4) เวลาท่ีเผยแพรผลงาน 

 โดยมีการเรียงลําดับท่ีมีความคลายคลึงกัน โดยเริ่มจากชื่อบุคคลท่ีเปนเจาของผลงานนั้นๆ ตามลําดับ
อักษรกอน แลวจะแตกตางกันก็เพียงในสวนยอย เชน 
 - ชื่อบุคคล แลวอาจตามดวยชื่อผลงาน ซึ่งนิยมใชตัวอักษรเขม หรือขีดเสนใตและเวลาที่เผยแพรผลงาน
เอาไวทายสุด  
 - ชื่อบุคคล ตามดวยเวลาเผยแพร ชื่อผลงาน และแหลงเผยแพร  
 - แตกตางกันในเรื่องการใชสัญลักษณ เชน ปท่ีเผยแพร อาจใสวงเล็บ และมีการใชหรือไมใชจดุหรือ
มหัพภาค (. period) จุลภาค (, comma) อัฒภาค (; semi-colon) มหัพภาคคู (: colons) ในตําแหนงตางๆ ซึ่ง
แมในการเขียนความเรียงภาษาไทยจะไมควรมีการใช  จุด (.) จุลภาค (,) มหพัภาคคู (:) และ อัฒภาค (;) แตใน
การอางอิงมาตรฐานสากล บังคับใหมีการใชสัญลักษณตามมาตรฐานเหลานั้น ซึ่งในการเขียนอางอิงไดมีการนํา
สัญลักษณเหลานี้มาใชในการอางอิงภาษาไทยดวย 
 เนื่องจากแตละสํานัก สถาบัน หรือกลุมสาขาวิชาการ ไดมีการกําหนดมาตรฐานการอาง ท่ีมีความแตกตาง
กันออกไปในรายละเอียด ผูวิจัยจึงสามารถเลือกวามาตรฐานใดเหมาะหรือสอดคลองกับงานวิจัยของตน เชน 
 การอางอิงในสาขาศิลปศาสตร (Liberal arts) และมนุษยศาสตร (Humanities) มีมาตรฐานท่ีนิยมเชน 
 - แบบ Chicago 
 - แบบ MLA (Modern Language Association) ซึ่งแบบนี้ไดรับการนํามาใชอยางกวางขวาง รวมท้ังใน
ประเทศไทย ก็นํามาตรฐานนี้มาประยุกตใชกับการอางอิงในภาษาไทย 
 การอางอิงในสาขาวิทยาศาสตร (Sciences) มีมาตรฐานของแตละสํานัก เชน 
 - แบบ Vancouver (Biological Sciences) 
 - แบบ ACS (American Chemical Society) 
 - แบบ NLM (National Library of Medicine) 
 การอางอิงในสาขาสังคมศาสตร (Social Sciences) ก็มีมาตรฐานของแตละสํานัก เชน 
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 - แบบ AAA (American Anthropological Association)  
 - แบบ APSA (American Political Science Association) 
 - แบบ APA (American Psychological Association) ซึ่งแบบ APA นี้ ไดรับความนิยมนําไปใชอางอิงใน
สาขาสังคมศาสตร มากกวามาตรฐานอื่น  
 สําหรับการอางอิงในประเทศไทย ผูวิจัยสามารถประยุกตมาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งในการอางอิงได 
สําหรับในสาขาศิลปประยุกต ผูเขียนจะใชแบบวิทยาศาสตร เนื่องจากเกี่ยวของในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และกระบวนการศึกษาก็ใชวิธีการวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science) แตถาเห็นวาน้ําหนักงานวิจัยหนักไป
ทางสังคมศาสตร เชน งานวิจยัทางดานผังเมือง หรือความพึงพอใจจากผูคน ก็สามารถอางอิงในมาตรฐานของสาขา
สังคมศาสตรได แตสําหรับนักศึกษาท่ีตองจัดทําบรรณานุกรมทายวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ตองใชมาตรฐานที่
กําหนดไวในคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของแตละสถาบัน ซึ่งสวนใหญมีการอางอิงในแบบมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  อนึ่ง สําหรับบรรณานุกรมทายเอกสารนี้ ผูเขียนใชการเขียนตามมาตรฐานวิทยานิพนธสาขา
วิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยวอเตอรลู (University of Waterloo) ประเทศแคนาดา 
 ในท่ีนี้จึงจะกลาวถึงแตพอสังเขป ในประเด็นดังตอไปนี้ 
 1. การเรียงลําดับเอกสารอางอิง ใหเรียงลําดับเอกสารภาษาไทยกอนภาษาอังกฤษ 
  2. การเรียงลําดับชื่อผูแตงตามตัวอักษรและสระ  
   - ภาษาอังกฤษ ใหเรียงนามสกุลขึ้นกอน ตอดวยชื่อ เชน Sutthitham, Thada 
  - ภาษาไทย ใหเรียงชื่อขึ้นกอน โดยไมมีคํานําหนา ยกเวนสมณศักด์ิ เชน  
   ธาดา สุทธิธรรม 
   พระเทพวิมลโมฬี  
  - เฉพาะผูแตงคนไทยที่มีฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ หรือยศ ใหใชเครื่องหมายจุลภาค (,) หลัง
นามสกุลและตามดวยฐานันดรศักด์ิ บรรดาศักด์ิ  หรือยศ เชน 
   คึกฤทธิ์  ปราโมช, พลตรี ม.ร.ว. 
   อนุมานราชธน, พระยา 
   สุภัทรดิศ  ดิศกุล, ม.จ. 
 3. การเรียงลําดับภาษาอังกฤษใหเรียงจาก A-Z ภาษาไทยใหเรียงลําดับตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน  และในกรณีท่ีเปนผูเขียนคนเดยีวกันใหเรียงตามปเลขนอยกอน 
 ตอไปนี้เปนตัวอยางการอางอิงตอไปนี้ ใชแบบ APA ตามประเภทเอกสารตางๆ  
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บทที่ 6  
ระเบียบวิธวีิจัย 

 

6.1 การจําแนกระเบียบวธีิวิจัย 
 ในการวิจัยพ้ืนฐาน การวิจัยประยุกต หรือการวิจัยพัฒนาทดลอง ลวนตองอาศัยระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีวิจัย 
(Research Methodology) ซึ่งเปนกระบวนการที่จะทําใหงานวิจัยประสบความสําเร็จ ปจจุบันสามารถจําแนก
ระเบียบวิธีวิจัยออกไดเปน 3 ประเภทคือ  
 1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เปนวิธีวิจัยท่ีนิยมใชในสาขาสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร โดยอาศัยขอมูลท่ีมี
ปริมาณมากหรือขอมูลจาํนวนมากจากกลุมประชากรเปาหมายโดยอาศัยการใชแบบสอบถามสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร สําหรับทางดานวิทยาศาสตร จะใชผลหรือปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นซ้ําๆ กับประชากร
จํานวนมาก เปนหลักรอยขี้นไป แลวใชสถิติเปนเคร่ืองมือในการสรุปขอมูล วิธีวิจัยเชิงปริมาณสามารถใชไดกับ
งานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต  
 2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นิยมใชในขั้นตอนเพ่ือหาองคความรูพ้ืนฐาน โดยเฉพาะในการวิจัยสาขา
สังคมศาสตร โดยอาศัยการสัมภาษณกลุมแกนนํา (Key Persons) หรือผูมีสวนสําคัญหลักในการตัดสินใจตอการ
กระทําตางๆ ซึ่งกลุมเปาหมายจะมีอยูจํานวนไมมากเพียงหลักสิบเทานั้น ท้ังนี้การสังเกตปรากฏการณ และการ
บันทึกองคความรู ดวย “ขอมูลเชิงพรรณา (Narrative Information)” ซึ่งนิยมใชในการวิจัยทางสังคม หรือการบันทึก
ดวย “ขอมูลทัศน (Visual Information)” ไดแก ภาพถาย แบบเขียน ภาพสเก็ตช ซึ่งนิยมใชในการวิจัยในสาขาศิลปะ
และสถาปตยกรรมศาสตร โดยสามารถนําไปใชไดท้ังกับงานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต สําหรับงานวิจัยทาง
ศิลปประยุกต เมื่อมีการสอบถามกับผูทรงคุณวุฒิหรือกลุมเปาหมายแบบเจาะจง ก็ถือไดวาขั้นตอนนั้นใชวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ 
 3. วิธีวิจัยเชิงทดลอง นิยมใชในการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ
ตางๆ ตองอาศัยวิธีการทดลองและการทดสอบตางๆ ในทางวิทยาศาสตร มาเปนเคร่ืองมือในการวิจัย สาขาท่ีนิยมใช
การวิจัยเชิงทดลองมากไดแก วิศวกรรมศาสตร การออกแบบผลิตภัณฑ และสถาปตยกรรมศาสตร  
 อยางไรก็ตาม ในการวิจัยหัวขอหรือประเด็นหนึ่งๆ โดยเฉพาะทางดานประยุกตศิลป สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรมก็ตาม จะพบวาใชระเบียบวิธีวิจัยมากกวาหนึ่งอยางประกอบกัน ซึ่งเรียกวา  “การ
ผสานวิธีวิจัย” โดยวิธีวิจัยเชิงทดลองมักเปนแกนหลักในการวิจัยดานประยุกตศิลป สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ
หรือสถาปตยกรรม โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเปนเบ้ืองตนกอนนําเขาสูการวิจัยเชิงทดลอง แลว
ระหวางหรือภายหลังการทดลองและผลิตผลิตภัณฑแลว ก็ยังอาจมีการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพอีก เพ่ือการ
ทดสอบหรือตรวจสอบผลิตภัณฑเหลานั้น และวงจรการวิจัยเชนนี้จะยังคงมีอยูเรื่อยไป ตราบใดที่มนุษยผูสรางสรรค
ผลงานยังมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไปในการใชผลิตภัณฑเพ่ือการ
ดําเนินชีวิต เพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

6.2 ระดับของขอมูลที่ใชในการวิจัย 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยอาจจําแนกออกไดเปน 2 ระดับตามวิธีการเก็บขอมูล คือ 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เปนขอมูลท่ีผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเอง โดยวิธีการตางๆ ไดแก 
การสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตการณ หรือ การทดลอง ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ หากเปนการ
วิจัยเชิงพ้ืนท่ี ตองเปนการเดินทางไปเก็บในภาคสนาม จึงอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ขอมูลภาคสนาม (Field Data)” 
ซึ่งขอมูลปฐมภูมิท่ีไดจะเปน “ขอมูลดิบ (Raw Data)” หรือขอมูลท่ียังไมไดทําการวิเคราะห  
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 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  เปนขอมูลท่ีผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากผูอ่ืนหรือหนวยงานตางๆ 
อีกตอหนึ่งซึ่งไดมีการรวบรวมขอมูลไวแลว เชน ขอมูลประชากรจากสํานักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลแหลงโบราณคดี
จากกรมศิลปากร, ขอมูลกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนตน อนึ่งขอมูลทุติยภูมิสวน
ใหญมักเปนขอมูลเชิงปริมาณ เชน จํานวนคน, ยอดขาย, จํานวนสินคา ฯลฯ ท่ีอาจมีความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากมี
การเก็บไมครบถวน สวนท่ีเปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสินคาหรือผลิตภัณฑ ในเรื่อง สีของ
เส้ือผา, รูปแบบเฟอรนิเจอร, ขนาดภาชนะ เปนตน  ท้ังขอมูลอาจขาดชวงหรือมีความลาสมัย เนื่องจากไมมีการเก็บ
อยางตอเนื่องหรือเวนการเก็บขอมลูเปนเวลานาน ซึ่งอาจทําใหความเขาใจถึงสถานการณมีความคลาดเคล่ือนได  
 เพ่ือใหผูอานไดเขาใจถึง ระเบียบวิธีวิจัยดานประยุกตศิลป จะไดอธิบายถึงวิธีวิจัยแตละประเภทพรอม
ยกตัวอยางประกอบในแตละประเภทตอไป 
 

6.3 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantative Research)  
 6.3.1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยท่ีตองการศึกษาเพ่ือคนหาความจริง หรือเพ่ือใหไดรับทราบขอมูล
จากกลุมประชากรจํานวนมาก โดยอาศัยขอมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปออกมาไดเปนขอมูลเชิงตัวเลข ขอมูลเหลานี้
จึงเรียกวา “Data” อธิบายถึงปรากฏการณท่ีเกิดขึ้น สามารถใชกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร และทางสังคมศาสตร  
ในการวิจัยเชิงปริมาณจึงมีศัพทท่ีสําคัญอยู 2 ตัว คอื “กลุมประชากร (Population)” และ “กลุมตัวอยาง (Sample)” 
โดยกลุมตัวอยางจะเปนการคัดเลือกมาจากสวนหนึ่งของกลุมประชากร ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 6-1  
 กลุมประชากร หมายถึง จํานวนหนวยของประชากร ซึ่งอาจเปนคน สัตว หรือส่ิงของที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในพ้ืนท่ีเปาหมายของการวิจัยท้ังหมด เชน ประชากรทั้งเมืองหากพ้ืนท่ีวิจัยครอบคลุมท้ังเมือง กลุมทอผา
ท้ังหมดในภาคอีสานหากวิจัยมุงหมายในระดับภาค หรือผูมีอาชพีผลิตเคร่ืองจักสานทุกคนในพ้ืนท่ีองคการบริหาร
สวนตําบลท่ีมีจํานวน 12 หมูบาน เปนตน 
 กลุมตัวอยาง หมายถึง จํานวนตัวอยางท่ีคัดเลือกออกมาจากกลุมประชากร เนื่องจากไมสามารถทําการ
เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดได โดยมักกําหนดเปนสัดสวนรอยละ เชน 5%, 10% หรือ 30% จากจํานวนหนวย
ของกลุมประชากร เปนตน ซึ่งไดอาศัยหลักสถิติคัดเลือกตัวอยางออกมาจํานวนหนึ่ง ซึ่งยังมีคาความเชื่อมั่นหรือ
เชื่อถือไดวาเปนตัวแทนของกลุมประชากร (Generalization) ท่ีสามารถพิสูจนไดตามหลักวิชาสถิติ ในการคัดเลือก
กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ นิยมใชวิธีสุมตัวอยาง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีการสุมตัวอยาง ในการสุมตัวอยางทางสถิติ อภินันท จันตะนี (2550) ไดระบุวาตามหลักสถิติท่ี
จําแนกตามความนาจะเปน สามารถจําแนกวิธีการสุมตัวอยางออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 
 1. การสุมแบบไมเปนไปตามความนาจะเปน (Non Probability Sampling) ซึ่งมีวิธียอยอยู 5 วิธี ดังนี้ 

 

50,000 คนในกรณีประชากร
ทั้งหมดของเมือง 

หรือ 
200 ในกรณีกลุมทอผา
ทั้งหมดในภาคอีสาน 

X  

การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณ 

Sample = กลุมตัวอยาง 

ทดสอบทางสถิติเพื่อใหไดผลลัพธตอบสมมุติฐาน 
หรือเพื่อเปนตัวแทนกลุมประชากร 

(Generalization) 

การเลือกนิยมใชวิธีสุมแบบไม
เจาะจง (Randomization) 

Population = กลุมประชากร 

แผนภูมิท่ี 6-1  แสดงความสัมพันธระหวางกลุมประชากรกับกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ 
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 1.1 การสุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกตัวอยางท่ีไมมีการยึด
หลักการใด ๆ เพียงแตเลือกหนวยตัวอยาง ตามความสะดวก เชน การเลือกลูกคาธนาคารตามชุมชนตาง ๆ เพ่ือ
สํารวจความคิดเห็น หรือการสอบถามประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องปญหาจราจร ฯลฯ ซึ่งเปนการ
สอบถามตามสถานที่ตาง ๆ ท่ีสะดวก โดยสอบถามจนไดตัวอยางครบตามจํานวน (Sample Size) ท่ีกําหนดไว 
 1.2 การสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการเลือกตัวอยางแบบไมไดยึดตามหลักเกณฑ 
เพียงแตต้ังเปาหมายของตัวอยางใหตรงกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังเชน การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน/ 
นักศึกษาตอโภชนาการโรงอาหารในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาท่ีมาใชบริการ
ในธนาคารหรือรานอาหารฯ  ถาพบใคร (โดยบังเอิญ) สามารถสอบถามความคิดเห็นไดทันที แตถาเปนการสอบถาม
ทุกคนท่ีเดินเขามาซื้อสินคาในรานหรือถามทุกคนที่เขามาใชบริการในหนวยงานหรือสถานประกอบการ/บริษัทฯ ไม
เปนลักษณะการบังเอิญ (Accidental Sampling) แตอาจเปนการเจาะจง (Purposive Sampling) 

1.3 การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกตัวอยางท่ีใชเหตุผลและวิจารณญาณในการ
เลือก เชน การเลือกตัวอยางจากผูท่ีคาดวาจะเปนตัวแทนหรือตัวอยางท่ีดีและสามารถตอบปญหาตางๆ แทน
ประชากรทั้งหมดได เชน เลือกหัวหนา/รองหัวหนา/เลขาฯ หรือเลือกประธาน/เลขาฯ หรือหัวหนากลุม/ชุมชนตางๆ 
เพ่ือเปนตัวแทนมาสัมภาษณหรือตอบแบบสอบถาม และอาจเปนตวัอยางใหการสังเกต เปนตน 
 1.4 การสุมแบบโควตา (Quota Sampling) เปนการเลือกตัวอยางท่ีใชหลักเกณฑในการเลือก เชน การ
กําหนดจํานวนตัวอยางจากแตละกลุมท่ีเปนสัดสวนกับจํานวนประชากรแตละกลุมหรือแตละแผนกในองคการ หรือ
ฝายตาง ๆ ในบริษัท หรือกําหนดสัดสวนของลูกคา/ประชาชนในชุมชนจากจํานวนมาเปนตัวอยาง 
 1.5 การสุมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) เปนลักษณะการเขียนจดหมายลูกโซ กลาวคือ ถาผูวิจัยได
เก็บขอมูลหรือสัมภาษณบุคคลหนึ่งแลว ก็ใหบุคคลนั้นแนะนําบุคคลอ่ืนตอ ๆ กันไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังไดตัวอยาง
ครบตามจํานวนเทาท่ีกําหนดในขนาดตัวอยาง (Sample Size)  
 2. การสุมแบบใหเปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) เปนการเลือกสุมตัวอยางท่ี
สามารถเปดโอกาสใหแตละหนวยของประชากรจะถูกเลือกมาเปนตัวแทนหรือตัวอยางเทาๆ กัน โดยมี 5 วิธี ดังนี้ 
      2.1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางท่ีเปดโอกาสใหแตละ
หนวยตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกมาเทา ๆ กัน เพราะลักษณะของประชากรตองมีการกระจาย  การสุมท่ีใหไดเปน
ตัวแทนของประชากรที่ดี เชน ตองการศึกษาทัศนคติตอมหาวิทยาลัยของนักศึกษากลุมวิชาการจัดการท่ัวไปจาก
ความเชื่อวา นักศึกษากลุมวิชาการจัดการท่ัวไป นาจะมีทัศนคติตอมหาวิทยาลัยฯ เหมือน ๆ กัน ดังนั้นการสุม
ตัวอยางแบบงาย จะสามารถทําได เพราะเพียงแตใหโอกาสในการสุมในแตละครั้ง จากนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ 
กลุมวิชาการจัดการท่ัวไป ใหมีโอกาสถูกสุมเทาเทียมกัน โดยทั่วไปจะใชวิธีจับฉลากหรือใชกับกลุมผูบริโภคหรือ
ลูกคาท่ีมาใชบริการ 
 2.2  การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เปนกรณีกลุมประชากรท่ีจะทําการสุม
ไดถูกจัดไวเปนระบบอยูแลว  เชน  เรียงตามเลขพนักงานฯ หรือเรียงลําดับตามบัญชีรายชื่อในการเลือกต้ัง หรือ
ครัวเรือนตามบานเลขท่ี สามารถจัดระบบ โดยนําทุก ๆ ลําดับท่ี 3 หรือท่ี 5มาเปนตัวอยาง ซึ่งมีความเชื่อท่ีวา
ประชากร จะเรยีงลําดับกันเปนระบบอยูแลว 

2.3 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling)  เปนการสุมตัวอยางจากแตละกลุม เพราะมี
ความเชื่อวาแตละกลุมเปนตัวแทนของประชากรอยูแลว  เชน การสุมตัวอยางเพ่ือจะศึกษาการใชคอมพิวเตอรใน
มหาวิทยาลัยฯ หรือลูกคาท่ีซื้อโทรศัพทมือถือ หรือกลุมสมาชิกสหกรณประเภทตาง ๆ โดยแบงกลุมลูกคาหรือ
สมาชิกหรือนักศึกษาออกไปตามชั้นป  และการแบงออกเปนกลุม ๆ เพ่ือใหกระจายตัวอยางออกไปอยางท่ัวถึง 
ดังนั้น การแบงตัวอยางออกเปนกลุม ๆ จึงเหมาะสําหรับการทําวิจัยท่ีเนนลูกคาหรือสมาชิกเปนเปาหมายสําคัญ 
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        2.4 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratify Random Sampling)  เปนการแบงกลุมตัวอยางโดยแบง
ออกเปนชั้น ๆ (Strata) เพราะมีความเชื่อวาประชากรมีความแตกตางกันมากตามตัวแปรคุณลักษณะ เชน เพศ ชวง
อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ฯลฯ  ดังนั้น การแยกตัวแปรอิสระตางๆออกมาเปนชั้นๆเพ่ือกระจายใหตัวอยาง
ท่ีไดรับเลือกและมีโอกาสเปนตัวแทนหรือตัวอยางของทุกระดับชั้น  ซึ่งจะทําใหเปนตัวแทนหรือตัวอยางท่ีดีได 
       2.5 การสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-Stage Random Sampling) เปนการนําวิธีการสุมตัวอยางทุก
แบบมาผสมผสานกันโดยแบงการสุมตัวอยางออกเปนขั้นตอนตาง ๆ  เชน การศึกษารูปแบบของธุรกิจชุมชนใน
ทองถ่ิน  ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น สุมจังหวัดในประเทศไทยมาจากชั้นท่ีเปนภาคภูมิศาสตร  
ไดแก  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  ภาคใต  ภาคตะวันออก   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อวาเรื่องท่ีตองการ
ศึกษานาจะมีรูปแบบในการพัฒนาแตกตางกันไปตามตัวแปรของภูมิภาค          จึงแบงชั้นเพ่ือใหไดกลุมตัวอยาง
เปนตัวแทนจากภาคตาง ๆ 
                ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบงาย หลังจากไดจังหวัดท่ีเปนตัวแทนจากทุกภาคของประเทศแลว  ก็
ทําการสุมจากอําเภอ โดยใหทุกอําเภอภายในแตละจังหวัดตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกโดยเทาเทียมกัน  เพราะเชื่อวา
อําเภอในจังหวัดตัวอยาง ก็เปนตัวแทนของจังหวัดนั้น ๆ  เทากัน 
 ขั้นตอนที่ 3   การสุมตัวอยางแบบกลุม เมื่อไดอําเภอเปนตัวอยางแลว  ใชอําเภอเปนกลุม(cluster) 
เพ่ือกําหนดการเลือกตําบลออกมาเปนตัวอยาง โดยใหเปนไปตามสัดสวนแตละตําบลภายในอําเภอ  ซึ่งวิธีการน้ี จะ
ไดตําบลที่เปนตัวแทนจากอําเภอตาง ๆ มีโอกาสไดรับเลือกเทากัน 
 ขั้นตอนที่ 4 การสุมตัวอยางแบบมีระบบ  เพ่ือใหไดตัวแทนหมูบานท่ีกระจายอยูในตําบล โดยใช
จาํนวนหมูบานมาเปนการเลือกตัวอยาง แตเมื่อถึงประชาชนในหมูบานอาจใชวิธีสุมจากประชาชนทั้งหมดในหมูบาน 
และการเลือกตัวอยางไมจําเปนตองใชการสุมตัวอยางเหมือนกันทุกขั้นตอน แตตองผสมผสานกันหลายขั้นตอนได 
ท้ังนี้ ขี้นอยูกับการเปนตัวแทนหรือตัวอยางท่ีดีของการทําวิจัยในแตละเรื่อง  เปนตน 
 ขนาดตัวอยางหรือจํานวนกลุมตัวอยาง (Sample Size) เพ่ือใหไดจํานวนหรือขนาดตัวอยางท่ีมี
จํานวนเพียงพอ ผูวิจัยอาจกําหนดเปนรอยละของกลุมประชากร หรือเพ่ือใหมีความนาเชื่อถือ ท่ีในภาษาสถิติ 
เรียกวา “ความเชื่อมั่น”  อาจกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยอางอิงทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนกลุมตัวอยาง ท่ีใชสูตร
การคํานวณเชน  
  สูตรของยามาเน (Taro Yamane,1973) :  n =         N   
               1 + Ne 2 
 วิธีคํานวณ :  ถาจํานวนประชากร (N) = 1,500 ราย และท่ีความเชื่อมั่น 95 % (ซึ่งหมายถึง e = .05) 
  กลุมตัวอยาง =  n =         1,500       =      1,500    =  315.79 ราย 
          1 + 1,500 (.05) 2       1 + 3.75 
  สูตรของ อภินันท จันตะนี (2549 : 29) :      n =         N   
                      2 + N (d) 2 
วิธีคํานวณ :  โดย อภินันท จันตะนี ไดกําหนดสูตรเพ่ือใหขนาดตัวอยางลดลงเปนกึ่งหนึ่งจากสูตรของยามาเน 
เพ่ือใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทําวิจัย โดยใชสูตรมีเง่ือนไขใหความเชื่อถือได 93 % และใหมีความคลาดเคล่ือน 7% ( d 
= .07)  เชน ถามีประชากร 1,500 ราย กลุมตัวอยางจะคํานวณไดดังนี้ 
  n   =   =         1,500       =      1,500     =  160.43 ราย 
      2 + 1,500 (.07) 2       2 + 7.35 
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 ตารางสําเร็จรูปเพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยาง เพ่ือใหสะดวกแกการใชงาน ท้ังสูตรของยามาเน (ตารางที่ 
6-1), อภินันท จันตะนี (ตารางที่ 6-2) และ เครจซีและมอรแกน (ตารางที่ 6-3) หรือคนอื่นๆ หากมีการนํามาคํานวณ
และเขียนเปนรูปแบบตารางสําเร็จรูป จะสามารถแสดงไดดังตอไปนี้  

 
ตารางท่ี 6-1 ตารางสําเร็จรูปแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง 

คํานวณจากสูตรของยามาเน ( Yamane, 1973) ท่ีความเชื่อมั่น 95 % 
 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 

19 
23 
28 
32 
36 
41 
45 
48 
52 
56 
60 
63 
67 
70 
74 
77 
80 
86 
94 
98 
104 
109 
114 
120 

180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 

124 
129 
134 
138 
142 
146 
150 
154 
158 
161 
165 
168 
172 
178 
184 
190 
195 
200 
205 
210 
214 
218 
222 
231 

600 
650 
700 
750 
800 
850 
900 
950 
1000 
1100 
1300 
1500 
1700 
1900 
2100 
2400 
2700 
3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 

240 
248 
255 
261 
267 
272 
277 
282 
286 
294 
306 
316 
324 
331 
336 
343 
348 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 

8000 
9000 
10000 
12000 
15000 
20000 
25000 
30000 
40000 
50000 
60000 
80000 
100000 
120000 
150000 
200000 
300000 
400000 
500000 
700000 
900000 
1000000 
1500000 
2000000 

380 
383 
385 
387 
390 
392 
394 
395 
396 
397 
397 
398 
398 
398 
398 
399 
399 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

 
ที่มา: Yamane (1973) 
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ตารางท่ี 6-2 ตารางสําเร็จรูปแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง 

คํานวณจากสูตรของ อภินันท จันตะนี (2549) ท่ีความเชื่อมั่น 93 % 
 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ท้ังหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
220 
240 
260 
280 
300 
320 
340 
360 

22 
26 
30 
34 
37 
40 
43 
46 
49 
52 
54 
58 
60 
62 
64 
67 
71 
75 
79 
83 
86 
89 
92 
95 

380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
520 
540 
560 
580 
600 
620 
640 
660 
680 
700 
720 
740 
780 
800 
840 
860 
880 

98 
101 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
116 
118 
120 
122 
123 
125 
126 
127 
129 
130 
132 
134 
135 
137 
138 
139 

900 
940 
960 
980 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,800 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
5,500 
6,000 
6,500 
7,000 
8,000 
9,000 

140 
142 
143 
144 
145 
149 
152 
155 
158 
160 
166 
170 
176 
180 
183 
185 
187 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 

10,000 
12,000 
14,000 
16,000 
18,000 
20,000 
24,000 
26,000 
28.,000 
30,000 
35,000 
40,000 
45,000 
50,000 
55,000 
60,000 
65,000 
70,000 
75,000 
80,000 
85,000 
90,000 
95,000 
100,000 

196 
197 
198 
199 
200 
200 
201 
201 
201 
201 
202 
202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
203 

 
ที่มา: อภินันท จันตะนี (2549) 
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ตารางท่ี 6-3  ตารางสําเร็จรูปแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง 
คํานวณจากสูตรของเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan, 1970) 

 
ประชากร   
ทั้งหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ทั้งหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ทั้งหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ทั้งหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

ประชากร   
ทั้งหมด   

จํานวน
กลุม 

ตัวอยาง 

10 10 100 80 280 162 800 260 2800 338 
15 14 110 86 290 165 850 265 3000 341 
20 19 120 92 300 169 900 269 3500 246 
25 24 130 97 320 175 950 274 4000 351 
30 28 140 103 340 181 1000 278 4500 351 
35 32 150 108 360 186 1100 285 5000 357 
40 36 160 113 380 181 1200 291 6000 361 
45 40 180 118 400 196 1300 297 7000 364 
50 44 190 123 420 201 1400 302 8000 367 
55 48 200 127 440 205 1500 306 9000 368 
60 52 210 132 460 210 1600 310 10000 373 
65 56 220 136 480 214 1700 313 15000 375 
70 59 230 140 500 217 1800 317 20000 377 
75 63 240 144 550 225 1900 320 30000 379 
80 66 250 148 600 234 2000 322 40000 380 
85 70 260 152 650 242 2200 327 50000 381 
90 73 270 155 700 248 2400 331 75000 382 
95 76 270 159 750 256 2600 335 100000 384 

 
ที่มา: Krejcie and Morgan )1970) 

  
 ดังนั้น ผูวิจัยสามารถนําสูตรหรือตารางสําเร็จรูป มาเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางได
โดยสะดวก เพ่ือไปจัดทําแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือท่ีใชในกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณตอไป 
 6.3.2 ข้ันตอนท่ีใชในการดําเนินการ 
 ในการวิจัยเชิงปริมาณ ขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัยอาจเปนขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ในการรวบรวมขอมูล 
จึงสามารถใชขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1) การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูลตางๆ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ, กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพ่ือหาขอมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวของกับประชากร ผูผลิต หรือลักษณะผลิตภัณฑ
ท่ีผลิตในจังหวัดหรือในทองถ่ิน เปนตน 
 2) การสอบถาม กับกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางท่ีไดกําหนดไว ในประเด็นคําถามท่ีเกี่ยวของกับการ
วิจัย โดยการจัดทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดําเนินการกรอกและสงกลับมา โดยลักษณะคําถามมักเปนแบบปร
นัย คือ มีคําตอบใหเลือก เพ่ือสะดวกแกการประมวลผลทางสถิติ ลักษณะการสอบถามที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิง
ปริมาณในสาขาประยุกตศิลปอาจจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ 



 56 

 ก. การสอบถามกอนการออกแบบ การสํารวจปญหาและความตองการท่ีมีตอผลิตภัณฑ เพ่ือนําไปเปน
ขอมูลเพ่ืองานออกแบบตางๆ เชน การสํารวจปญหาท่ีมีตอเกาอ้ีนั่งสําหรับผูสูงอายุ, ความตองการบรรจุภัณฑ
ลักษณะตางๆ สําหรับอาหารแปรรูปของกลุมแมบาน เปนตน 
 ข. การสอบถามระหวางหรือหลังการออกแบบ การสํารวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑหรือผลงาน
ออกแบบตางๆ เชน ความพึงพอใจตอแบบเกาอ้ีชนิดใหมท่ีออกแบบขึ้นมาในประเด็นตางๆ เชน สี ความทนทาน 
การนั่งสบาย รูปลักษณ วัสดุ ราคา ฯลฯ โดยอาจสํารวจความพึงพอใจในเกาอ้ีแบบตางๆ ท่ีทดลองออกแบบมา
หลายๆ แบบไปพรอมกัน ในประเด็นหัวขอท่ีกําหนดไวตามเกณฑการออกแบบ เพ่ือนํามาพัฒนา ปรับปรุง หรือสรุป
ผลงานการออกแบบ  
 อนึ่ง ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑเดิม เพ่ือตองการเปล่ียนรูปโฉมหรือสรางภาพลักษณสาธารณะใหม 
ก็นิยมใชการวจิัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เพ่ือใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเพ่ือให “โดนใจ” ผูบริโภคน่ันเอง 
 6.3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการ 
   1. แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 อนึ่ง เนื่องจากแบบสอบถามท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณนั้น จะตองเปนท่ีเขาใจให
ถูกตองตรงกันในกลุมตัวอยางท่ีจะนําไปใช จึงควรมีการทดลองเครื่องมือหรือแบบสอบถามนั้นกอน โดยการ
ตรวจสอบหรือทดสอบแบบสอบถามนั้นสามารถดําเนินการไดใน 2 วิธีคือ 
 1) ใหผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ เพ่ือดูวาแบบสอบถามมีโครงสราง เนื้อหา และ
ประเด็นคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัยแลวหรือไม เพ่ือการนําไปแกไขกอนใชจริง ปญหาสวนใหญท่ีพบ
ในการตั้งประเด็นคําถามคือการใชภาษาราชการแทนภาษาพูดทําใหเขาใจยาก การเรียงประโยคที่กอใหเกิดความ
สับสน ทําใหผูอานคําถามไมเขาใจ จึงไมรูวาจะตอบอยางไร ดังนั้นในการตั้งคําถาม ผูวิจัยควรคํานึงถึงประเด็น 
ดังตอไปนี้ 
 - ต้ังคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
 - จําแนกคําถามเปนประเด็นหรือหัวขอเปนลําดับไป 
 - อาจแบงประเด็นคําถามเปนหมวดๆ แลวแตละหมวดมีคําถามยอย เพ่ือใหผูอานสามารถตอบโจทยเปน
ขอๆ ไป 
 - ควรใชภาษาท่ีงายๆ ประโยคคําถามจึงควรส้ัน ตรง และส่ือความหมายไดชัดเจน  
 - ประโยคคําถามแตละขอใหถามทีละความหมายเดยีว อยาซับซอน มีหลายมิติ 
 - หลีกเล่ียงคําถามชี้นํา ท่ีผูตอบจะเห็นพองหรือไมเห็นพอง  
 - หลีกเล่ียงประโยคปฏิเสธ เชน ทานไมเคยคิดท่ีจะไมใช, ทานไมเพียงแตใชนั่ง ฯลฯ  
 - หลีกเล่ียงขอความท่ีทําใหเกิดความสับสน ซึ่งมักมีคําวา เสมอ เพียงแต ท้ังหมด ไมมีเลย ไมเคยเลย ไม
คิดวา ฯลฯ  
 - คําถามไมควรมากกวา 20 คําถาม เพราะจะทําใหผูตอบขาดสมาธิ ไมอยากใหความรวมมือ และตอบ
มั่วอยางขอไปที 
 2) นําไปใชกับกลุมทดลอง (Try-out) ท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีจะไปสํารวจ  
โดยนิยมทดลองไมตํ่ากวา 30 ราย และเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบจํานวน 30 รายแลว ใหนํามาวิเคราะหเพ่ือหา

ความเชื่อมั่นดวยคา  Alpha (α) ของ Cronbach’s Alpha (1974) ใหมีคาเฉล่ียรวมไมตํ่ากวา .65 หรือ 65% โดยมี

สูตรท่ีใชในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) มีดังนี้ 
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  เมื่อ α     =     คาระดับความเชื่อถือได 
   k       =     จํานวนขอมูล 
   Vi     =     ความแปรปรวนของขอมูลแตละขอ 
   Vt     =     ความแปรปรวนของขอมูลรวมทุกขอ 
 นอกจากนี้ การนําไปใชกับกลุมทดลอง ยังจะเปนชวยใหผูวิจัยปรับแกประเด็นคําถามหรือการใชคําพูดท่ี
ส่ือสารไดตรงกับวัตถุประสงคกอนนําไปใชงานจริงอีกดวย 
 อนึ่ง ในการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางท่ีเปนชาวบานหรือผูใชภาษาถ่ิน เชน ภาษาอีสาน ภาษาไทผู
ไทย ฯลฯ กลุมตัวอยางอาจไมมีความเขาใจในภาษากลางท่ีแบบสอบถามจัดทําขึ้นนัก ในการเก็บขอมูล อาจ
จําเปนตองมีการประชุมอธิบายคําถามเปนภาษาถ่ิน หรือตองมีลาม หรือผูชวยอานคําถามและขีด (tick) คําตอบ 
เพราะบอยครั้งพบวา ผูตอบแบบสอบถามอาจอานหนังสือไมคลองหรือสายตาไมดี โดยเฉพาะถาการวิจัยตอง
สอบถามกับผูสูงอายุ  
   2.  แบบสํารวจความพึงพอใจ (Attitude Test) 
   ในการสํารวจความพึงพอใจ ไดมีการนํามาตรวัดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย
ในทางสังคมศาสตรมาใช ซึ่ง ปรชีา บุญรอด (2541) ไดกลาวถึง “ทัศนคติ“ วาหมายถึง ความรูสึกนึกคิด ของบุคคล 
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางบวกหรือทางลบ ดังนั้นมาตรวัดทัศนคติจึงเปนการวัดเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความรูสึก
ของบุคคล ตอส่ิงท่ีตองการจะศึกษามากกวาจะเปนการ วัดเรื่องราวท่ีเกี่ยวของกับความเปนจริง (Fact) คําตอบท่ีได
จึงไมมีขอท่ีผิดหรือถูก เพราะคําตอบท่ีถูกของคนหนึ่ง อาจไมสอดคลองกับอีกคนหนึ่งได โดยนักวิชาการหลายทาน 
ตางมีความเห็นสอดคลองกันวา การใชมาตรวัดเพ่ือศึกษาทัศนคติตอบางส่ิงบางอยาง นั้นควรใชคําถามหลายๆ 
คําถามดีกวาใชคําถามโดยตรงเพียงคําถามเดียว  
 สําหรับมาตรวัด (ทัศนคติ) ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มีอยูหลายมาตรวัด ท่ีนิยมนํามาใชกัน
เปนมาตรวัดผลแบบเรียงลําดับ (Rank Order) และรูจักกันเปนอยางดี เชน มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Therstone 
Scale), แบบลิเคิรต (Likert Scale), แบบออสกูด (Osgood Scale), และแบบกัตตมัน (Guttman Scale)  
 อนึ่ง แบบทดสอบ ท่ีรูจักกันในนามวา “ขอสอบปรนัย”  เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับวัดความรู  ท่ีมีคําตอบ
ใหเลือกแบบตอบถูกได 1 (ใช) ตอบผิดได 0 (ไมใช) หรือ แบบมีตัวเลือกหลายตัวเลือกก็ได แบบทดสอบนี้ไมเหมาะ
กับการนํามาวัดทัศนคติหรือความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑการออกแบบ 
 สําหรับมาตรวัดทัศนคติหรือความพึงพอใจแตละแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับการเลือกไปใช จึงขออธิบาย
รายละเอียดไวดังนี้ 

1. มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Therstone Scale)  
ปรีชา บุญรอด (2541) ไดอธิบายวา ใน ค.ศ. 1927 เธอรสโตนไดพัฒนากฎแหงการวินิจฉัยเปรียบเทียบ 

(The Law Comparative Judgment) ขึ้นมาเพ่ือเปนรากฐานในการวัดทัศนคติของบุคคลตอบางส่ิงบางอยางนั้น การ
แสดงออกถึงความคิดเห็นหรือความรูสึกท่ีเปนไปอยางตอเนื่อง จึงไดพัฒนามาตรวัดขึ้นมา 3 แบบ คือ  

1) วิธีจับคูเปรียบเทียบ (Paired-Comparison Method) เปนการเปรียบเทียบแบบจับคู ขอความ เชน ถามี
ขอความอยู 9 ขอ การเปรียบเทียบ จะตองทําท้ังหมด 36 คู [(9)(9-1)/2=36] ถาเพ่ิมอีก 1 ขอความเปน 10 ขอ ก็จะ
เพ่ิมเปน 45 คู ในทางปฏิบัติการสรางมาตรวัดนี้จะอยูประมาณ 50-60 ขอ ดังนั้นการเปรียบเทียบ จะตองใช
เวลานานมาก ปจจุบันจึงไมคอยนิยมใชกัน 

2) วิธีกําหนดขั้นคะแนนเทากัน (The Equal Appearing Interval) จะคลายคลึงกับการจับคูเปรียบเทียบ โดย
การสรางขอความท่ีเปนอิสระจากกันไมนอยกวา 100 แลวใหกรรมการไมนอยกวา 25 คน จัดลําดับขอความตาม
ความชอบมากท่ีสุดไปจนถึงนอยท่ีสุด โดยมีการหาคามัธยฐาน (Median) และคาความแปรปรวน (Variation) ของแต
ละขอความโดยหาคา Interquartile Range ซึ่งเปนการวัดการกระจายจุดจากจุดกึ่งกลาง 50% ของกรรมการ คามัธย
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ฐาน ท่ีไดเรียกวา "Scale Value" สวนคากระจาย เรียกวา "Q-Value" นําคามัธยฐาน มาจัดลําดับขอความ แลวทําการ
คัดเลือก ขอความ ประมาณ 20-25 ขอ การเลือกในขั้นสุดทายยึดหลักขอความท่ีครอบคลุมไดกวางท้ังมาตรวัด เชน 
เลือกขอความท่ีมี Scale Value หรือคามัธยฐานสูง สวนคา Q-Value หรือคา Interquartile Range ควรอยูในระดับตํ่า 
เพราะเปนการแสดงใหเห็นวากรรมการสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน  
 3) วิธีใหขั้นคะแนนแบบตอเนื่อง (The Successive Interval) เปนวิธีการจัดลําดับ (Ordinal Scale) เพ่ือท่ีจะ
ปรับปรุงวิธีการแบบเสมือนชวงเทาใหเปนมาตรวัดชวงเทา (Interval Scale) ขั้นตอนในการสรางจะเหมือนกับวิธีการ
กําหนดคะแนนเทากัน เพียงแตกําหนดขั้นตอนในการประเมินคาชวงหางระหวางกลุมของขอความเพ่ิมขึ้นเทานั้น  

2. มาตรวัดแบบไลเคิรตหรือลิเคิรต (Likert Scale)  
 ศาสตราจารยไลเคิรต แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดพัฒนาการสรางมาตรวัดอยางงาย (Simple Scale) โดย
ไมตองใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Expert’s Opinion) โดยมีขอสมมติฐาน วาทัศนคติของบุคคล ท่ีมีตอบางส่ิง
บางอยางนั้นสามารถแสดงออก ไดจากความชอบมากท่ีสุด ไปจนถึงนอยท่ีสุด หรือเห็นดวยมากท่ีสุด ไปจนถึงเห็น
ดวยนอยท่ีสุด จึงอาจเรียกมาตรวัดนี้ "The Method of Summated Rating" เนื่องจาก วิธีการดังกลาว เปนการนํา
คะแนนที่บุคคลซึ่งเปนผูตอบในแตละขอความ จนครบทุกขอความ มารวมกันเปนคะแนนทัศนคติ (Attitude Score) 
ของผูตอบ มาตรวดันี้ ปจจุบันนิยมนํามาใชวัดความพึงพอใจกันอยางแพรหลาย และเปนท่ีรูจักกัน ในนามมาตรวัด
แบบไลเคิรต (Likert Scale) ซึ่ง ปรีชา บุญรอด (2541) ไดลําดับขั้นตอน ในการสรางมาตรวัดแบบไลเคิรตไวดังนี้  
 “1. สรางขอความหลาย ๆ ขอความท่ีแสดงถึงความหมาย หรือความคิดเห็น ท่ีมีตอเหตุการณ หรือส่ิงใดส่ิง
หนึ่ง ใหครอบคลุม เนื้อหาท่ีตองการวัด  
 2. ขอความท่ีสรางขึ้นตองประกอบดวย ขอความท่ีสนับสนุนหรือเชิงบวก (Positive Items) และขอความ
ท่ีปฎิเสธหรือเชิงลบ (Negative Item)  
 3. คําตอบจะถูกกําหนดไวในแตละขอความ จะเปนกี่คําตอบก็ได ซึ่งมักจะนิยมกัน 5 คําตอบ เชน เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางย่ิง เปนตน  
 4. เพ่ือปองกันอคติ (Bias) ของผูตอบขอความ ท้ังเชิงบวกและเชิงลบ จึงควรเรียงขอความสลับกัน  
 5. ขอความตาง ๆ ท่ีถูกสรางขึ้น กอนท่ีจะนําไปใชจริง ควรมีการทดลองใช (Pretest) เพ่ือทดสอบ ความ
เชื่อถือได (Reliability) และควรมีการตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ของเนื้อหา (Validity) ซึ่งการทดลองใช มาตรวัด 
ควรทําให กลุมประชากร ท่ีตองการศึกษา แตไมตกเปนกลุม ตัวอยางในการวิจัย หรือกลุมท่ีมีลักษณะ ใกลเคียงกัน 
ประชากร ท่ีตองการ ศึกษามากท่ีสุด  
 6. ทําการคัดเลือก ขอความท่ีมีคาสหสัมพันธสูง จากคา Item และ Total Correlation Coefficient เพ่ือ
นําไปใชจริง (ปกติคา Alpha Coefficient ในทางสังคมศาสตร ไมควร ตํ่ากวา .6 แตก็อาจขึ้นอยูกับตัวแปร ท่ีศึกษา
และนักวิจัยดวย) ” 
 มาตรวัดแบบไลเคิรต แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นแตกตางระหวางสองขั้ว ขั้วบวกและขั้วลบ (a bipolar 
scaling method) เมื่อมีการแสดงทัศนคติตอประโยคคําถาม แบบแผนการใหคะแนนมาตรฐานของลิเคิต คือ 1-5 
คะแนน ตอความคิดเห็นดังนี้  
  1 = Strongly disagree ไมเห็นดวยอยางย่ิง 
  2 = Disagree ไมเห็นดวย 
  3 = Neither agree nor disagree ไมแนใจ 
  4 = Agree เห็นดวย 
  5 = Strongly agree  เห็นดวยอยางยิ่ง 
 บางครั้งคาคะแนนเต็มอาจมีเพียง 4 ในกรณีไมใหตอบ “ไมแนใจ” 
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 เพ่ือใหเปนตัวอยางการออกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑท่ีไดพัฒนาขึ้นในงานวิจัย ตาราง
ท่ี 6-4 แสดงลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอบรรจุภัณฑท่ีมีการออกแบบไว  3 ลักษณะ ท่ีทําขึ้นจากวัสดุตาง
ชนิดกัน คือ ถุงผา, ถุง/กลองกระดาษ และถุง/กลองจักสาน ในกรณีของกลุมสตรีผาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแตละ
ลักษณะควรมีภาพประกอบเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเขาใจถึงลักษณะผลิตภัณฑท่ีจะสอบถามดวย 
 
ตารางที่ 6-4  ตัวอยางแบบสอบถามในรูปแบบตาราง เพ่ือสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอบรรจุภัณฑ  3 ลักษณะ (ถุงผา, ถุง/
กลองกระดาษ, ถุง/กลองจักสาน)  ของกลุมสตรีผาไทย จังหวัดอุบลราชธานี (ออกแบบบรรจุภัณฑโดย สิริวิมล สายเวท) 
      

 
ผลิตภัณฑ 

 
ขอคําถาม 

ไมเห็น
ดวย

อยางย่ิง 

ไมเห็น
ดวย 

ไมแนใจ
หรือ
เฉยๆ 

เห็นดวย เห็นดวย
อยางย่ิง 

1. ดานวัสดุ      
2. ดานการใชงานสะดวก      
3. ดานรูปแบบท่ีมีเอกลักษณเหมาะสม      
4. ดานขอมูล/ความรูบนบรรจุภัณฑ      
5. ดานราคาท่ีตองบวกเพ่ิมจากตัวสินคา      
6. ดานการรักษาส่ิงแวดลอมใน
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ 

     

7. ดานการนําไปใชตอ      

1. ถุงผา 
 
 
(ภาพผลิตภัณฑ) 

8. ดานภูมิปญญาในการผลิตบรรจุภัณฑ      
2. ถุง/กลองกระดาษ ถามคําถาม 1-8 เชนเดียวกัน      

3. ถุง/กลองจักสาน ถามคําถาม 1-8 เชนเดียวกัน      

 
 ถึงแมมาตรวัดแบบไลเคิรต จะไดรับการนํามาใชอยางแพรหลาย แตก็มีจุดออนหลายประการในการที่

นักศึกษาระดับปริญญาโทนํามาใช ดังท่ี วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน (2552) ระบุไวไดแก 
 - มีการนําเคร่ืองมือนี้ไปใชกับขอเท็จจริงท่ีไมตองการความคิดเห็น เปรียบเสมือนการไปถามวาทานเห็น
ดวยหรือไมวาพระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก 
 - คําถามท่ีใชถูกนําไปคัดลอกแจกจาย ทําใหขาดความคิดริเริ่มและขาดความเปนอตัลักษณของแตละคน 
คลายๆ กับมีตัวแบบแลว เปล่ียนบริบทเฉยๆ แลวก็นํามาสงอาจารยท่ีปรึกษา 
 - มีการหลีกเล่ียงการทํารายการคําตอบ 
 - มีการหลีกเล่ียงการทํารายการคําตอบจาก 5 รายการ มาเปน 2 หรือ 3 รายการ เชน เห็นดวย กับไมเห็น
ดวย หรือ พอใจกับไมพอใจ แตขาดการอธิบายตอใหผูอานเห็นวาทําไมจึงเห็นดวย หรือทําไมไมเห็นดวย หรอืทําไม
จึงพอใจหรือไมพอใจ 
 - ในการวิเคราะหขอมูลจากคําตอบ มีการใชคาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยขาดการแปล
ความหมายและคําอธิบาย เชน ไดคาเฉล่ียเทากับ 3.5 นักศึกษาแปลความวาผูตอบมีความพึงพอใจมาก หรือมี
ปญหามาก โดยไมสามารถอธิบายหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติมใหเห็นวามีปญหามากนั้นดูจากอะไร หรือมีอาการ
อยางไรจึงชี้วามีปญหามาก 
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 ดังนั้น การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจแบบไลเคิรตสําหรับผลิตภัณฑตางๆ ควรยึดสเกลคะแน ท่ี 1-5 
คะแนน หรือ 1-4 ในกรณีท่ีไมใหตอบวา “ไมแนใจ” และคําถามควรถามทัศนคติหรือความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑใน
ประเด็นยอยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ 
 3. มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood)   

 มาตรวัดแบบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “วิธีการหาความแตกตางของความหมาย”  โดยการเปรียบเทียบระดับ

ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่ระหวางฝงที่แตกตางกัน ดังตัวอยางที่แสดงไว ในตารางที่ 6-5 เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่

มีตอผลิตภัณฑที่ไดพัฒนาขึ้น ในที่นี้สมมุติวาเปนการออกแบบหมอหุงขาวเหนียวไฟฟาที่มีลักษณะรูปทรงและการใช

งานแบบกระต๊ิบ คือเก็บและอุนขาวไดดวย เปนแบบ 2 in 1 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามควรไดรับการสาธิตหรือทดสอบการ

ใชงานดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน 

 

     ตารางที่ 6-5  ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีตอผลิตภัณฑ : กระติ๊บ + หมอหุงขาวเหนียวไฟฟา 2 in 1 
 

7 6 5 4 3 2 1 
 

7 6 5 4 3 2 1 
 

7 6 5 4 3 2 1 
 

7 6 5 4 3 2 1 
 

7 6 5 4 3 2 1 
  

7 6 5 4 3 2 1 
 
 
 4. มาตรวัดแบบกัตตมัน (Guttman Scale)  
 เปนมาตรวัดท่ีมีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน Scalogman Analysis, Cummulative Scaling และ 
Unidimensional Scaling เปนตน แตเปนท่ีรูจักกันในนามมาตรวัดแบบกัตตมัน (Guttman Scale) มาตรวัดจะสราง
คําถามท่ีเปนอิสระจากกัน แลวใหกลุมตัวอยางเลือกขอความท่ีเปนตัวแทนเขามากที่สุด และคะแนนที่ไดสะสมก็มาก
ขึ้น การใชมาตรวัดชนิดนี้ นิยมใชในแบบทํานายบุคลิกภาพหรืออุปนิสัย ท่ีปรากฏอยูในวารสารเพื่อสาระบันเทิง
ตางๆ  
 6.3.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 
 ขัอมูลท่ีไดจากการสืบคนหรือจากแบบสอบถามในงานวิจัยท่ีเปนปริมาณมาก จะตองไดรับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําสถิติมาวิเคราะหขอมูล ซึ่งปจจุบันเปนไปไดโดยสะดวกรวดเร็วเนื่องจากมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปชวยการวิเคราะหทางสถิติ ไดแก MS Excel, SPSS เปนตน สําหรับสถิติท่ีใช มีท้ังสถิติ
พรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (อางอิง) Inference Statistics   ซึ่ง ปรีชา บุญรอด (2541) ได
อธิบายวิธีการใชไว ดังนี้ 
 “1) การใชสถิติอธิบายลักษณะขอมูล (Describing Data)  

ใชยาก ใชสะดวก 

ทนทาน 

ทําความสะอาดงาย 

หุงขาวสุก

ไมทนทาน 

ทําความสะอาดยาก 

สวยงามมีเอกลักษณ 

หุงขาวสุกชา 

ไมสวยงาม 

ราคาแพง ราคาถูก 
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 เปนการใชสถิติมาวิเคราะหขอมูลและอธิบายลักษณะของขอมูลท่ีใชสถิติจําแนกออกเปนคารอยละ การ
แจกแจงออกเปนความถ่ี การคํานวณคาเฉล่ีย (X) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ซึ่งมีท้ังขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรม เชน การเลือกตอบ (Check List)  เปนตน 
         2) การใชสถิติวิเคราะหเพ่ือสรุปจากขอมูลตัวอยาง (Conclusions from sample data) 
 เปนการใชสถิติวิเคราะหหาขอสรุปเพ่ือนําไปสูการตอบวัตถุประสงคการวิจัย  โดยใชสถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะหเพ่ือนําไปสูขอสรุปไปยังประชากร ซึ่งมีเทคนิคทางสถิติ  ดังนี้ 

(1) การใชสถิติ Chi-Square  เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีอยูในรูปของความถ่ี(frequency) ซึ่งเปนขอมูลเชิง
คุณภาพหรือคุณลักษณะ ท่ีจําแนกขอมูลเปนประเภท เชน จํานวนหรือความถ่ีของแตละระดับ/แตละกลุม  เชน 

ความคิดเห็นตอสินคา/ตอบริหารจัดการ ซึ่งอาจแบงออกเปน 4-5 ระดับ โดยใชสถิติ χ2 ทดสอบสมมติฐานสําหรับ
ขอมูลท่ีจําแนกทางเดียว เชน การทดสอบลักษณะตาง ๆ และการแจกแจงของประชากร/ตัวอยาง วาเปนไปตามที่
คาดหวังไวหรือไม และทดสอบสมมติฐาน สําหรับขอมูลจําแนกแบบสองทาง ซึ่งเปนการทดสอบความเปนอิสระกัน
ระหวางขอมูล 2 ลักษณะ (Testing for Independence) เชน ปจจัยสวนบุคคลสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อหรือใช
บริการฯ  
 (2) การใชสถิติ  t – test  วิเคราะหความแปรปรวน เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (X)  โดยใชกับขอมูล 2 
กลุม และมี “ตัวแปรอิสระ” ท่ีเปนขอมูลเชิงคุณภาพ/คุณลักษณะ และ “ตัวแปรตาม” ท่ีมีขอมูลเปนเชิงปริมาณ 
(คํานวณคาเฉล่ียได)  โดยใชสถิติ t - test ไดสองรูปแบบ คือกรณีตัวอยาง 2 กลุมมีความสัมพันธหรือกลุมเดียวกัน 
(ไมเปนอิสระตอกัน) ใช t-test Pairs และกรณีท่ีตัวอยาง 2 กลุมเปนอิสระตอกัน(ไมเกี่ยวของกัน) ใช Independent 
sample t-test  เชน  เพศชายและเพศหญิง  โดยทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ(คาเฉล่ีย) ระดับความพึงพอใจในการเลือก
ซื้อสินคาหรือใชบริการฯ 
 (3) การใชสถิติ  F – test  วิเคราะหความแปรปรวน เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (X) โดยใชกับขอมูล 3 
กลุมขึ้นไป มีท้ังการทดสอบความแปรปรวนภายในกลุมและความแปรปรวนระหวางกลุม และการทดสอบแบบ One-
way ANOVA and Two-way ANOVA  ถาการทดสอบตัวแปรตาม (คาเฉล่ีย) ปรากฏวา “แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ” จะตองนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู ๆ โดยวิธีของ Scheffe’s  หรือ  Fisher’s LSD.  ตามความ
สอดคลองตอไป 
 (4) การวิเคราะหสหสัมพันธ (Multiple Correlation) เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม  ท่ี
ขอมูลคํานวณคาเฉล่ียไดท้ัง 2 ตัวแปร โดยคํานวณดวย 4  วิธี คือ Product-Moment Correlation,  Phi’s 
Correlation, Spearman’s Rank  and Kendall’s  และเลือกใชตามเง่ือนไข ” 
 

6.4 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
 การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยกับส่ิงของ สถานท่ีสําคัญ บุคคลท่ีเปนแกนนํา (Key Persons) หรือบุคคล
สําคัญ ท่ีเปนแกนหลักของประเด็นปญหา การวิจัยกับบุคคล ใชกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร และการวิจัยท่ีตอง
ลงไปสํารวจภาคสนามในพื้นท่ีจําเพาะก็เปนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี เพ่ือแสวงหาองคความรูในทองถ่ินแบบเจาะจง อนึ่ง ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวของกับบุคคลท่ีเปนแกนนํา ส่ิงของ หรือสถานท่ีเฉพาะ สามารถเรียกกลุมนี้ไดวาเปน 
“กลุมเปาหมาย (Target Group)”  
 ในสาขาประยุกตศิลปและสถาปตยกรรมศาสตร การวิจัยพ้ืนฐานจะวิจัยเจาะจงกับผลิตภัณฑ งาน
ศิลปกรรม งานหัตถกรรม งานสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ เชน รูปแบบและการใชงานของเครื่องจักสานชนเผาไท
ผูไทในจังหวัดกาฬสินธุ, ภูมิปญญาและรูปแบบผายอมครามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หอแจกในภาคอีสาน, ฮู
ปแตมในสิมอีสาน เปนตน 

_ 

_ 
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 ขอมูลท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีหลากหลายรูปแบบ มีท้ังขอมูลท่ีมาจากการสัมภาษณบุคคลเปาหมาย
ซึ่งอาจเปนผูผลิตผลงานนั้น ผูบริโภคชั้นแนวหนา นักออกแบบผลิตภัณฑ เจาของกิจการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลเปาหมายนี้ 
อาจจะมีจํานวนไมมากนัก ประมาณ 5-10 คนเทานั้น โดยขอมูลท่ีไดจะเปนเชิงพรรณนาหรือบรรยายความ 
นอกจากนี้ขอมูลยังมีการบันทึกจากการสังเกต ภาพถาย แผนที่ หรือวีดิทัศน ขอมูลเหลานี้จึงมิไดเปนการแสดงผล
เปนเชิงตัวเลข จึงเรียกวาเปน “Information” อยางไรก็ตามปจจุบันก็มีการใชคําวา Data แทน Information จนเกิด
ความเขาใจไปโดยแพรหลาย วาหมายถึงขอมูลในทุกรูปแบบไมวาจะเปนตัวเลขหรือลักษณะอื่นๆ 
 ดังนั้น อาจกลาวไดวาชนิดของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจจําแนกออกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังแสดง
ไวในแผนภูมิท่ี 6-2 คือ 
 1. ขอมูลจากเอกสาร (Text) ท่ีไดจากการสืบคน ไมวาจะเปนประวัติหมูบาน บันทึกขอมูลจากใบลาน 
จารึก หนังสือพิมพเกา เปนตน 
 2. ขอมูลเชิงพรรณนา (Narrative Information) ท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายในภาคสนาม ไดแก
ผูผลิต ปราชญทองถ่ิน ผูบริโภคชั้นแนวหนา นักออกแบบ เจาของกิจการ ฯลฯ ในประเด็นท่ีกําหนดไวเพ่ือตอบโจทย
การวิจัย 
 3. ขอมลูทัศน (Visual Information) ท่ีเปนภาพหรือแบบเขียนจากการบันทึกในภาคสนาม ในลักษณะเปน
ภาพสเก็ตช แบบสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม ภาพถาย หรือวีดิทัศนก็ได  
 ในการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวของกับบุคคลท่ีเปนแกนนํามักดําเนินการกับบุคคลจํานวนไมมากนัก อาจเพียง 
1-2 คนในแตละพ้ืนท่ี หรือ 5-10 คนในภาพรวมทั้งโครงการวิจัย แตสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพทางผลิตภัณฑหรือ
สถาปตยกรรม ในกรณีการวิจัยพ้ืนฐาน ท่ีเนนการศึกษารวบรวมรูปแบบผลิตภัณฑและสถาปตยกรรม มักมีปริมาณ
มากพอสมควรท่ีจะเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะ อันจะนําไปสูการสรุปเปนแนวคิดทฤษฎีเชิงรูปแบบ ปรากฏการณ
หรือกระบวนการทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและสถาปตยกรรมได โดยเปนกลุมเปาหมาย เชนเดียวกับ
กรณีเปนกลุมบุคคล โดยกลุมเปาหมายจะตองมีการกําหนดใหผานเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยางหน่ึงหรือหลาย
อยาง เชน ผลิตภัณฑท่ีมีหายาก ผลิตภัณฑชนเผา สถาปตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ ฯลฯ อนึ่ง การวิจัยกับ
ผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรมเพียงชิ้นเดียว ก็เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเชนกัน แตจะตองผานการศึกษาและวิเคราะห
ดวยกระบวนการวิจัยท่ีเชื่อถือได  
  
                 ชนิดของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 
 
     ขอมูลเอกสาร               ขอมลูเชิงพรรณนา             ขอมูลทัศน 
 
 
 จารึก บันทึกสวนตัว  การสัมภาษณ         ภาพสเก็ตช ภาพถาย วีดีทัศน 
หนังสือพิมพในอดีต ฯลฯ     การสังเกต      แบบสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม 
 
 แผนภูมิท่ี 6-2 แสดงชนิดของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล 3 ลักษณะ คือ ขอมูล
จากเอกสาร, ขอมูลเชิงพรรณนาที่ไดจากการสัมภาษณและสังเกต, และขอมูลทัศนท่ีไดจากการสํารวจภาคสนาม
หรือบันทึกดวยส่ือทัศนตางๆ  
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 6.4.1 ข้ันตอนท่ีใชในการดําเนินการ 
 ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท่ัวไปมักมีขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
 1. การรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ เชน หนังสือประวัติศาสตรท่ี
เกี่ยวของ จารึกโบราณ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
 2. การสัมภาษณ แกนนําหรือบุคคลสําคัญ ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ในการระบุสถานการณ ปญหา เสนอแนะ
แนวทางแกไข หรือบงชี้ถึงภูมิปญญาท่ีผูนั้นมีอยู หรือปรากฏอยูในพ้ืนท่ีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมักเปนการ
ดําเนินการในพ้ืนท่ีศึกษาหรือภาคสนาม 
 3. การสังเกต สามารถนํามาใชในการวิจัยเชิงคุณภาพทางประยุกตศิลปไดเปนอยางดี ไดแก การสังเกต
พฤติกรรมเด็กหรือผูสูงอายุเพ่ือใชในการออกแบบของเลนหรือเครื่องเรือน, ความพรอมดานฝมือและแรงงานในการ
ผลิต, การสังเกตคุณลักษณะและบันทึกปริมาณวัสดุเหลือใชท่ีจะนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม โดยการสังเกต
สามารถใชรวมกับขอมูลทัศน 
 4. การเก็บรวบรวมขอมูลทัศน ขั้นตอนนี้จะเปนหลักสําคัญในการวิจัยสาขาประยุกตศิลปและ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยผูวิจัยจะตองดําเนินการเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีศึกษาหรือภาคสนามบันทึกภาพออกมาเปน 
ภาพสเก็ตช ภาพถาย วีดีทัศน หรือแบบสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม เพ่ือนํามาจัดทําเปนแบบเขียนทาง
ผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรมใหถูกตองตามมาตรฐานการเขียนแบบผลิตภัณฑและสถาปตยกรรม ซึ่งจะตองมี
มาตราสวนท่ีชัดเจน โดยอาจเขียนแบบดวยมือหรือใชคอมพิวเตอรชวย (CAAD: Computer Aided Architectural 
Design) นอกจากนี้ ในการเก็บรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑหรืออาคารจํานวนหลายหนวย อาจใชระบบฐานขอมูลหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร นํามาใชในการบันทึกขอมูลใหเปนระบบ อนึ่ง ในการศึกษาดานผังเมือง ซึ่งเปนสาขายอย
สาขาหน่ึงทางสถาปตยกรรมศาสตร ไดมีการพัฒนาโปรแกรมเก็บขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS : Geographic 
Information System) เพ่ือเปนเครื่องมือในเก็บขอมูลเปนชั้นแผนที่ซึ่งสามารถประกอบกับชั้นภาพถายดาวเทียม 
(Remote Sensing Image) อีกดวย 
 อนึ่ง ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑเปนวัตถุท่ีเคล่ือนยายได (Movable 
Object) ตางจากสถาปตยกรรมซึ่งเปนวัตถุท่ีเคล่ือนยายไมได (Immovable Object) บอยคร้ังจะพบวาผลิตภัณฑนั้น
ไดถูกโยกยายจากแหลงผลิตหรือแหลงกําเนิดเดิมไปอยูท่ีอ่ืน ท่ีบางครั้งหางไกลถึงนอกประเทศ หากไมสามารถ
ติดตามหาขอมูลปฐมภูมิกับวัตถุสําคัญชิ้นนั้นได ก็จําเปนตองใชขอมูลทุติยภูมิ หรือขอมูลปฐมภูมิของผลิตภัณฑหรือ
วัตถุท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
 อนึ่ง ขอมูลท่ีไดดําเนินการรวบรวมมาตั้งแตลําดับ 1-3 จะเปนสวนหนึ่งของผลของการวิจัย 
 4. การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห
ขอมูลดานออกแบบและสถาปตยกรรม จะเปนการวิเคราะหในประเด็นท่ีเกี่ยวของ เชน คุณลักษณะ การใชสอย 
ความสวยงาม ฝมือชาง ฯลฯ โดยอาจทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑในกลุมเดียวกัน หรือแตละชิ้นงาน 
 5. สรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ เปนการสรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลท่ีมาจากหลายรูปแบบ โดย
ควรมีการอภิปรายผล ในเชิงแนวคิดทฤษฎีในเชิงปรัชญา เชิงปฏิบัติ หรือเชิงปรากฏการณท่ีเหมือนหรือแตกตางกับ
ท่ีเคยมีกลาวมากอน โดยอาจตอทายดวยขอเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ หรือเพ่ือการ
ศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมในอนาคต 
 6.4.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการ 
 1. แบบสัมภาษณ 
 แบบสัมภาษณจะมีความแตกตางจากแบบสอบถาม คือ ไมมีคําตอบใหเลือก จึงจะเปนคําถามปลายเปด 
โดยระบุประเด็นคําถามไวเปนขอๆ ตามลําดับ ท้ังนี้อาจจําแนกออกเปนหมวดๆ และภายใตหมวดนั้นอาจมีคําถาม
ยอยๆ 
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 ในการสัมภาษณ เปนขั้นตอนที่ตองใชเวลานาน เพราะเปนการสัมภาษณรายบุคคล หากผูรับการสัมภาษณ
ใชภาษาถ่ิน ผูสัมภาษณอาจตองหาลามในการชวยอธิบายคําถาม คําถามสวนใหญเปนเรื่องความคิดเห็น หรือ
สอบถามประวัติศาสตร องคความรู ภูมิปญญา หรือขอเสนอแนะจากแกนนํา ปราชญทองถ่ินหรือบุคคลผูมีสวน
สําคัญในประเด็นปญหาหรือหัวของานวิจัยนั้นๆ เนื่องจากขอความจากการสัมภาษณอาจมีรายละเอียดมาก ผูวิจัย
นอกจากจะใชวิธีจดบันทึกลงบนแบบสัมภาษณแลว นิยมใชเครื่องบันทึกเสียงรวมดวย เพราะขณะที่ผูรับการ
สัมภาษณตอบโจทยในขอนั้นๆ อาจมีการกลาวถึงเรื่องราวท่ีสัมพันธหรือเปนประโยชนกับการวิจัยในประเด็นอื่นๆ ท่ี
ผูวิจัยอาจยังนึกไมถึง 
 2. อุปกรณในการบันทึกขอมูลทัศน 
 อุปกรณในการบันทึกขอมูลทัศน ไดแก สมุดหรือกระดาษและเครื่องเขียนสําหรับสเก็ตชภาพ เทปวัดระยะ
ท่ีใชในการสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม กลองถายภาพ และกลองวีดีทัศน เปนอุปกรณมาตรฐานท่ีใชในการวิจัย
เชิงคุณภาพดานประยุกตศิลป สําหรับการบันทึกรูปแบบสถาปตยกรรมตองดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลใน
สถานท่ีจริง สําหรับการวิจัยทางผังเมือง ซึ่งเปนสาขายอยในสาขาสถาปตยกรรมศาสตรนั้น ขอมูลทัศนจะเนนไปที่
ขอมูลแผนที่ ภาพถายทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม รวมท้ังการสํารวจภาคสนามในสถานที่จริง เพ่ือตรวจสอบ
ความเขาใจและเพื่อประโยชนในการแปลขอมูลจากภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม  
 นอกจากนี้ในการบันทึกรูปทรงสามมิติผลิตภัณฑ อาจใชอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีมีโปรแกรมเฉพาะ หรือทาง
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ก็อาจใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรเขารวมในการบันทึกขอมูลทัศน อุปกรณพิเศษตางๆ 
เหลานี้ เชน เครื่องวัดความชื้นในอาคาร เครื่องบันทึกภาพสามมิติ (Photogrammetry) ฯลฯ  
 6.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผูวิจัยไมจําเปนตองใชเครื่องมืออ่ืนใดนอกเหนือจากความสามารถใน
การจําแนก เชื่อมโยง การมองเห็นความจริง ตนตอของปญหา ภูมิปญญา แนวคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติ อันเปน
ประโยชน เปนปรากฏการณ  
 ในการวิเคราะหขอมูลทัศน ผูวิจัยตองนําขอมูลมากจําแนก เชื่อมโยง มองหาความจริง ภูมิปญญา แนวคิด 
ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติ อันเปนประโยชน ท่ีจะนําไปสูการแกปญหา หรือสรางสรรคผลงานการออกแบบตอไปได 
โดยอาจมีเครื่องมือท่ีชวยในการวิเคราะหขอมูลทัศน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เชน โปรแกรมเพ่ือการ
วิเคราะหขอมูลภาพถาย แผนที่ และภาพถายดาวเทียมในระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิเคราะหการเส่ือมสภาพ
ของอาคาร โปรแกรมสําหรับการสรางแบบจําลองผลิตภัณฑสามมิติ เปนตน 
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6.5 วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
 6.5.1 ลักษณะของวิธีวิจัย 
  การวิจัยในลักษณะนี้ไดใชวิธีการทดลอง เพ่ือแสวงหาองคความรู หรือสรางผลิตภัณฑใหม ซึ่งในการ
ทดลองมักนิยมใชระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science)  
 ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรประยุกตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ
สรางสรรคผลงาน เพราะเปนตัวตั้งตนใหเกิดการเปล่ียนแปลง ภายใตสมมุติฐานท่ีวา หากวัสดุ กรรมวิธี หรือ
เครื่องมือไมเปล่ียน ผลงานสรางสรรคก็ไมอาจเปล่ียนได เพราะฉะนั้นในการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกหรือวิจัย
ทางประยุกตศิลปขั้นสูง ทฤษฎีใหมหรือนวัตกรรมใหมจึงเปนบรรทัดฐานของการวิจัยในระดับนี้ 
 ในการวิจัยเพ่ือหาวัสดุ กรรมวิธี หรือเคร่ืองมือใหม อาจถูกมองวาเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือ
วิศวกรรมศาสตร แตจะมีความแตกตางกันท่ีวัตถุประสงค คือการวิจัยเพ่ือหาวัสดุ กรรมวิธีหรือเคร่ืองมือใหมนั้น 
มุงเนนการนํามาสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป เชน 
 “การพัฒนาเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช” เปนการพัฒนาวัสดุท่ีเปนนวัตกรรมใหม ท่ีเกิด
จากการผสานเสนใยระหวางเศษรังไหมกับใยพืชเหลือท้ิงชนิดอ่ืน เชน สับปะรด และปาน ตองมีการทดลองผลิต 
พัฒนากรรมวิธีการผลิต มีการทดสอบและทดลองนําเสนใยไปใชวาเหมาะกับผลิตภัณฑส่ิงทอชนิดใด ซึ่งผลิตภัณฑท่ี
ไดสามารถขยายผลไปใชผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทตางๆ ไดอีกมากมาย ไมวาจะเปน เคหะส่ิงทอ ส่ิงทอเพ่ือการ
นุงหม เพ่ือการแพทย ฯลฯ  
 6.5.2 ข้ันตอนท่ีใชในการดําเนินการ 
 ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการสําหรับงานวิจัยเชิงทดลองทางประยุกตศิลปนั้น มีหัวใจหลักอยูท่ีการทดลอง 
แตการสืบคนองคความรูพ้ืนฐานมีความจําเปนและตองแนนพอ ในท่ีนี้จะขอยกตัวอยางขั้นตอนการวิจัย จาก
โครงการวิจัยระดับปริญญาเอก ในดษุฎีนิพนธ เรื่อง “การพัฒนาเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช” ของ 
กิตติศักด์ิ อริยะเครือ (2553) ดังนี้ 
 1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานคุณลักษณะจําเพาะและปริมาณเศษรังไหมและเสนใยพืชชนิดอ่ืน 5 ชนิด 
(ฝาย ลินิน ปานรามี สับปะรดและกัญชง) ในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเนนพ้ืนท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากแหลงขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ 
 2. ศึกษากรรมวิธแีละกระบวนการผลิตเสนใยแตละชนิด และเสนใยผสมที่มีการผลิตในระบบหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในปจจุบัน  
 3. นํากรรมวิธีและกระบวนการผลิตมาพัฒนา โดยการทดลองปรับปรุงใหเหมาะสมกับการผลิตเสนใยจาก
เศษรังไหมและใยพืชชนิดอ่ืนรวมครั้งละ 1 ชนิด เพ่ือใหไดเสนใยผสมชนิดใหม ท่ีมีอัตราสวนผสมแตกตางกัน ดวย
กระบวนการทางเคมีแยกเสนใย การสางใย และการเขาเคร่ืองรีดปุยเสน 
 4. นําเสนใยผสมชนิดใหมไปทําการทดสอบดานสมบัติทางกายภาพทั่วไปของเสนใย เชน การทดสอบหา
คาความยาวของเสนใย (ตามมาตรฐาน BS 4044:1989), การทดสอบหาจํานวนเกลียวของเสนใย (มาตรฐาน มอก.
121 เลม 7-2518) เพ่ือคัดเลือกเสนใยผสมที่มีคุณสมบัติท่ีตองการ 
 5. นําเสนใยผสมชนิดใหมในสัดสวนรังไหมและใยพืชท่ีเหมาะสม มาปนเปนเสนดายในระบบหัตถกรรม
ดวยเครื่องเข็น และในระบบอุตสาหกรรมดวยเครื่องปนดายแบบ Mixing and Ring Spinning  
 6. ทําการวิเคราะหสมบัติของเสนใย (ความสม่ําเสมอ สี ความกระดาง ความยืดหยุน) โดยผูเชี่ยวชาญ และ
ตามเกณฑมาตรฐานเสนใยผสมที่ผลิตจากเครื่องจักรระบบอตุสาหกรรม (ความชื้น, ความเหนียว, คาเฉล่ียการยืดตัว
, ความแข็งแรงเมื่อดึงฉีก ฯลฯ) 
 7. นําเสนดายชนิดใหมไปผลิตเปนผืนผาในระบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 
 8. นําผืนผามาทดลองผลิตเปนผลิตภัณฑเคหะส่ิงทอ 
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 9. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 จากขั้นตอนการวิจัยดังกลาว ระหวางการวิจัยถึงขั้นตอนที่ 4 กิตติศักด์ิ อริยะเครือ ไดจดอนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการผลิตเสนใยผสมชนิดใหม ใน พ.ศ. 2553 ซึ่งนับเปนความสําเร็จในการผลิตเสนใยท่ียังไมเคยมีการผลิต
มากอนคือ เสนใยจากเศษรังไหมผสมใยสับปะรด และเสนใยจากเศษรังไหมผสมใยกัญชง และไดรับเชิญใหไป
แสดงผลงานในงานนวัตกรรมส่ิงทอนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุน ในเวลาตอมา 
 

 
 
 จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกสาขาประยุกตศิลปไดนําหลักการทาง
วิทยาศาสตรประยุกตมาใช จนกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงตั้งแตระดับตั้งตน ไดเสนใยชนิดใหมท่ีขยายโอกาสการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ไดเสนใยท่ีมีเนื้อผาล่ืนเหนียวทนตอแบคทีเรีย ซึ่งนอกจากจะสามารถใชในการสรางผลิตภัณฑ
เคหะส่ิงทอแลว ยังสามารถตอยอดไปสูส่ิงทอทางการแพทย และอื่นๆ ซึ่งสงเสริมการพ่ึงตนเองทางดานส่ิงทอเทคนิค
ของประเทศไทย และสรางผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอีกดวย  
 6.5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการทดลอง 
 ในการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินการทดลองผลิต จะแตกตางกันออกไปตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ เชน 

 i ดานนิเทศศิลป ใชกลองถายภาพ วีดีทัศน เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมการตัดตอภาพยนตร 

 i ดานเครื่องเรือน ใชเครื่องมือและเครื่องจักรงานไม ซึ่งอาจเปนเคร่ืองจักรท่ีใชคอมพิวเตอรควบคุม 
(CNC: Computed Numerical Control) 

 i ดานเครื่องปนดินเผา ตองใชเตาเผาแบบพ้ืนบานและอุตสาหกรรม 

 i ดานส่ิงทอ ใชเครื่องสางใย เครื่องปนดาย เครื่องทอผา ในระบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม 

 i ดานเครื่องจักสาน ใชการจักตอกดวยมีดและเครื่องจักร เปนตน 
 6.5.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิเคราะห 
 ในการวิเคราะหผลผลิตจากการทดลอง สามารถดําเนินการไดใน 3 ทางคือ  
 1. ใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณลักษณะ  
 2. ใชผูบริโภคหรือผูใชผลิตภัณฑนั้นๆ ทดลองนําไปใช โดยอาจใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมเปาหมายที่
สุมมาจากกลุมประชากร หรือวิจัยเชิงคุณภาพกับบุคคลเปาหมาย ท่ีเปนผูบริโภคชั้นแนวหนา เชน ดารานักแสดง 

ภาพท่ี 6-1  การนําเสนอผลงานเพ่ือสอบสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของกิตติศักด์ิ อริยะเครือ 
กับเสนใยชนิดใหมท่ีประดิษฐขึ้นจากการวิจัยเชิง
ทดลอง พรอมนํามาผลิตเปนส่ิงทอเพ่ือการตกแตง
บาน ซึ่งเสนใยชนิดใหมนี้ ปจจุบันไดรับการนําไปตอ
ยอดใหเปนส่ิงทอทางการแพทยและอ่ืนๆ ไดอีกดวย 
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หรือชนชั้นสูงในสังคมท่ีเปนผูนําแฟชั่น หรือผูนํากระแสการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งอาจเปนผูบริโภคผลิตภัณฑจําเพาะ
ท่ีแตกตางกัน เชน เฉพาะผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เฉพาะเคหภัณฑ หรือเฉพาะกลุมผูสูงอายุ เปนตน 
 3. เครื่องมือเคร่ืองจักร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรอืคามาตรฐานการทดสอบตาง ๆ ใน
หองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถเปนการทดสอบท้ังทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี โดยหองปฏิบัติการตางๆ ท้ังท่ีมีอยูใน
ภาคเอกชนหรือภาคราชการ ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต 
 ผลการวิเคราะห ไมวาจะดวยเครื่องมือเคร่ืองจักร หรือโดยใชบุคคล หากมีการดําเนินการท่ีสมเหตุสมผล 
และนาเชื่อถือได ไมวาผลการวิเคราะหนั้นจะเปนไปตามที่คาดหวังหรือไมก็ตามก็เปนผลงานการวิจัยท้ังส้ิน บอยคร้ัง
ผลการวิเคราะหอาจทําใหผูวิจัยตองปรับเปล่ียนสมมุติฐาน หรอืเกิดการคนพบแนวทาง กระบวนการหรือกรรมวิธี
อยางใหมหรือเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงตอไปก็ได ซึ่งการคนพบแคแนวทาง ก็สามารถเปนท่ียอมรับไดในการวิจัย
ระดับปริญญาโท สวนในระดับปริญญาเอกควรกาวลึกลงไปถึงความสามารถในการแกปญหาหรือแสดงผลการคนพบ
อยางใหม 
 

6.6 การผสานวิธีวิจัย (Integrative Research) 
 6.6.1 ลักษณะของวิธีวิจัย 
 การวิจัยทางประยุกตศิลป หากมิใชการวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือแสวงหาองคความรูท่ีมีอยูในทองถ่ิน หรือความรู
ท่ัวไป แตเปนการวิจัยเพ่ือการออกแบบไมวาจะเปนการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ ส่ิงประดิษฐ หรือ
สถาปตยกรรมไมสามารถใชวิธีวิจัยเด่ียวได จําเปนตองผสานวิธีวิจัย ท้ังทางดานการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดมาซึ่ง
องคความรูจากการสํารวจภาคสนาม หรือจากผูทรงคุณวุฒิ ท่ีจะนําไปใชในการออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือ
สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑ และที่สําคัญท่ีสุดคือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเปนการ
ทดลองออกแบบซ้ําๆ หลายคร้ัง และนําไปผลิตเปนชิ้นงานกอนตนแบบหลายๆ ครั้ง กอนจะไดบทสรุปเปนผลงาน
ตนแบบ ท่ีจะสามารถนําไปใชไดจริงหรือผลิตในเชิงพาณิชยไดตอไป จึงอาจสรุปไดวาการวิจัยทางประยุกตศิลป
สาขาทางการออกแบบทั้งหลาย ไดใชวิธีวิจัยแบบผสานวิธี 
 การวจิัยทางประยุกตศิลปท่ีกาวพนจากการวิจัยขั้นพ้ืนฐาน ท่ีเนนการเก็บรวบรวมองคความรูในทองถ่ิน มา
สูการตอยอดองคความรูโดยการออกแบบผลิตภัณฑหรือการสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมนั้น เปนการวิจัย
ประยุกต ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบประยุกตศิลป (Applied Design) โดยในที่นี้ ใหนิยามการ
ออกแบบ วาหมายถึง เปนกระบวนการที่มี “องคความรู” เปนศูนยกลาง โดยความตองการออกแบบ เปนผลสืบเนื่อง
จากความตองการใชงานหรือส่ิงท่ีเคยมีเมื่อนําไปใชงานแลวตองการการปรับปรุง จึงเกิดเปนประเด็นปญหาหรือ
แรงผลักดันท่ีตองการใหเกิดการเปล่ียนแปลง จึงตองใชความคิดหรือตองมีความคิดสรางสรรค ทําการทดลอง
ออกแบบ การทดลองสรางและนําใชงาน หากยังไมดีพอหรือยังไมเปนท่ีพอใจของผูออกแบบ ในขั้นตอนการทดลอง
นี้สามารถทําซ้ําไดหลายคร้ัง จนเกิดการพัฒนาผลงานเปนผลงาน “ตนแบบ” ซึ่งเปนนวัตกรรมหรือผลผลิตของการ
ออกแบบ ท่ีสามารถนําไปผลิตและใชงานอยางใหมหรือเพ่ือแกปญหาท่ีเกิดขึ้นนั้น กระบวนการออกแบบ จึงเปน
วงจรท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากการออกแบบเปนไปเพ่ือตอบสนองความตองการ อารมณ และวิถีชีวิตของมนุษย
ท่ีสัมพันธกับเวลา จึงมีคําเรียกวา “ แฟชั่น (Fashion) หรือสมัยนิยม” เกิดเปนกระบวนการที่ผูเขียนเรียกวา “วงจร
ของกระบวนการออกแบบ” และไดวาดแผนภูมิ ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 6-3 เพ่ือแสดงกระบวนการ และบงชี้ใหเห็น
วาองคความรูท่ีเปนมูลฐานของความคิดสรางสรรคนั้น สามารถเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอนของวงจรกระบวนการออกแบบ 
และองคความรูนี้สามารถเกิดขึ้นไดจากกระบวนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาดวยตนเอง จากประสบการณ และ
จากการวิจัย ในทุกขั้นตอนในวงจรหรือกระบวนการออกแบบได ซึ่งอาจเริ่มจากปญหาหรือแรงผลักดัน กอใหเกิด
ความคิดหรือความคิดสรางสรรค เพ่ือเปนเคร่ืองนําพาใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางรูปแบบหรือกระบวนการผลิต จึง
เขาสูกระบวนการทดลองออกแบบ ซึ่งในกระบวนการทดลองออกแบบนี้ อาจประกอบไปดวยขั้นตอนยอยๆ ไดแก 
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ขั้นตอนการจัดทําแบบแสดงแนวคิดกอน แลวจึงเปนแบบรางขั้นท่ี 1 หรือหลายขั้น แลวจึงเปนแบบเทคนิคหรือแบบ
กอสราง เพ่ือเขาสูขั้นตอนการทดลองผลิต หรือทดลองสรางและการทดลองนําไปใช หากยังไมเปนท่ีพอใจทาง
เทคนิค หรือยังไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคจากการสอบถาม เชน ยังไมชอบสี หรือตองการ
เปล่ียนรูปทรง กลไกบางอยาง ก็กลับมาสูขั้นการออกแบบ ทดลองผลิตและนําไปใช วนอยูเชนนี้ จนเปนท่ีพอใจจึง
นําผลผลิตจากขั้นทดลอง ไปสูการจัดทําเปนตนแบบ การนําไปผลิตจริงเพ่ือใชงานหรือเพ่ือจําหนาย และเมื่อ
ผลิตภัณฑออกวางตลาดหรือมีการใชงานจริงแลว เมื่อผานเวลาไประยะหนึ่งผูบริโภคอาจมีความตองการใชงาน
เพ่ิมขึ้น หรือตองการนําไปใชงานอยางอื่น ดังจะเห็นไดจาก พัฒนาการของการออกแบบโทรศัพทเคล่ือนท่ีหรือ
โทรศัพทมือถือ ท่ีกอนหนานี้ทํางานเพียงการรับเขาและโทรออก ตอมาไดมีความตองการใหมีเพ่ิมท้ังประสิทธิภาพ
และรูปลักษณมากขึ้น ไมวาจะสามารถเลนเกมส ติดตออินเตอรเน็ต เปนเลขานุการสวนตัว ท่ีมีรูปลักษณสวยงาม มี
สีสันท่ีหลากหลาย เปนตน ส่ิงเหลานี้ก็จะทําใหเกิดปญหาหรือแรงผลักดัน ใหผูออกแบบ ตองพัฒนาผลิตภัณฑ
เรื่อยไปเปน “วงจรของกระบวนการออกแบบ” ท่ีแสดงไวในแผนภูมิท่ี 6-3 นั้น ท้ังองคความรู ไดมีบังเกิดขึ้น และ
รวมตัวจากการสะสมขอมูลหรือความรูมาจากกระบวนการแตละขั้น องคความรูจึงเปนศูนยกลางของวงจรนี้ โดย
แสดงเปนลูกศรเขา และองคความรูนี้ ไดเปนฐานของความคิดและความคิดสรางสรรคนั่นเอง ซึ่งแสดงไวโดยเปน
ลูกศรเขาและออกขนาดใหญ ผูท่ีมีองคความรูพอเพียง จากความขยันหมั่นเพียร จากการศึกษา วิจัย สังเกต 
สังเคราะห ปฏิบัติ ประมวลผล และวิเคราะหความรูในขั้นตอนตางๆ มาผสานกล่ันกรองใหตกผลึกเปนองคความรูท่ี
เหมาะสม ก็จะทําใหมคีวามคิดหรือความคิดสรางสรรคท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงไดตอไป อนึ่ง ความคิดหรือ
ความคิดสรางสรรคนี้ เปนส่ิงท่ีฝกฝนได ในทางพุทธอาจใชคําวา “สติ” รับรูในทุกขั้นของกระบวนการ ท่ีประมวลแลว
เกิดเปนองคความรู เพ่ือนําไปสูการเกิด “ปญญา” ในท่ีนี้จึงขออุปมาวา องคความรูนั้นคือสติ ความคิดนั้นคือปญญา 
ท่ีนักออกแบบสามารถหมั่นฝกฝนดวยการศึกษาและปฏิบัติตามวงจรแหงการออกแบบหรือวงจรของกระบวนการ
ออกแบบ ซึ่งก็บังเอิญไปพองกับลอเกวียนหรือวัฏฏะในพุทธวิถีพอดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปญหา/แรงผลักดัน 

ความคิด/ความคิดสรางสรรค 
“ปญญา” 

การเปล่ียนแปลง 

พัฒนาตนแบบ 

การนําไปผลิต 

ความตองการใชงาน/
การนําไปใชงาน 

ทดลองออกแบบ 

ทดลองสรางและนําไปใช 

องคความรู 
“สติ” 
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แผนภูมิท่ี 6-3  แสดง “วงจรกระบวนการออกแบบ” ท่ีองคความรูเปนศูนยกลางท่ีกอกําเนิดขึ้นไดโดยความรูจากทุก
ขั้นตอนในกระบวนการออกแบบ มาตกผลึกกลายเปนองคความรู ท่ีสามารถรับรูไดดวยสติในทุกการกระทําในแตละ
ขั้นตอนนั้น และองคความรูนี้เองที่กอใหเกิดความคิดหรือ “ปญญา” เปนวงจรที่หมุนเวียนเปนวงลอแหงวัฏฏะอีกดวย 

 
 อยางไรก็ตาม ก็ไดมีการสรางแผนภูมิเพ่ือแสดงกระบวนการวิจัยทางการออกแบบ โดยนักวิชาการทานอื่น 
เชนแผนภูมิท่ี 6-4 แสดงแผนภูมิท่ี ทิมสและโพหเลน (Timms and Pohlen, 1970 ใน พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550
ก:14) ไดนําเสนอกระบวนการออกแบบที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในรูปของกระบวนการที่
เชื่อมโยงและกลับไปกลับมาของแตละขั้นตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 6-4  แสดงกระบวนการวิจัย พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะยอนกลับไปมาของแตละขั้นตอน
ท่ีนําเสนอไวโดยทิมสและโพหเลน (Timms and Pohlen, 1970 ใน พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ก:14) 
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 สําหรับ พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ข:18-19) ไดอุปมากระบวนวิธีออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเหมือน
ขบวนรถไฟ ซึ่งประกอบดวย หัวรถจักรกับตูโดยสาร  ซึ่งหัวรถจักรหมายถึงการวางแผนผลิตภัณฑ ตามมาดวยตู
โดยสารในประเด็นแตละหัวขอ ไดแก การวิจัยความตองการผูบริโภค, การออกแบบเบ้ืองตน, การออกแบบ
รายละเอียด, การทดสอบ และลักษณะพิเศษจําเพาะขั้นสุดทาย ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 6-5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิท่ี 6-5  แสดงกระบวนวิธีออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑท่ีอุปมาเหมือนขบวนรถไฟ ท่ีนําเสนอโดย
พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ข:19) 
 
 ในการออกแบบ ท่ีเปนการนําองคความรูเดิมมาสรางสรรคงานออกแบบในรูปแบบใหมๆ จึงสามารถ
สรางสรรคดวยกลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานกัน ในบริบททางสังคมของประเทศไทย เชน 
 - พลิกแพลงจากของเกา โดยเปล่ียนวัสดุใหม หรือประโยชนใชสอยใหม เชน การนําเส่ือมาสรางสรรคเปน
ของใชหรอืเคร่ืองเรือน, การนําถุงพลาสติกใชแลวมาถักเปนกระเปา, การทํามานจากกระดาษเหลือใช, การทําบรรจุ
ภัณฑจากเคร่ืองจักสาน, การนําเศษผาเหลือท้ิงมาทําเปนเฟอรนิเจอร, การผลิตส่ือโฆษณาหรือภาพยนตรในมุมมอง
ใหม ฯลฯ  
 - โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากส่ิงท่ีเคยมีอยูมากอน เชน การนําลวดลายผาทอลายขิดมาใชบน
เครื่องปนดินเผา, การนําหลอดไฟขนาดเล็กมาสองสวางเปนลวดลายแทนเล่ือมปกผา, การนําเรื่องราวฮีตสิบสองมา
ทําเปนการตูนอนิเมชั่น ฯลฯ 
 - การนําส่ิงท่ีมีอยูมากอนมาผสมผสานกันใหเกิดเปนงานออกแบบใหม เชน การออกแบบเคร่ืองประดับ
โลหะสานกับเศษหนัง, การออกแบบเฟอรนิเจอรสนามท่ีผสมผสานระหวางดินเผากับโลหะหรือเศษวัสดุ ฯลฯ 

  
 

ภาพท่ี 6-2  แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกสําหรับ
จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2544 ท่ีผูเขียนออกแบบ
และผลิตขึ้นจากเศษไมยางพาราเหลือท้ิงในการ
ผลิตเฟอรนิเจอร โดยผสมผสานวัสดุไมกับดิน
เผา ในรูปแบบท่ีไดแรงบันดาลใจจากลวดลาย
ศิลปกรรมในทองถ่ิน  
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 ในการวิจัยเพ่ือการออกแบบดังกลาว แสดงถึงองคความรูท่ีมีอยูเดิม ผสานกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับ
การออกแบบ ไมวาจะเปนเรื่ององคประกอบศิลป จิตวิทยาการใชวัสดุ สี หรือรูปทรง การยศาสตร (การออกแบบให
สอดคลองกับสรีระมนุษย) การใชท่ีวางในงานสถาปตยกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ และเทคนิควิธีการผลิต 
ในแตละแขนงวิชายอยทางประยุกตศิลป มาปรับเปล่ียนรปูแบบหรือการใชงาน โดยผานการวิเคราะหถึงขอดี 
ขอดอย ขอเสีย ทําใหนอกจากจะไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ยังนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ และอํานวย
ประโยชนในมิติอ่ืนดวย เชน การรักษาส่ิงแวดลอม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสงเสริมการทองเท่ียว เชน 
กรณีท่ีผูเขียนนําวัสดุเหลือใชเศษไมจากโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรมาผลิตเปนของที่ระลึกโดยผสมผสานกับดินเผาที่มี
ลวดลายและเรื่องราวในทองถ่ิน สําหรับเปนของที่ระลึกใหจังหวัดสิงหบุรี ตอมามีผูนิยมซื้อจึงมีการวางจําหนายใน
หลากหลายลวดลายและลักษณะในรานจําหนายผลิตภัณฑของท่ีระลึกสําหรับนักทองเท่ียวตางชาติและคนไทย 
(ภาพที่ 6-1) หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการใชวัสดุธรรมชาติท่ีไมกอใหเกิดภูมิแพและปราศจากสารเคมีใน
การนําผาฝายพ้ืนเมืองยอมสีธรรมชาติมาผลิตเปนตุกตาสากลสําหรับตลาดของที่ระลึก โดยมีชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับ
ประโยชน 2 กลุมคือ กลุมผูผลิตผาพ้ืนเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และกลุมเย็บผาในจังหวัดขอนแกน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ผาพ้ืนเมืองท่ีผลิตในระบบหัตถกรรมยังไมมีคุณสมบัติดานความหนาแนนของเสนใยที่เพียงพอกับ
การนํามาผลิตเปนตุกตา ทําใหตะเข็บปริไดงาย และการยึดตัวของผามีสูงทําใหรูปทรงตุกตาเบ่ียงเบนจากแบบได
งาย รวมท้ังสีสันลวดลายแบบด้ังเดิม สรางความสนใจเฉพาะในตลาดที่แคบ คือกลุมลูกคาหญิงวัยทํางานมานาน 
ในชวงอายุ 30-50 ปเทานั้น ซึ่งจากผลการวิจัยนอกจากจะสามารถนําไปสูขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ 
เชน การเสริมดวยผาฝายอุตสาหกรรมในบางจุดเพ่ือยึดรูปทรงและเพ่ิมสีสัน หรือการนํามาตัดเย็บเปนสุนัขสายพันธุ
ตางๆ ก็ทําใหเกิดความนาสนใจและจําหนายไดดีขึ้น ท้ังในกรณีอ่ืนยังอาจทําใหไดพบเทคนิควิธีหรือนําไปสูการ
เสนอแนะเคร่ืองมือการผลิตท่ีเหมาะสมใหมๆ อีกดวย  
 ในการนี้ พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ข:22-23) ไดนําแนวคิดของโรนัลด อี. เคโตวิกซ (Ronald E. 
Kmetovicz,1992) มาพัฒนาเปนแผนภูมิเพ่ือจําแนกลักษณะผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบขึ้น ภายใตโดยใช
แนวคิดผลิตภัณฑกับตลาดเปนตัวแปร โดยแบงแนวความคิดผลิตภัณฑออกเปน 2 ฝงคือ แนวความคิดคุนเคย กับ
แนวความคิดใหม และแบงตลาดออกเปน 2 ฝง คอื ตลาดเกา กับตลาดใหม ทําใหสามารถจําแนกผลิตภัณฑออกได
เปน 4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑริเริ่ม ผลิตภัณฑแตกแขนง ผลิตภัณฑเลียนแบบแตบิดเบือน และผลิตภัณฑรุนหลัง 
ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 6-6 โดยผลิตภัณฑแตละประเภทก็จะมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตางกัน
ออกไป 
 

ภาพท่ี 6-2  การทดลองนําผาฝายพ้ืนเมืองอีสานยอมสี
ธรรมชาติในทองถ่ินอีสานมาผลิตเปนตุกตาสากลสําหรับตลาด
ของที่ระลึก ใน พ.ศ. 2553 เพ่ือเปนทางเลือกสําหรับผูท่ีแพใย
สังเคราะหและสารเคมี โดยมีชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับประโยชน 2 
กลุมคือ กลุมผูผลิตผาพ้ืนเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และ
กลุมเย็บผาในจังหวัดขอนแกน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผา
พ้ืนเมืองท่ีผลิตในระบบหัตถกรรมยังไมมีคณุสมบัติดานความ
หนาแนนของเสนใยที่เหมาะสมกับการนํามาผลิตเปนตุกตา 
ท้ังสีสันลวดลายแบบดั้งเดิม ทําใหเปนท่ีสนใจเฉพาะกลุมลูกคา
หญิงวัยทํางานมานาน ในชวงอายุ 30-50 ป เทานั้น 
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แผนภูมิท่ี 6-6 แสดงการจําแนกผลิตภัณฑโดยใชตัวแปรความสัมพันธระหวางแนวความคิดผลิตภัณฑกับตลาด 
(ท่ีมา: พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ข:23) 
 
 นอกจากจะนําปจจัยความตองการของตลาดมาวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแลว การวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑยังสามารถตั้งอยูบนองคความรูหรือทฤษฎีการออกแบบของตนเอง โดยอาจแสดงถึง
องคความรูท่ีมีอยูเดิม ผสานกับแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ ไมวาจะเปนเรื่ององคประกอบศิลป 
จิตวิทยาการใชวัสดุ สี หรือรูปทรง การยศาสตร (การออกแบบใหสอดคลองกับสรีระมนุษย) สุนทรียศาสตร การใช
ท่ีวางในงานสถาปตยกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ และเทคนิควิธีการผลิต ในแตละแขนงวิชายอยทาง
ประยุกตศิลป มาปรับเปล่ียนรูปแบบหรือการใชงาน ซึ่งนอกจากจะไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ท้ังยังอาจทําใหไดพบ
เทคนิควิธีหรือนําไปสูการเสนอแนะเครื่องมือการผลิตท่ีเหมาะสมใหมๆ อีกดวย ซึ่งในเรื่องนี้ บาลาราม (Balaram, 
1998) ไดกลาวถึงการสรางแนวคิดหรือทฤษฎีการออกแบบบนฐานท่ีหลากหลาย ท้ังการออกแบบท่ีเกิดขึ้นจาก
ประโยชนใชสอย การออกแบบท่ีไมจําเปนตองอาศัยนักออกแบบ การออกแบบภายใตขอจํากัดตางๆ รวมถึงการ
ออกแบบท่ีหลุดพนพันธนาการท้ังปวง อันนําไปสูกรณีการออกแบบซึ่งสามารถเปนทฤษฎีการออกแบบตอไปได ไม
วาจะเปน การออกแบบทางวัฒนธรรม (Design for Specific Culture) การออกแบบเพ่ือการส่ือสาร (Design for 
Communication)การออกแบบทางนิเวศ (Design for Ecology) การออกแบบเพ่ือสุขภาพ (Design for Health) การ
ออกแบบนวัตกรรม (Design for Innovation) การออกแบบเพ่ือการประหยัดพลังงาน (Design for Energy Saving) 
ฯลฯ 
 สําหรับกระบวนการออกแบบในบริบทของการออกแบบอุตสาหกรรมท่ีมีเจาของโครงการเปนผูสนับสนุน
ทุนในการออกแบบและสรางตนแบบ โบโนโล และลูอิซ (Bonollo and Lewis, 1996) ไดนําเสนอแบบจําลองใน
รูปแบบตาราง ดังท่ีสรุปสาระและแสดงไวในตารางที่ 6-6 
 
      ตารางท่ี 6-6   ตารางแสดงแบบจําลองกระบวนการออกแบบในบริบทของการออกแบบอุตสาหกรรมที่นําเสนอ 
  โดย โบโนโล และลูอิซ (Bonollo and Lewis, 1996)  
  (Proposed Generic Model of the Design Process: Industrial Design Context)  
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สัญลักษณ ชื่อกระบวนการยอย โครงสราง: เน้ือหา ผลผลิต และภาระ 

1: TC Task Clarification 
คําอธิบายภาระงาน 

รายงานภาระงานออกแบบอยางยอ 
แผนการทํางาน ระบุเวลาและคาใชจาย 
สําหรับใหเจาของโครงการรับทราบ 

2: CG Concept Generation 
การสรางแนวคิดการออกแบบ 

สมุดภาพสเก็ตชแสดงแนวคิดตางๆ โดย
อาจสรางหุนจําลองเพ่ือแสดงแนวคิด
เพ่ือใหเจาของโครงการแสดงขอคิดเห็น 

3: ER Evaluation and Refinement (of Design concepts) 
การประเมินและขัดเกลา (แนวคิดการออกแบบ) 

การแสดงแบบรางท่ีขัดเกลามาดีขึ้นพรอม
ขอมูลดานเทคนิค โดยเลือกการออกแบบ
ภายใตแนวคิดเพียง 1-2 แนวคิด เพ่ือให
เจาของโครงการคัดเลือก 

4: DD Detailed Design (of the preferred concept) 
การออกแบบรายละเอียด (ตามแนวคิดการออกแบบที่
ไดรับการคัดเลือก) 

แบบเขียนทางเทคนิคพรอมเพ่ือการผลิต 

5: CR Communication of Results (of the design project) 
การนําเสนอผลลัพธ (ของโครงการออกแบบ) 

แบบเขียนทางเทคนิคเพ่ือการผลิต 
หุนจําลองสามมิติ และอาจครอบคลุมถึง
ตนแบบ 

 
 อนึ่งจากตารางดังกลาว ตอมา โบโนโล (Bonollo, 2010:63) ไดนําเสนอกระบวนการออกแบบในรูปของ
แผนภูมิ ท่ีเนนการวิจัยวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีมีอยูในปจจุบันท้ังในเรื่องการตลาดและรูปแบบ กอนท่ีจะนํามาปรับปรุง
พัฒนาการออกแบบใหม (Redesign) เพ่ือจะนํามาเปนขอมูลในการสรางสรรคผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype) 
ลักษณะใหม ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 6-7 โดยในการวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ ไดมีการแบงกระบวนการวิเคราะห
ออกเปน 3 ดาน คือ 
 1. การวเิคราะหการใชงาน (Pragmatic Analysis) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะหการใชสอย (Use 
Function) เชน เหมาะมือหรือทําความสะอาดไดงายหรือไม โดยเปนการวิเคราะหวาผลิตภัณฑนั้นมีขอดีขอเสีย
อยางไร (ดูภาพท่ี 6-3) 
 2. การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงกล (Syntactic Analysis) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะหลักษณะและ
กลไกของส่ิงประดิษฐหรือผลิตภัณฑนั้นๆ (ดูภาพที่ 6-4) วามีขอดีขอเสียตรงไหน เชน ประแจท่ีมีเกลียวชวยปรับ
ขนาดปากจับได, เครื่องมือท่ียังไมสามารถใชกับไฟฟาได, นอตมักหลุดออกหรือหลวมขณะใชงาน, นอตมักเปนสนิม
ตองทาน้ํามันหลอล่ืนทําใหมีกล่ินเหม็นขณะใชงาน เปนตน  
 3. การวิเคราะหรูปลักษณ (Semantic Analysis) ซึ่งหมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑท่ีสัมพันธกับสภาพ
สังคมวัฒนธรรมหรือการใชงาน เชน ผลิตภัณฑมีรูปแบบบึกบึนสามารถสรางความเชื่อมั่นถึงความทนทาน, ท่ีหนีบ
กามปูทําดวยโลหะที่มีลักษณะเปนรูปกามปูดวยทําใหสามารถส่ือถึงการใชงานไดงายและชัดเจน (ดูภาพที่ 6-5) เปน
ตน  
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แผนภูมิท่ี 6-7  แสดงกระบวนการออกแบบ (Design Process) ท่ีเนนการวิจัยวิเคราะหผลิตภัณฑท่ีมีอยูในปจจุบัน
ของเคร่ืองมือหนีบรูปตัว F (F-Clamp) ท้ังในเรื่องรูปแบบและการตลาด กอนท่ีจะนํามาปรับปรุงพัฒนาการออกแบบ
ใหม (Redesign) เพ่ือจะนํามาเปนขอมูลในการสรางสรรคผลิตภัณฑตนแบบใหม (ท่ีมา: Bonollo, 2010:63) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ F-Clamp หนังสือปกแดง หนา 61  

ภาพประแจ หนังสือปกแดง หนา 32 

ภาพท่ี 6-3  แสดงการวิเคราะหการใชงาน 
(Pragmatic Analysis) ของประแจกับลอ
รถจักรยาน ในขั้นตอนการวิเคราะหผลิตภัณฑ
ที่มีอยูในปจจุบัน (ท่ีมา: Bonollo, 2010:32) 

 

ภาพท่ี 6-4  แสดงการวิเคราะหเชิงกายภาพ

และเชิงกล (Syntactic Analysis) ของ
เครื่องมือหนีบรูปตัว F (F-Clamp) ในขั้นตอน
การวิเคราะหผลิตภัณฑตนแบบที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นใหม (ท่ีมา: Bonollo, 2010:61) 
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 เมื่อการออกแบบภายใตระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบประยุกตศิลป ไดเนนการสรางสรรคงาน “เชิง
รูปแบบ” เปนผลผลิต ภายใตแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ดังกลาวมาแลว การวิจัยทางการออกแบบประยุกตศิลป ยัง
จัดเปนการสรางสรรคงานทางดานทัศนศิลปโดยตรงอีกดวย 
 สําหรับระเบียบวิธีวิจัยท่ีสามารถใชกับการศึกษาวิจัยทางการออกแบบประยุกตศิลป ไดท้ังระดับปริญญาตรี 
บัณฑิตศึกษา และโดยท่ัวไป จึงมักมีขั้นตอนที่เปนการผสานวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้ 
 1. ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบประยุกตศิลป โดยตองมีความรูในดาน
สุนทรียศาสตร หรือศาสตรวาดวยความงาม และความรูในศิลปะ วิทยาศาสตร และเทคนิคในสาขายอยของตน เชน 
ดานนิเทศศิลปก็จะเกี่ยวของกับทฤษฎีทางจิตวิทยาการรับรู การส่ือสาร และเทคนิคการผลิตส่ือ, ดาน
เครื่องปนดินเผาก็จะเกี่ยวของกับเทคนิคการผลิต เคมีน้ําเคลือบ และอ่ืนๆ, ดานเครื่องเรือนก็จะเกี่ยวของกับการย
ศาสตรและวัสดุ เปนตน 
 2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ กรณีศึกษาท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบในสาขายอยของตนทั้งใน
ทองถ่ิน ในประเทศและตางประเทศ ในโลกตะวันออกและตะวันตก 
 3. สํารวจภาคสนาม ในกรณีท่ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงพ้ืนท่ี โดยใชขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
แลวแตกรณีไป เชน หากตองการสอบถามความตองการผูบริโภคและการตลาด เพ่ือนํามาใชในการออกแบบ ก็เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ หรือ ในกรณีท่ีงานออกแบบมุงไปเพ่ือแกปญหาในทองถ่ิน ในประเด็นดานภูมิปญญาท่ีสามารถ
สอบถามจากปราชญทองถ่ิน ดานแหลงวัสดุ แรงบันดาลใจและความพรอมในการผลิต ท่ีไดจากการสังเกตการณ 
หรือการใชผูเชี่ยวชาญในการคัดเลือกตัวอยางเพ่ือนํามาศึกษาแบบเจาะลึก เชนนี้ก็ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 4. นาํขอมูลท่ีไดท้ังหมดมาวิเคราะหถึงความเหมาะสม และเปนฐานการคิดงานสรางสรรคขึ้นมาใหมท่ี
สอดคลองกับบริบทเพ่ือการแกปญหานั้นๆ  
 5. ทดลองออกแบบและผลิตผลิตภัณฑตนแบบ ในขั้นตอนนี้งานออกแบบและการทดลองผลิตจึงเปนการ
วิจัยเชิงทดลอง 

ภาพที่หนีบกามปู หนังสือปกแดง หนา 38
เฉพาะภาพ E-tool และ G-Scenario 

ภาพท่ี 6-5  การวิเคราะหรูปลักษณ 

(Semantic Analysis) ของที่หนีบกามปูซึ่ง
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะสอดคลองกับ
การใชงาน ในขั้นตอนการวิเคราะหผลิตภัณฑ
ตนแบบ (ท่ีมา: Bonollo, 2010:38) 
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 6. นําผลิตภัณฑไปทดสอบการใชงานกับผูบริโภคหรือกับผูเชี่ยวชาญ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยอาจทําการสํารวจ
ความพึงพอใจกับผูบริโภค ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเพ่ือใหมั่นใจวาผลิตภัณฑนั้น “โดนใจ” ผูบริโภค หรืออาจ
สอบถามความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหมั่นใจวาผลิตภัณฑนั้นได “มาตรฐาน” และมี
ความนาเชื่อถือท่ีผานการรับรองโดยผูเชี่ยวชาญ แตท้ังสองกรณีอาจมีประเด็นคานกัน คือ “โดนใจ” กับ “มาตรฐาน” 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑในแนวแฟชั่นท่ีตองทันตอสมัยนิยม ดังนั้นเพ่ือใหไดท้ังมาตรฐานและโดนใจ ผูวิจัยอาจทดสอบ
ท้ังขั้นตอนเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 อนึ่ง หากเปนการวิจัยเชิงทดลองอยางเดียว ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเองได หลังจากดําเนินการเสร็จ
ในขั้นตอนที่ 5 แตหากมีการนําผลิตภัณฑไปทดสอบการใชงานหรือสํารวจความพึงพอใจ ก็จัดไดวาการวิจัยในครั้งนี้
เปนการผสานการวิจัยหลายวิธีเขาดวยกัน ซึ่งอาจมีการทดสอบกลับไปกลับมาหลายครั้ง จนไดผลผลิตท่ีพอใจ 
โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะนําผลการวิจัยนั้นไปใชในเชิงพาณิชย  
 6.6.2 ข้ันตอนท่ีใชในการดําเนินการ 
 ในขณะท่ีงานวิจัยหนึ่งๆ อาจเลือกวิธีวิจัยอยางใดอยางหน่ึง เชน การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือการวิจัยซึ่งทางดานศิลปประยุกตสวนหนึ่งอาจมุงเนนคือการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือใหไดผลผลิตออกมาในเชิง
กายภาพอยางชัดเจน แตก็มีงานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งในสาขานี้ท่ีตองอาศัยกระบวนการผสานวิธีวิจัย ซึ่งมีท้ังงาน
ออกแบบท่ีมีผูมีสวนรวมมาจากหลายฝายท้ังจากผูบริโภค ผูเชี่ยวชาญ และฝายเทคนิค นอกจากนี้ งานวิจัยในเชิง
ทฤษฎีการออกแบบทางประยุกตศิลป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ก็สามารถใชกระบวนการผสานวิธีวิจัยได ในท่ีนี้จะ
ยกตัวอยาง โครงการวิจัยระดับปริญญาเอก ในดุษฎีนิพนธของ สุรกานต รวยสูงเนิน (2553) เรื่อง “การพัฒนากรอบ
แนวคิดในการออกแบบเคร่ืองเรือนตามความตองการของผูสูงอายุในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศ
ไทย” ซึ่งเปนการพัฒนาทฤษฎีหรือหลักการออกแบบใหม ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตผูสูงอายุใน
ประเทศไทยที่ตางจากประเทศตะวันตก เปนงานวิจัยเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตมากกวามุงเนนประโยชนเชิงเศรษฐกิจ 
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
 1. ทําการเก็บรวบรวมขอมลูทุติยภูมิท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบเคร่ืองเรือนท่ัวไปและสําหรับผูสูงอายุใน
ปจจุบัน ท้ังในและตางประเทศ 
 2. ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม การเปล่ียนแปลงทางสรีระ และการยศาสตรเครื่องเรือนท่ี
ใชกันอยูในปจจุบัน 
 3. สํารวจภาคสนาม ถึงพฤติกรรม ภูมิปญญา และความตองการเคร่ืองเรือนของผูสูงอายุในชุมชนชาน
เมือง กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแกน  
 4.นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงความเหมาะสม ความสอดคลองระหวางแนวคิดทฤษฎีการออกแบบเคร่ือง
เรือนสําหรับผูสูงอายุท่ีมีอยูในปจจุบันกับความตองการ การเปล่ียนแปลงทางสรีระ และปจจัยดานสังคม ครอบครัว 
และวัฒนธรรมไทย 
 5. นําเสนอแนวคิดทฤษฎีใหมวาดวยกรอบแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนตามความตองการของ
ผูสูงอายุ กรณีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 6. นําแนวคิดทฤษฎีใหมมาทดลองออกแบบเครื่องเรือนท่ีเหมาะสม ท้ังในแบบบนฐานภูมิปญญาไทย และ
แบบเชิงกล พรอมทดสอบการใชงานกับผูสูงอายุในพ้ืนท่ีศึกษา ในฐานะเปนกลุมตัวอยางของผูสูงอายุในสังคมไทย 
 7. ประเมินผลการใชทฤษฎีใหมกับผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ 
 8. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
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 ในกระบวนการวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา มีการใชกระบวนการวิจัยทางปริมาณและคุณภาพ มาใช
ในขั้นตอนที่ 1-5 เพ่ือใหไดองคความรู อันจะนําไปสูขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเปนการทดลองออกแบบและผลิตเคร่ืองเรือน
ภายใตแนวคิดอยางใหม ซึ่งท่ีประกอบดวยการผลิตเคร่ืองเรือนซึ่งมีกลไกทางวิศวกรรมศาสตรรวมดวย 
 การศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว ไดทําใหผูวิจัยมีความรูในดานการยศาสตร และการออกแบบเคร่ืองเรือน
พ้ืนฐานและเชิงกลเปนอยางดี และจะเห็นไดวางานวิจัยนี้ มิไดใชผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมินหรือมาตรฐานใดมา
ทดสอบ แตเปนการสรางมาตรฐานใหมภายใตบริบทของผูใชงานคือผูสูงอายุในประเทศไทยเอง อนึ่ง เนื่องจากเรื่อง
นี้เปนการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับมนุษย จึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยภายใต “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” ซึ่ง
มหาวิทยาลัยแตละแหงจะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินการ
ดวย 
 6.6.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยแบบผสานวิธีการ สามารถใชเครื่องมือในทุกรูปแบบ โดยคัดเลือกเครื่องมือท่ีเห็นวาเหมาะสม
กับงานวิจัยของตนเอง ไมวาจะเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การสังเกต การบันทึกดวยส่ือทัศน หรือเครื่องมือท่ี
ใชในการทดลองตางๆ นั่นเอง 
 6.6.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการดําเนินการวิเคราะห 
 สําหรับเคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหก็เชนกัน สามารถใชเครื่องมือทางสถิติ ทางพรรณนา ผลการทดสอบ
ในหองปฎิบัติการ ฯลฯ โดยการคัดเลือกเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ เชนกัน 
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บทที่ 7 
การเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกตและการเขียนบทความวิชาการ 

 
7.1 ลักษณะการเผยแพรผลงานทางศลิปประยุกต 
 การเผยแพรผลงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อมีการ
ดําเนินการแลวเสร็จ ท่ีเปนมาตรฐาน และใหการยอมรับโดยเฉพาะในประเทศไทย คือการเผยแพรในรูปบทความ
ทางวิชาการ สําหรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวของหรือสําหรับการประชุมวิชาการ 
 อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลงานทางดานศิลปะประยุกต โดยเฉพาะท่ีมิใชเปนงานวิจัยพ้ืนฐาน แตเปนการ
วิจัยหรือการออกแบบ เพ่ือสรางผลผลิตในลักษณะเปนผลงานสรางสรรค เพ่ือประโยชนและการนําไปใชงานตางๆ 
นั้น จึงอาจกลาวไดวา การเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกตสามารถเผยแพรผลงาน ไดดวยวิธีการดังตอไปนี้ 
 1. การจัดทําเปนบทความทางวิชาการ (Academic Article) เปนการสรุปเนื้อหาผลงานออกมาเปนความ
เรียง ซึ่งอาจมีภาพประกอบตามความเหมาะสม สามารถใชเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกต ท่ีเปนงานวิจัยพ้ืนฐาน 
หรือเพ่ือแสดงกระบวนการและผลงานวิจัยเปนหลัก 
 2. การจัดแสดงเปนโปสเตอร (Poster Display)  เปนการสรุปเนื้อหา ท่ีเนนการจัดรูปแบบในลักษณะ
เปนโปสเตอร เพ่ือใหสาธารณชนเขาชมไดสะดวก โดยโปสเตอรท่ีจัดทํา นิยมเนนท่ีภาพประกอบ แสดงกระบวนการ
และผลผลิตของงานวิจัย  
 3. การจัดแสดงนิทรรศการ  (Exhibition) เหมาะสําหรับการเผยแพรผลงานท่ีมีผลผลิตออกมาเปน 
รูปธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย นิยมใชในการแสดงผลงานสาขาเครื่องปนดินเผา การออกแบบเคร่ืองเรือน
(Furniture) การออกแบบแฟชั่นท่ีเรียกวา “Fashion Show” และการออกแบบประดิษฐกรรม และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไม
วาจะเปน บรรจุภัณฑ ของใช ของท่ีระลึก ฯลฯ จึงนิยมจัดเปนงานแสดงนิทรรศการเฉพาะทางขึ้น ท่ีเปนงานแสดง
นวัตกรรมหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้น 4 ปครั้ง และเปนท่ีรูจักกันดีคืองาน “เอ็กซโปโลก 
(World Exposition)” การเผยแพรผลงานทางวิชาการสาขาทางศิลปประยุกต มักกําหนดใหมีการจัดรวมกับการ
ประชุมวิชาการในสาขา และในแขนงวิชายอยตางๆ ท่ีจัดรวม หรือจัดแยกเฉพาะสาขา ท้ังยังสามารถจัดแสดง
นิทรรศการขึ้นเฉพาะกลุมหรือเฉพาะบุคคลท่ีสรางสรรคผลงานดวย 
 4. การเผยแพรทางสื่อ (Media) เปนการเผยแพรผลงานดวยส่ือทัศนเปนหลัก ไมวาจะเปนทางโทรทัศน
หรือดวยแผนซีดี โดยแสดงเรื่องราวของผลงานหรืองานวิจัยนั้น นอกจากนี้ตัวผลงานเองในแขนงดานโฆษณาและ
ภาพยนตร มีลักษณะเปนส่ือทัศนดวยตัวของตัวเอง จึงสามารถนําออกเผยแพรทางส่ือไดโดยตรง และผูผลิตใน
วงการส่ือ อาจจัดแสดงผลงานเปนเทศกาลภาพยนตรขึ้น 
 5. การนําไปใชประโยชน (Use) ผลงานทางดานศิลปประยุกต โดยเฉพาะทางสถาปตยกรรม เปน
ลักษณะงานที่มีการเผยแพรจากการถูกนําไปใชประโยชน และบอยคร้ังเมื่อนําไปใชงานแลว มักกอใหเกิดอิทธิพลตอ
การพัฒนาการออกแบบเปนวงกวาง 
 6. การนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Intellectural Property) เนื่องจากผลงานออกแบบหรือ
การสรางสรรคทางศิลปประยุกตเปนทรัพยสินทางปญญาทางกฎหมาย จึงสามารถนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา แตตองเปนอันดับแรก กอนการเผยแพรดวยลักษณะอื่น ยกเวนทรัพยสินทางปญญาประเภทลิขสิทธิ์ (ส่ือ
ทัศน และงานเขียนตางๆ) ซึ่งมีผลคุมครองทันทีท่ีมกีารผลิต จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา แมจะมิไดมี
วัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงาน แตเปนไปเพ่ือการคุมครองสิทธิ์ แตไดทําใหเปนท่ีรูจักกันอยางกวางขวาง และมี
การจัดขอมูลและเอกสารที่นําไปเผยแพรเปนวงกวางได 
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 อนึ่ง เนื่องจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการในประเทศไทย ถูกตีกรอบอยางแคบ จึงยึดเอาเพียงรูปแบบ
การเผยแพรผลงานในลักษณะเปนบทความทางวิชาการ เพ่ือตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือประกอบการประชุมทาง
วิชาการ จึงจะนําเปนการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือเมื่อมีการตีพิมพเปนหนังสือเทานั้น แมเกณฑการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) จะมีการระบุวา
สามารถมี “ผลงานในลักษณะอื่น” เชน วีดีทัศน ผลงานออกแบบ หรือส่ิงประดิษฐ ตางๆ แตหลักฐานท่ีผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา กลับเปนเอกสารท่ีเปนบทความท่ีมีการเผยแพร หรือหนังสือ เพ่ือประกอบสื่อ ผลงานออกแบบหรือ
ส่ิงประดิษฐเหลานั้น หาใชผลงานในลักษณะอื่นไม (หมายเหต:ุ จากประสบการณของผูเขียนท่ีขอรับการประเมินผล
งานในลักษณะอื่น) ดังนั้น การเผยแพรผลงานในลักษณะอื่น ไมวาจะเปนรูปแบบโปสเตอร การจัดนทิรรศการ การ
นําไปใชประโยชน การเผยแพรดวยส่ือ หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผูทรงวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ในสาขาศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร อาจปฏิเสธได 
 ดังนั้น การเผยแพรผลงานวิจัยและออกแบบทางศิลปประยุกต ในลักษณะเปนบทความวิชาการ จึงใชเปน
ตัวชี้วัดท่ีเปนหลักของการเผยแพร ในวงการวิชาการของประเทศไทย ในบทนี้จึงจะขยายความเฉพาะเรื่องการเขียน
บทความ  

 
7.2 องคประกอบของบทความวิชาการ 
 การเขียนบทความวิชาการ สมบัติ ทีฆทรัพย  กลาววา อาจเลือกเรื่องมาเขียนได 4 ลักษณะ คือ 1) เลือก
ตามความเชี่ยวชาญของผูเขียน 2) เลือกตามความสนใจของผูเขียน 3) เลือกตามความสนใจของหนวยงานหรือ
เปาหมายเฉพาะ และ 4) เลือกตามกระแสความสนใจของสังคม  
 สมบัติ ทีฆทรัพย (ม.ป.ป.:5-10) ยังระบุไวดวยวา การเขียนบทความวิชาการสามารถแบงเนื้อหาออกได
เปน 3 สวนคือ ความนํา เนื้อเรื่อง และบทสงทาย โดยการเขียนความนําไมมีกฎเกณฑตามตัว อยางไรก็ตาม ไดมี
การเสนอแนะวิธีการเขียนท่ีนิยมและยังใชไดดี เชน ความนําท่ีเปนเรื่องเลา เปนคําถาม บรรยาสถานการณ แสดง
ความขัดแยง สรุปความสําคัญ เปนการชวนสนทนา เปนสุภาษิตหรือบทกวี แสดงเจตนาของผูเขียน ใชคํากระตุน
เพ่ือสรางความประทับใจ และมาจากขาว สวนเนื้อเรื่องควรแบงเปนหัวขอยอยๆ ท่ีเขียนเชื่อมโยงกันตั้งแตตนจนจบ 
และบทสงทาย เพ่ือการจบบทความที่ดีตองทําใหผูอานเขาใจประเด็นสําคัญ หรือมีความตองการศึกษาเรื่องนั้นๆ 
ตอไป หรือไดความคิดท่ีจะนําไปใชประโยชน ซึ่งการลงทายบทนิยมทํากันหลายลักษณะ เชน ตอบคําถาม สรุป
สาระสําคัญของเรื่อง เชิญชวนใหรวมมือ แสดงมติของผูเขียน เลนคําใหขบขันหรือคําคมท่ีกระทบความรูสึกในทาง
สรางสรรค หรือเสียดสีใหผูอานสะใจ 
 อยางไรก็ตาม ในการเขยีนบทความทางวิชาการที่มาจากงานวิจัย วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ถือไดวา
เปนการเขียนบทความที่มาจากการวิจัย ซึ่งเปนอีกลักษณะหนึ่ง การเขียนบทความเชนนี้ จะมีแบบแผนคอนขาง
ตายตัว เพราะเปนการเนื้อหายอของรายงานการวิจัย สําหรับบทความจากวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ 
สถาบันการศึกษาสวนใหญมักระบุรูปแบบเคาโครงการเขียนไวแลว ซึ่งผูเขียนจําเปนตองศึกษาจากคูมือของแตละ
สถาบัน ดังนั้น จะเห็นไดวาการเขียนบทความทางวิชาการท่ีมาจากงานวิจัย วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ผูเขียนไม
จําเปนตองสรางอารมณรวมใหกับผูอาน บทความวิชาการจึงหนีไมพนความนาเบ่ือ แตความนาสนใจจะอยูท่ีองค
ความรูใหม หรอืแนวทางใหมท่ีงานวิจัยนั้นคนพบ 
 สําหรับองคประกอบของบทความวิชาการท่ีมาจากงานวิจัย นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช 
(ม.ป.ป.:3-4) ไดระบุไววาโดยท่ัวไปประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวน ดังนี้ 
 “ 1. บทคัดยอ (Abstract) เปนสวนท่ีเสนอวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป 
เพ่ือใหเห็นภาพรวมท้ังฉบับ ประกอบดวยขอความท่ีเปนคําสําคัญท้ังหมด มีความกะทัดรัด และส้ัน 
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 2. สวนนํา (Introduction) ประกอบดวยสาระ 4 สวนยอย สวนท่ีหนึ่ง เปนการบรรยายใหเห็นพัฒนาการ
ของผลงานวิจัยกอนหนานี้ และนําเขาสูปญหาวิจัย สวนท่ีสอง กลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย สวน
ท่ีสาม เปนการรายงานเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในสวนทฤษฎี และงานวิจัยสําคัญท่ีนําไปสูการสรางกรอบ
ความคิด รวมท้ังสมมติฐานการวิจัย สวนท่ีส่ี เปนการรายงานเหตุผลพรอมเอกสารอางอิงในการเลือกวิธีดําเนินการ
วิจัยท่ีใชในบทความนี้ 
 3. วิธีการ (Methods) เสนอสาระของวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยลักษณะของประชากร กลุมตัวอยาง 
และการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง การนิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีการวิจัยท่ีใช 
 4. ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis Results) เสนอเนื้อหาท่ีเปนการบรรยายแนวทางการวิเคราะหขอมูล 
และตามดวยผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลท่ีอยูในรูปตารางหรือรูป 
ตองมีการบรรยายสาระประกอบดวย มิใชเสนอแตตารางหรือรูปโดยไมมีการบรรยาย 
 5. การอภิปรายและสรุปผล (Discussion/Conclusion) เสนอขอคนพบโดยสรุป อธิบายขอคนพบที่ขัดแยง
หรือสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยโดยมีเหตุผลประกอบ  มีการอภิปรายถึงขอบกพรอง ขอจํากัด ขอดี ของการ
วิจัย ซึ่งนําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยตอไป 
 6. สวนอางอิงและภาคผนวก (References/Appendix) ประกอบดวยบรรณานุกรม เชิงอรรถ บันทึกหรือ
หมายเหตุของผูวิจัย สวนผนวกเปนสวนท่ีผูวิจัยตองการเสนอสาระใหผูอานไดรับรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีเสนอใน
บทความ” 

นงลักษณ วิรัชชยั และสุวิมล วองวาณิช (ม.ป.ป.:5) ยังไดระบุแนวทางการเขียนบทความวิจัยไวดวยวา  
“ 1. ผูเขียนบทความตองมีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยท่ีตองการนําเสนอ 
2. การเขียนบทความวิจัย ตองเริ่มดวยการกําหนดโครงราง การจัดลําดับความคิด การเรียบเรียงเนื้อหา

สาระ ควรท้ิงชวงหาง 1-2 สัปดาห และนํากลับมาปรับปรุงลีลาการเขียน และภาษาใหถูกตองตามแบบของบทความ 
3. การเสนอเนื้อหา ควรใหความสําคัญกับความชัดเจน ถูกตอง ตรงไปตรงมา และสมบูรณ 
4. การใชภาษาตองมีความเปนมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับผูอานท่ีเปนนักวิชาการ และใชภาษาถูกตอง 
5. การลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามหลักการวิจัย มีความตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงผลสรุปและการอภิปราย

ผลการวิจัย แตละยอหนามีความสําคัญ และเชื่อมโยงความคิดท่ีตอเนื่อง 
6. การใชคําศัพทใหเลือกคําศัพทท่ีเปนไปตามศัพทบัญญัติ ไดรับการรับรองใชกันแพรหลาย ถาเปนศัพท

ใหมจากภาษาตางประเทศ ควรมีวงเล็บกํากับ หรือมีเชิงอรรถอธิบายเสริม และใชคําศัพทวิชาการคงที่แบบเดียวกัน
ท้ังบทความ 

7. การเขียนประโยคควรเปนประโยคสมบูรณ ใชประโยคส้ัน หลีกเล่ียงประโยคซอน และระมัดระวัง
เครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง 

8. ใหความสําคัญกับการพิสูจนอักษร” 
 เนื่องจากการวิจัยทางศิลปประยุกต นอกจากจะมีเนื้อหาท่ีเปนการพรรณาความแลว ส่ิงสําคัญคือสวนท่ีเปน
ขอมูลทัศน ท่ีสามารถแสดงโดยภาพกราฟก ในรูปแบบตางๆ ดังนี้ 
 1. แผนภูมิ (Chart) มี 3 ลักษณะคือ 
  1.1 แผนภูมิจากสถิติ ไดแก Pie Chart, Bar Chart, Line Chart 
  1.2 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิด (Concept Diagram) 
  1.3 แผนภูมิแสดงหลักการหรือกระบวนการทํางาน (Work Process) (อนึ่ง แผนภูมิการจัดองคกร 
อาจจัดอยูในประเภทนี้) 
 2. ตาราง (Table) 
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 3. ภาพ มี 2 ลักษณะคือ  
  3.1 ภาพถาย (Photography)  
  3.2 ภาพประกอบที่เปนภาพรางหรือลายเสน (Sketch) 
 4. แบบเขียนทางเทคนิคหรือแบบเขียนทางสถาปตยกรรม (Technical/Architectural Drawing) 
มี 2 ลักษณะ คือ ท่ีเขามาตราสวน และท่ีไมเขามาตราสวน โดยแบบเขียนท่ีไมเขามาตราสวนอาจเปนกึ่งแสดง
หลักการหรือกระบวนการทํางานไปดวย สําหรับลักษณะแบบเขียนทางเทคนิค สามารถประกอบไปดวยแบบแผนผัง 
(Plan) รูปดาน (Elevation/Side View) รูปตัด (Section) แบบสามมิติ (3 Dimentional Drawings) ในลักษณะ
ทัศนียภาพ (Perspective Drawing) และ Isometric Drawing รวมท้ังแบบขยาย (Detail Drawing) ซึ่งการเขียนแบบ
และแสดงแบบทางเทคนิคและทางสถาปตยกรรม แตเดิมวาดดวยมือ ปจจุบันไดอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวย
ในการเขียนและสรางแบบดวย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7-1 ภาพตัวอยาง แสดงแบบเขียนทางเทคนิค (Technical Drawing) ของระหัดวิดน้ําท่ีพัฒนาขึ้นจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินในภาคอีสาน เพ่ือใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําและภูมิทัศนริมลําหวยหมากแขง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งออกแบบโดยผูเขียนและปราโมทย จรุงทวีเวทย 
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7.3 การเขียนบทคัดยอ 
 เนื่องจากบทคัดยอ เปนหนาแรกท่ีผูอานหรือผูทรงคุณวุฒิใชในการพิจารณาบทความ วาบทความน้ันมี
เนื้อหาสาระควรท่ีจะติดตามอานในรายละเอียดตอไปหรือไม และในการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ตางๆ จะใชบทคัดยอเปนส่ิงพิจารณาวาจะรับหรือปฏิเสธบทความน้ัน บทคัดยอจึงมีความสําคัญอยางสูง 
 การเขียนบทคัดยอสําหรับบทความท่ีมาจากงานวิจัย มีรูปแบบคอนขางตายตัว สวนใหญทางฝาย
บัณฑิตศึกษาของแตละสถาบัน จะกําหนดมาแลววาใหประกอบดวยวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ
ขอเสนอแนะ โดยใหเขียนอยางกะทัดรัด ใหไดใจความ และมีความยาวไมควรเกิน 500 คํา หรือหนึ่งหนากระดาษ 
A4 อยางไรก็ตาม ก็พบวาผูเขียนบทคัดยอ โดยเฉพาะนักศึกษามักไมใครใหความใสใจในการเขียนบทคัดยอ
เทาท่ีควร และเขียนเสมือนเปนคํานํา หรือเขียนสวนความสําคัญของเรื่องวิจัย เสมือนเปนอารัมภบทยาวเกินไป 
ในขณะท่ีสาระของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ท่ีควรบงชี้คือ วิธีการท่ีศึกษาวิจัย ผลผลิตจากการวิจัย และประโยชน
จากการวิจัยนอยระบุไวนอยเกินไป  
 ในการเขียนบทคัดยอสําหรับบทความทางวิชา Rowena Murray (2007:48-49) ไดอธิบายถึงโครงสราง
ของบทคัดยอท่ีนํามาแสดงเปนตัวอยาง วาประกอบดวยองคประกอบ 5 สวนคือ 
 1. สวนแนะนํา (Introduction) 
 2. การทบทวนวรรณกรรม (Background Literature)  
 3. การพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยหรือกระบวนการศึกษาวิจัยท่ีไดรับการพัฒนาขึ้น  
     (Developing the Process) 
 4. การทดสอบกระบวนการศึกษาวิจัย (Testing the Process) 
 3. สวนสรุป (Conclusion) ท่ีระบุวาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ หรือมีผลลัพธเปนอยางไร 
 เพ่ือแสดงวิธีการเขียนบทคัดยอ ท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงไดยกตัวอยางบทคัดยอของ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑปลาคาวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพ่ือเปนสัตวเศรษฐกิจของประเทศ 
(ธาดา สุทธิธรรมและมงคล โปรงเจริญ, 2551) ซึ่งมีกระบวนการวิจัยท่ีมีท้ังการเก็บขอมูลและวัตถุดิบจากภาคสนาม 
และการทดสอบในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และการทดลองแปรรูปกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยมีจํานวนคําใน
บทคัดยอ 417 คํา และมีการระบุคําสําคัญ ซึ่งสวนใหญนํามาจากชื่อเรื่องวิจัยไวดวย 

ภาพท่ี 7-2  ภาพตัวอยาง แสดงแบบ
เขียนไอโซเมตริก (Isometric 
Drawing) ของเตาเผาเซรามิคส
อุณหภูมิสูงขนาดเล็กชนิดประหยัด
พลังงานท่ีออกแบบโดยผูเขียนและ
ปราโมทย จรุงทวีเวทย ซึ่งการแสดง
แบบอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
ในการสรางแบบ 
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ตัวอยางบทคัดยอ 
โครงการวิจัยเร่ือง การพัฒนาผลิตภัณฑปลาคาวและปลาในครอบครัวเดียวกัน 
    เพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจของประเทศ 

  Product Development from Fresh Water Shark (Wallago Attu) and Other  
  Siluridae Fish for Thailand’s Economy 

   
  การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือการนําเสนอ 1) การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากปลาเคาหรือปลาคาว 2) 
เพ่ือสรางรายได อันอาจนําไปสูการแกปญหาความยากจน 3) เพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวและชื่อเสียงของจังหวัด
อํานาจเจริญ ซึ่งมีหมูบานปลาคาว เปนหมูบานโฮมสเตยมาตรฐานประเทศไทยแหงหนึ่ง และ 4) เพ่ือสงเสริมการ
บริโภคอาหารจากปลาเพื่อสุขภาพแกประชากร  
  ปลาเคาเปนปลาท่ีมีรสอรอย มีเนื้อสีขาวและแนน ในการศึกษาวิจัยจึงไดมีการดําเนินการศึกษาขอมูลภาค
เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยในประเด็นเรื่องสถิติเกี่ยวกับการจับและนําเขาปลาในตระกูลเดียวกัน ไดแก ปลา
เนื้อออน และปลาคางเบือน จากประเทศกัมพูชา คุณคาอาหารจากปลา การแปรรูปและบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
จากเนื้อสัตว รวมทั้งไดดําเนินการสํารวจภาคสนามและจัดหาปลาเคาและปลาในตระกูลเดียวกันเพ่ือนํามาแปรรูป มี
การทดสอบในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามมาตรฐานผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อหาขอมูลโภชนาการในปลา
เคา และเปรียบเทียบกับปลาและเนื้อสัตวอ่ืนๆ ซึ่งพบวาปลาเคามีสารอาหารตางๆ ท่ีจําเปนตอรางกายสูง 
โดยเฉพาะปริมาณใยอาหารและสังกะสีมีสูงกวาปลาน้ําจืดชนิดอ่ืนๆ รวมท้ังคอลลาเจนก็มีปริมาณสูง สวนคุณคา
โปรตีนในเนื้อปลาและเนื้อสัตวเกือบทุกชนิดมีปริมาณตอหนวยใกลเคียงกัน  
  นอกจากนี้ยังไดทําการสํารวจวิธีการแปรรูปปลาเคาและปลาในตระกูลเดียวกัน ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ พ้ืนท่ีลุมน้ําโขง ชี และมูล ตลอดจนในภาคกลางแถบแมน้ําปาสัก ลพบุรี และภาคเหนือตอนลางแถบ
แมน้ํายม รวมท้ังปลาเคาในประเทศกัมพูชา ท่ีเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และพนมเปญ ซึ่งสวนใหญนิยมทําปลาเค็ม 
ปลาแหงรมควัน (ปลากรอบ) และปลารา เพ่ือใหการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสามารถเปนสัตวเศรษฐกิจและเพ่ือ
สงเสริมการทองเที่ยว ตองมีบรรจุภัณฑท่ีเหมาะสม เชนกรณีศึกษาการแปรรูปปลาไหลอุนะงิท่ีประเทศญี่ปุน จงึไดมี
การแปรรูปเนื้อปลาเคาและปลาในตระกูลเดียวกันโดยกลุมผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือทดสอบรสชาติและคุณลักษณะของ
เนื้อ กาง และหนังปลา ซึ่งพบวาสามารถนํามาแปรรูปไดทุกสวน โดยหนังปลาเคามีความกรอบและอรอยอยางยิ่ง 
นอกจากนี้ยังสามารถนําทําเปนขาวอบกรอบรสปลาหรืออ่ืนๆ โดยไดทดลองแปรรูป ปรุงรสและออกแบบบรรจุภัณฑ
เบ้ืองตน ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเปนเชิงพาณิชยไดตอไป 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ, ปลาคาว (ปลาเคา), ปลาเนื้อออน, ปลาคางเบือน, สัตวเศรษฐกิจ 
 
 

7.4 การเผยแพรบทความวิชาการ 
 สําหรับผลงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อมีการ
ดําเนินการแลวเสร็จ เพ่ือใหความรูนั้นสามารถเผยแพรออกไปในวงกวาง เพ่ือการนําไปใชประโยชนหรือเพ่ือเปน
ขอมูลอางอิงตอไป แตเลมรายงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ มีความหนามาก และการเขาถึงยาก จึงมักมีการ
ยอเนื้อหาสําคัญออกมาในรูปบทความทางวิชาการ 
 บทความทางวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ จะมีรูปแบบเหมือนกัน เนื่องจาก
กระบวนการศึกษาสําหรับวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธใชกระบวนการวิจัยเปนแนวทาง แมในสาขาศิลปประยุกต จะ
มีขั้นตอนการออกแบบเพ่ิมขึ้น แตก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยเพ่ือการพัฒนาหรือทดลองออกแบบ 
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 นงลักษณ วิรัชชัย (2541 ใน นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช, ม.ป.ป.:3) กลาววาคุณภาพของ
บทความวิจัยคอนขางเปนมาตรฐานกวารายงานการวิจัย เนื่องจากการพิมพเผยแพรบทความวิจัยตองผานการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพใหไดตามเกณฑมาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประชุม 
บทความวิจัยจึงมีคุณคาสําหรับนักวิชาการทุกคน โดยเฉพาะนักวิจัย เพราะเปนตัวเชื่อมความรูในอดีตกับความรู
ใหมท่ีไดจากการวิจัยในการเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ นอกจากนี้ยังระบุถึงการพิจารณาแหลงตีพิมพ
เผยแพรบทความทางวิชาการไววา 
 “ นักวิจัยท่ีตองการเผยแพรผลงานวิจัยของตนโดยการตีพิมพในวารสารตองศึกษาลักษณะของวารสารท่ีมี
การจัดทําอยูในวงการวิชาการ ตองรูจักคัดสรรวารสารที่มีนโยบายหรือวัตถุประสงคสอดคลองกับเนื้อหาสาระของ
ผลการวิจัยท่ีตองการนําเสนอ นงลักษณ วิรัชชัย (2541) จัดประเภทของวารสารออกเปน 3 ประเภทใหญ ประเภท
แรกเปน วารสารทางวิชาการเฉพาะทาง เปนวารสารที่มจีุดเนนของลักษณะบทความตางกัน  บางฉบับเนนบทความ
ท่ีเปนการวิเคราะหเชิงทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษทางการศึกษา  ประเภทท่ีสอง เปนวารสารแนวปริทัศน 
(review) วารสารนี้เนนการพิมพบทความแนวบูรณาการ หรือการสังเคราะหงานวิจัยหรือแนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
การพัฒนากรอบความคิดในสาขาวิชาตางๆ  ตามจุดเนนของวารสาร  ประเภทท่ีสาม เปนวารสารรายเดือน หรือ
พิมพมากกวา 6 ฉบับตอป รับเฉพาะบทความวิชาการขนาดส้ันท่ีเปนความคิดเห็น แนวคิด วิสัยทัศน การวิเคราะห 
อภิปราย อันจะกอใหเกิดการสรางสรรคทางวิชาการ” 
 สมบัติ ทีฆทรัพย (ม.ป.ป.:10) สรุปไววา การเขียนบทความวิชาการท่ีดีจะตองมีเนื้อหาในทางสรางสรรคท่ี
ทําใหผูอานเกิดความคิดหรือความรูหรือแนวปฏิบัติในทางสรางสรรคท่ีดีตอไป ในบทสงทายไมควรมีขอมูลหรือ
แนวคิดเพ่ิมเติมจากท่ีนําเสนอมาอีกแลว กรณีท่ีตองการเสนอแนวคิดเพ่ิมเติมควรทําในลักษณะการเสนอแนะเพ่ือ
ศึกษาตอไป สวน นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (ม.ป.ป.:7) สรุปไววา การจัดทําเอกสารวิชาการไมวาจะ
เปนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ผูเขียนตองใหความสําคัญกับการนําเสนอสาระใหครบถวนสมบูรณ มี
ความถูกตองในเชิงวิชาการ ความนาเชื่อถือของขอมูล หรือขอคนพบที่ตองการนําเสนอ  โดยตองอธิบายวิธีการ
ไดมาซึ่งขอมูลใหชัดเจน ไมวาจะเปนขอมลูจากการศึกษาวิจัย หรือจากการสังเคราะหเอกสาร ตลอดจนให
ความสําคัญกับการอางอิงแหลงท่ีมาของขอมูลใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีผูผลิตเอกสาร เชน กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ หรือสํานักพิมพกําหนด 
 ใน พ.ศ. 2552 ผูเขียนไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การตีพิมพเผยแพรบทความ
ทางวิชาการในวารสารและการประชุมวิชาการ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยและนักศึกษาในระดับบัณฑิต 
ศึกษาจากหลายสถาบันท่ัวประเทศ จากการเสวนาในท่ีประชุม สามารถสรุปไดวา สําหรับในประเทศไทย 
ความสําเร็จท่ีจะทําใหบทความทางวิชาการไดรับการเผยแพรในวารสารหรือท่ีประชุมวิชาการ คือ  1) ความรูจักสนิท
สนมกับบรรณาธิการหรือผูจัดประชุม และ 2) ความรูจักกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เพ่ือการติดตอประสาน 
งานการเปนสวนตัวกอนการตัดสินบทความ สําหรับในตางประเทศ ปจจัยดังกลาวก็มิไดแตกตางกันนัก ดังนั้น จึง
อาจกลาวไดวา ผูเขียนบทความทางวิชาการท่ีประสงคจะเผยแพรบทความของตน นอกจากเน้ือหาผลงานมีคุณภาพ
ไดตามเกณฑแลว สัมพันธภาพกับผูเผยแพรหรือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก็เปนปจจัยท่ีสําคัญอยางยิ่ง 
 อนึ่ง เมื่อทําการวิจัยเสร็จแลว นอกจากผูวิจัยยังมีภาระหนาท่ีท่ีในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยอาจตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ วารสารวิชาชีพ ในการนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ การนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาแลว ท่ีสําคัญคือการนําไปใชประโยชนไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม คุณภาพชีวิต ท่ีกอ
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานใดดานหนึ่ง  ซึ่งสามารถกระทําไดโดยดําเนินการอบรมถายทอดความรู การนําไปใช
งาน หรือการนําไปผลิตเชิงพาณิชย เปนตน ส่ิงเหลานี้ ยอมมีประโยชนย่ิงกวาการเผยแพรเพียงบทความวิชาการ 
จึงจะนับไดวางานวิจัยมีประโยชนอยางแทจริง 
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บทที่ 8 
การบริหารโครงการวิจัย 

 

8.1 หลักการบริหารโครงการ 
 โครงการวิจัยเปนจํานวนมาก เมื่อผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาดําเนินการ 1-2 
ป แลว แมจะขอขยายเวลาออกไปอีก 1-2 ป ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ เนื่องจากปจจัยแวดลอม ท้ัง
สถานการณท่ีคาดไมถึง และดวยความไมพรอม หรือการขาดทักษะในการบริหารโครงการวิจัยของผูวิจัยเอง ดังนั้น 
เพ่ือเปนบทเรียนสําหรับนักวิจัยในการบริหารโครงการวจิัย ในบทนี้ จะไดกลาวถึงแนวทางที่จะทําใหโครงการวิจัย
บรรลุความสําเร็จ  
 ปเตอร ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการ และนักทฤษฎีดานการบริหารระดับ
โลก ไดเขียนหนังสือท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการไวเปนอันมาก ซึ่งหลักการบริหารท่ีมีผูกลาวถึงมากท่ีสุดคือ 
หลักการบริหารดวย 4M คือ การบริหารคน (Man), การบริหารเงิน (Money), การบริหารวัสดุ ซึ่งอาจรวมถึง
เครื่องจักรเครื่องมือ (Materials & Machines) และ การบริหารจัดการ (Management) ซึ่งบางคนอาจใชคําวา 
วิธีการ (Method)  ในขณะท่ี แฮโรลด คุนซ (Harold Koontz) ท่ีปรึกษาดานการบริหารจัดการท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก
อีกทานหนึ่ง กลาวถึงหลักการบริหารจัดการวา เกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธ โดยเชากลาววา ความสําเร็จของการ
บริหารคือ การบริหารคนอยางมีกลยุทธ  (“manage-men-t where "t" stands for tactfully”) 
 ในการบริหารโครงการวิจัย ท่ีผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว สามารถยึดหลัก 4M ไดเปนอยางดี ในขณะท่ี
โครงการวิจัยหลายโครงการ อาจมีผูวิจัยรวม และผูชวยวิจัย ดังนั้นทุกคนควรไดรับการกําหนดบทบาทและมีความ
รับผิดชอบในภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตยในการบริหารการเงิน และความ
ตรงตอเวลาในการจัดการภาระงาน ซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยตองบริหารคนโดยหลักของแฮโรลด คุนซนั่นเอง อยางไร
ก็ตาม มีประเด็นตางๆ ท่ีการบริหารโครงการวิจัยตองคํานึงถึงดังตอไปนี้ 
  

8.2 กฎระเบียบที่เก่ียวของกับการบริหารโครงการวิจัย 
 เมื่อโครงการวิจัยไดรับงบประมาณเพื่อทําวิจัยมา ผูวิจัยควรตรวจสอบดูวาแผนงานวิจัยหรือกิจกรรมตางๆ 
ท่ีเกี่ยวของ วาจะตองใชเงิน วัสดุครุภัณฑ และการบริหารบุคคลที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบในดานตางๆ อยางไร โดย
ในท่ีนี้จะแยกออกเปน 3 หมวดคือ  
 1. ดานการเงินและพัสดุ ในประเด็นเรื่องตางๆ ดังนี้ 
  - การขออนุมัติงบประมาณ การทําสัญญา 
  - การทําเรื่องขออนุมัติเบิกงวดเงิน 
  - การเบิกจายเงินและการใชจายเงิน กรณีเปนหมวดเงินอุดหนุนท่ัวไปและเงินรายไดในระบบ
ราชการ  
  - การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ 
  - การขอเชารถ หองประชุม หรือครุภัณฑ 
  - การทําบัญชีและการเก็บหลักฐานการเงิน 
 2. ดานการบริหารบุคคล เนื่องจากผูวิจัยสวนใหญเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ โครงการวิจัยท่ีไดรับ
อนุมัติใหดําเนินงานได จึงสามารถใชเวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการดําเนนิการได ในการดําเนินการ
นอกสถานท่ี คือการวิจัยในภาคสนาม ผูวิจัยตองศึกษาระเบียบราชการในการดําเนินการขออนุมัติเดินทางไป
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ราชการตอผูบังคับบัญชา เพ่ือทําวิจัยใหเรียบรอยกอนเวลาเดินทาง สําหรับผูวิจัยและนักศึกษาท่ีจะไปดําเนินการ
วิจัยโดยการขอขอมูลในสถานที่ตางๆ ก็ตองจัดทําหนังสือขออนุญาตหรือขอขอมูลการวิจัยจากสถาบันไปดวย 
 3. ดานจรรยาบรรณและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ในการดําเนินงานวิจัย สถาบันตางๆ ไดมีขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งผูวิจัยจะตองคํานึงถึง และบางอยางจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูกํากับดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมในดานนั้นๆ ของสถาบันกอนการดําเนินการวิจัย 
ซึ่ง ไดแก  
    3.1 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑความประพฤติปฏิบัติท่ัวไปสําหรับนักวิจัย เชน ความ
รับผิดชอบตอส่ิงท่ีวิจัย การเคารพความคิดเห็นผูอ่ืน ฯลฯ (ดังระบุไวในภาคผนวก ก) 
    3.2 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย หมายถึง มนุษยเปนผูถูกวิจัย ไมวาจะเปนการรกัษา การสรางเสริม
สุขภาพ และสงตรวจสวนของรางกาย รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และมานุษยวิทยา 
    3.3 จรรยาบรรณการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร  
    3.4 ความปลอดภัยทางชีวภาพ 
 ท้ังนี้ จรรยาบรรณนักวิจัย ไมตองขออนุญาตกอนการดําเนินการวิจัย สวนในอีก 3 ดานท่ีเหลือตองขอ
อนุญาตตอสถาบันกอนการดําเนินการวิจัย 
 สําหรับการวิจัยทางศิลปประยุกต ท่ีเปนการวิจัยพ้ืนฐาน เพ่ือสํารวจผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรม ไมตอง
ขออนุญาตกอนการดําเนินการวิจัย แตสําหรับการวิจัยทางศิลปประยุกต ท่ีเปนเชิงทดลอง เชน การสรางส่ิงประดิษฐ
เพ่ือนําไปใชกับผูพิการหรือผูสูงอายุ การผลิตส่ิงทอทางการแพทยเพ่ือใชกับมนุษยหรือสัตว เชนนี้ตองขออนุญาต
ดําเนินการกอนการวิจัย 
 

8.3 การบริหารเวลาในโครงการวิจัย 
 เนื่องจากโครงการวิจัยทุกโครงการมีกรอบเวลาปฏิบัติการกําหนดไว เพ่ือใหสอดคลองกับทรัพยากร
การเงินและบุคคล ผูวิจัยจะตองการวางแผนปฏิบัติงาน (Planning) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสวนใหญงานวิจัย
จะกําหนดไว 1 ป โดยในการบริหารเวลา ผูวิจัยควรมีดําเนินการ ดังนี้ 
 1. แยกกิจกรรมในการปฏิบัติงานวิจัยเปนกิจกรรมยอยๆ ตามข้ันตอนของระเบียบวิธีหรือ
กระบวนการวิจัย ต้ังแตเวลาเร่ิมตนถึงเวลาส้ินสุด ดังแสดงไวในแผนภูมิท่ี 8-1 อนึ่ง ผูวิจัยอาจไปดําเนินการจัดทํา
ในรูปแบบตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยเลยก็ได 
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 แผนภูมิท่ี 8-1 แสดงขั้นตอนของกระบวนการวิจัย (บุญเฉิด โสภณ, ม.ป.ป.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จัดทําตารางแผนการปฏิบัติการวิจัย  สามารถดําเนินการไดใน 2 รูปแบบ คือ  

ระบุปญหาการวิจัย 

ทบทวนวรรณกรรม 

กําหนดกรอบทฤษฎี 

ออกแบบแผนการวิจัย 

ระบุประชากรและตัวอยาง 

เตรียมเครื่องมือวิจัย 

วางแผนรวบรวมขอมูล 

เตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะห 

เขียนรายงานการวิจัย 

แปลผลและอภิปรายผลการวิจัย 

วิเคราะหขอมูล 

ระบุสมมุติฐาน ระบุตัวอยาง 
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    2.1 ในรูปแบบอยางงาย โดยระบุขั้นตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานไว ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 8-1  
  

 ขั้นตอนการดําเนินงาน/การวจิัย ระยะเวลา  

1.การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
   การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

1 เดือน 

2.การสรางและตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย 1 เดือน 

3. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการใชเคร่ืองมือวิจัย 1 1/2 เดือน 

4. การวิเคราะหขอมูล  1 1/2 เดือน 

5. การทดลองออกแบบรางผลิตภัณฑ 3 เดือน 

6. การจัดทําตนแบบ 3 เดือน 

7. การเขียนรายงานและจัดทํารูปเลม 1 เดือน 

                                                                             รวมระยะเวลา       12 เดือน 

 
ตารางท่ี  8-1  ตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยอยางงาย 

 
    2.2 ในรูปแบบท่ีเรียกวา แกนทชารท ( Gantt’s Chart ) ดังแสดงในตารางที่ 8-2 ซึ่งมีขั้นตอนอยางงาย 
เนื่องจากใชระเบียบวิธีวิจัยไมซับซอน และ ตารางที่ 8-3 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยท่ีซับซอน เนื่องจากใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี อนึ่ง แกนทชารทนี้ เปนตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยท่ีนิยมใชกันเปนสวนมาก และ
มักถูกกําหนดใหแสดงไวในแบบเสนอโครงการวิจัยดวย 
  
 

ขั้นตอนการดําเนินงาน ระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  
   การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

            

2.การสรางและตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย             

3. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการใชเคร่ืองมือวิจัย             

4. การวิเคราะหขอมูล             

5. การทดลองออกแบบรางผลิตภัณฑ             

6. การจัดทําตนแบบ             

7. การเขียนรายงานและจัดทํารูปเลม             

P = การติดตามประเมินผลการดําเนินการวิจัยในแตละชวง 4 เดือน 
 
 

ตารางท่ี  8-2  ตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยท่ีไมซับซอนนัก 
 

P

P

P
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ขั้นตอนการวิจัย 

 
ระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ             

2.การวิจัยเชิงปริมาณ (1 คร้ัง) กับประชากรตัวอยางผูใช
ผลิตภัณฑจํานวน 100 ราย 

            

3. การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังที่ 1 กับผูปฏิบัติวิชาชีพดานการ
สาธารณสุข จํานวนรวม 7 คน 

            

4. การวิจัยเชิงคุณภาพคร้ังที่ 2 กับผูทรงคุณวุฒิ (ปราชญ
ชาวบาน) รวม 6 คน 

            

5. การวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองครั้งที่ 1: การทดลองผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑส่ิงทอ จํานวน 160 ตัวอยาง 

            

6. การวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองครั้งที่ 2  จากผลิตภัณฑที่
ไดรับการคัดเลือกมาจากข้ันที่ 5 จํานวน 30 ตัวอยาง 

            

7. การวิจัยเชิงคุณภาพรอบที่ 3  กับผูปฏิบัติวิชาชีพ ตัวแทน
ผูผลิตผลิตภัณฑเคร่ืองนอน ผูใชผลิตภัณฑตามกลุมอายุ และ
โดยคณะผูวิจัยเอง รวม 18 ราย 

            

8. การวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองรอบที่ 3  นําผลิตภัณฑที่ผาน
การคัดเลือกมาปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะจากข้ันตอน
ที่ 7 จํานวน 13 รายการ 

            

9. ฝกอบรมใหความรูผูผลิตประเภทหัตถกรรม ถึงกรรมวิธีการ
ผลิตส่ิงทอผสมชนิดใหม 

            

10. สรุปผลการวิจัย และนําผลงานการออกแบบไปจดสิทธิบัตร 
และใชประโยชนเชงิพาณิชย โดยการประชาสัมพันธกับผูผลิต 

            

11.จัดทํารายงานสรุปและเผยแพร             

ตารางท่ี  8-3  ตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยท่ีซับซอน เนื่องจากมีวิธีวิจัยแบบผสานวิธีการ 
 
   ท้ังนี้ การกําหนดระยะเวลาในการทํางานแตละขั้นตอนหรือกิจกรรมในแตละชวงเวลา ใชการคาดคะเน
ตามประสบการณของผูวิจัย สําหรับนักวิจัยหนาใหมอาจมีความคลาดเคล่ือน จําเปนตองปรับตารางแผนการ
ปฏิบัติการภายในกรอบเวลาที่กําหนดใหได 
 3. การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การปฏิบัติตามแผนการวิจัยโดยมีตารางแผนเปนตัวกํากับหรือ
ควบคุมการปฏบัิติงาน ทําใหผูวิจัยสามารถดําเนินการ ประสานงาน บริหารการเงิน วัสดุอุปกรณ และบุคคลได
โดยสะดวก นอกจากนี้ผูใหทุนยังสามารถใชในการติดตามความกาวหนาระหวางดําเนินการวิจัย ซึ่งนิยมกําหนดใหมี
การรายงานความกาวหนาปกติตองทุก 6 เดือน ตามแบบฟอรมท่ีแหลงทุนกําหนดไว ซึ่งอาจประกอบดวย 2 สวน 
คือ 1) รายงานดานเทคนิค ซึ่งเปนคําอธิบายวาไดทํางานไปถึงขั้นใด ประสบปญหาและอุปสรรค ซ่ึงจะมีแนวทาง
แกไขอยางไร และ 2) รายงานดานการเงิน เพ่ือแสดงสถานภาพการใชเงินวาสอดคลองกับแผนและงบประมาณที่
กําหนดไวในแตละชวงเวลาหรือไม 
 สําหรับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ซึ่งควรเขาพบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรายงาน
ความกาวหนาดวยปากเปลา หรือดวยเนื้องานท่ีดําเนินการมาเปนประจําทุก 1-2 สัปดาหแลว ทุกสถาบันการศึกษา
ไดมีการกําหนดกรอบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ตอคณะกรรรมการ
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หรือคณะอาจารยท่ีปรึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จึงจะครบถวนตามเกณฑการศึกษา ซึ่งท่ีปรึกษา
สามารถใหคําแนะนําตอโครงการวิจัย ท้ัง 2 สวน คือ  
 1. การใหคําแนะนําปรึกษาดานวิชาการ  ซึ่งนักวิจัยหรือนักศึกษาสวนใหญ มักมาพบที่ปรึกษาใน
ประเด็นเนื้อหาทางวิชาการเปนหลัก 
 2. การใหคําแนะนําปรึกษาดานการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งนักวิจัยหรือนักศึกษาสวนใหญ มักไม
มาพบท่ีปรึกษา ทําใหการวิจัยลาชา และเสร็จไมทันเวลา ตองขอขยายเวลา หรือไมก็ไมสามารถสําเร็จไดทัน
กําหนดเวลาจนตองถูกออก เนื่องจากปญหาตางๆ ไมวา จะดวยเรื่องสุขภาพ ครอบครัว การเงิน การขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานวิจัย ความรวมมือจากบุคคลในทองท่ี ฯลฯ ส่ิงตางๆ เหลานี้ ท่ีปรึกษาสามารถใชประสบการณืชวยให
คําเสนอแนะ และทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
 

8.4  ขอเสนอแนะสงทาย  
 ในการวิจัย เจตนาอันประสงคใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะผูกับประสบปญหา ท่ีมีทุกขใหพนทุกขนั้น 
เปนการมองเห็นโอกาส หรือหัวขอการวิจัย นอกเหนือจากความตองการของผูวิจัยเองที่อยากเพิ่มพูนความรู จึงลง
ไปศึกษาปรากฏการณและองคความรูท่ีเปนพ้ืนฐาน จนสามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีใหม นวัตกรรม หรือการ
แกปญหาได แตการวิจัยยอมไมอาจสําเร็จได หากผูวิจัยไมมีความสามารถเล็งเห็นขั้นตอนหรือระเบียบวิธวิีจัยอยาง
ปรุโปรง หรือมีทักษะในการบริหารการวิจัย อยางพอเพียง การเรียนในสถาบันการศึกษา เปนเพียงบทหนึ่งเทานั้น 
ซึ่งนักศึกษาหรือนักวิจัยหนาใหม ผูยังมีทักษะนอย ควรหมั่นเขาหาขอคําชี้แนะจากท่ีปรึกษาท้ังประเด็นทางวิชาการ
และการบริหารงานวิจัย เพ่ือใหงานวิจัยสําเร็จในเวลาท่ีกําหนดไว หากมีปญหาอุปสรรคประการใด จะไดพบหนทาง
แกไข หรือทําการเปล่ียนแปลงภายในเวลาอันรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงอยางใหญหลวง คือชื่อเรื่องวิจัย 
ไปจนถึงกระบวนการวิจัย เพ่ือไมใหเสียเวลาในการดําเนินงาน อีกท้ังการติดตามความกาวหนาของการวิจัยของ
ตนเอง ดวยการหมั่นทบทวนกับตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) ท่ีกําหนดไว  
 ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการบริหารการเงิน การเดินทางไปสํารวจในภาคสนามเปนส่ิงส้ินเปลือง
งบประมาณสูง ดังนั้นเมื่อไปแลว ควรใหไดงานคุมกับเงินท่ีตองจายไป สําหรับโครงการวิจัยทดลอง เชน ในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ ท่ีมีการผลิตตนแบบ ควรจัดทําแบบรางหรือทดสอบเบ้ืองตนใหเปนมั่นเหมาะ กอนลงมือผลิต
ชิ้นงานตนแบบ แมเพียงชิ้นเดียว หรือสองชิ้น กลับดีกวาการผลิตท้ิงผลิตขวาง หรือมากมายหลายชิ้น จนเฝอ เพียง
หวังเอาใจอาจารยท่ีปรึกษาหรือผูใหทุนวิจัยดวยปริมาณ หาใชคุณภาพไม ดังนั้น จึงไมควรท้ิงเงินและเวลาเกินไปกับ
ชิ้นงานจํานวนมาก แตควรมุงผลผลิตนอยชิ้น ท่ีมีคุณภาพสูง โดยเฉพาะเมื่อผลงานนั้นเพียงชิ้นเดียวก็สามารถนําไป
จดสิทธิบัตรได และเมื่อจดสิทธิบัตรแลว ผลงานนั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสูง หรือสามารถนําไปตอยอด
เปนผลผลิตอื่นๆ ไดอีกมากมาย ยอมดีกวาชิ้นงานมากมายที่ไม “โดนใจ” ตลาด หรือปราศจาก “คุณคา” 
 ดังนั้น จึงขอสรุปวา คุณคางานวิจัยท่ีแทจริง คือการมีคุณประโยชนท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง ไมวาจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต จิตใจ ประโยชนในเชิงพาณิชย เศรษฐกิจ สังคม หรือ
ส่ิงแวดลอม ผลงานวิจัยจึงนอกจากจะสามารถสราง “มูลคา” แลว ยังมี “คุณคา” ตอมวลมนุษย สังคม และ
ส่ิงแวดลอมอยางสูง. 
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