บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความหมายของศิลปประยุกต
ความรูในโลกนี้ มีอยูดวยกันหลายศาสตร หลัก ๆ ก็คือ
1) ศิลปศาสตร (Arts) หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวของกับงานสรางสรรคทั้งหลายของมนุษย ไมวาจะเปนศิลปะ
ที่จับตองได (Tangible) ไดแก งานสถาปตยกรรม หัตถกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ประณีตศิลป เปนตน และ
งานศิลปะที่จับตองไมได (Intangible) ไดแก องคความรูตางๆ ฝมือชางที่สืบทอดกันมา ดนตรี ประเพณี วรรณกรรม
เปนตน
2) วิทยาศาสตร (Sciences) หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวของกับความแทจริงทางธรรมชาติ มีกฎเกณฑและ
การคํานวณได ไมวาจะเปนดานการแพทย วิศวกรรมศาสตร ธรณีวิทยา ดาราศาสตร ชีววิทยา ฯลฯ อนึ่ง
สถาปตยกรรมศาสตร สามารถจัดเปนสาขาทางดานวิทยาศาสตรก็ไดดวย เพราะเกี่ยวของกับวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกอสราง
3) สังคมศาสตร (Social Sciences) หมายถึง ศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตในฐานะที่มนุษยเปน
สัตวสังคม เชน โบราณคดี มานุษยวิทยา รัฐศาสตร นิติศาสตร เปนตน
4) ไสยศาสตรและศาสนศาสตร (Supernatural and Theology) เปนศาสตรที่เกี่ยวของกับเรื่องราวเหนือ
ธรรมชาติ ความเชื่อและปรัชญาในแตละศาสนา เปนศาสตรที่จับตองไมได เปนศาสตรทางความเชื่อเปนหลัก ใน
ศาสตรนี้มีการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา ในสาขาวิชา เชน พุทธศาสตร เทววิทยา หรือ นอกระบบการศึกษา โดย
สืบทอดกันมาตามสายวัฒนธรรมความเชื่อตางๆ
ในสาขาวิชาศิลปประยุกต ซึ่งอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ประยุกตศิลป” ก็ได ซึง่ รวมถึงสาขาสถาปตยกรรม
ศาสตรดวย คณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดอยูในกลุมสาขาวิชาปรัชญา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) เรียกวา สาขาประยุกตศิลป โดยในทางศิลปะ สามารถจําแนกประเภทของศิลปะตามกําเนิดอาจแบงออกเปน
2 แขนง คือ
1) ศิลปบริสุทธ (Pure Arts) หรือวิจิตรศิลป (Fine Arts)
2) ศิลปประยุกต หรือประยุกตศิลป (Applied Arts)
ไดมีการใหนิยามศิลปะทั้ง 2 แขนง ไวทั้งในระดับสากลและในบริบทของประเทศไทย เชน
พจนานุกรมวิกิพีเดีย ไดใหความหมายวา “ วิจิตรศิลป เปนศิลปะที่กระตุนใหเกิดปญญาหรือความรู”
หองศิลป บุญชัย [ม.ป.ป.] ไดใหนิยามวา “ วิจิตรศิลป เปนศิลปะแหงความงามมีจุดมุงหมายเพื่อชวย
ตอบสนองความตองการทางการแสดงออกแหงการรับรู จิตใจ และอารมย เปนสําคัญ โดยวัดคุณคาไดจากความรูสึก
งานวิจิตศิลปมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวาประณีตศิลป หมายถึงศิลปะที่มีความละเอียดออน...โดยวิจิตรศิลปสามารถ
แบงออกเปน 5 แขนงคือ งานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรม และ ดนตรีนาฎศิลป”
ในที่นี้ ผูเขียนจะขอนิยามคําวาวิจติ รศิลปตามบริกลสากลในโลกปจจุบัน ซึ่งมีการสรางสรรคงานวิจิตรศิลป
หลากหลายเกินกวาที่ปรากฏในอดีต โดยใหความหมายไวดังนี้:
“ วิจิตรศิลป หมายถึง งานสรางสรรคผลงานดวยสื่อตางๆ ในการแสดงออกแหงสภาวะจิตของผูสรางสรรค
ในการตีความ เพื่อรองรับจุดมุงหมายที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนเพื่อศรัทธา เพื่อการเรียนรู หรือเพื่อสะทอน
ความเปนไปของสังคมและอารมณ โดยผูเสพผลงานวิจิตรศิลป สามารถตีความตามสภาวะจิตของตนเชนกัน โดย
อาจเปนการกระตุนใหเกิดปญญารูคิด หรือนําไปสูการเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลหรือสังคมก็ได”
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งานวิจิตรศิลปโดยเฉพาะสาขาวรรณกรรมนั้น นับไดวาเปนสาขาที่ทรงพลังที่สุด เพราะการถายทอด
ความคิดของผูสราง ไดรังสรรคออกมาเปนผลงานที่สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางกวางขวางตั้งแตระดับ
บุคคลถึงสังคมได เชน หนังสือเรื่อง ยูโทเปย (Utopia) ซึ่งแตงขึ้นใน ค.ศ. 1516 โดยเซอรโทมัส มอร (Sir Thomas
More) กลาวถึงชุมชนในอุดมคติ ที่ใหความสําคัญกับการอยูรวมกับธรรมชาติและประเพณี ไดสงผลมีความพยายาม
การออกแบบเมืองอุดมคติในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในชวงยุคอุตสาหกรรม หรือ เรื่อง The Communist
Menifesto (ลัทธิคอมมิวนิสต) ซึ่งแตงขึ้นโดย คารล มารก (Carl Marx) ใน ค.ศ. 1848 ที่กลาวถึงระบบสังคมนิยม
เปนทางเลือกใหมแทนระบบทุนนิยม เพื่อลดความเหลื่อมล้ําของชนชั้น ซึ่งตอมาไดสงผลใหประเทศที่รับแนวคิดนี้ มี
การเปลี่ยนแปลงทางการปกครอง และทําสงครามทั้งดวยอาวุธและ “สงครามเย็น” อยางตอเนื่องยาวนานกับกลุม
ประเทศทุนนิยม ที่มีสหรัฐอเมริกาเปนผูนํา
อยางไรก็ตามงานวิจิตรศิลปทุกแขนง เปนไปโดยอาศัยหรือมีการปฏิสัมพันธทางอารมณระหวางผูสรางและ
ผูเสพเปนหลัก งานวิจิตรศิลปสามารถทําใหเกิดความกาวราวรุนแรง ออนโยน หรือสงบได เชนการเสพดนตรี
คลาสสิกสามารถกอใหเกิดความสงบ สมาธิและปญญาไดดีกวาดนตรีร็อคที่ทําใหรางกายและจิตใจตื่นตัว หรืออาคาร
ที่ออกแบบไมเหมาะสม ทําใหเกิดสภาวะหดหูได หรือรื่นรมยได เปนตน
สําหรับนิยามของ ศิลปประยุกต จากพจนานุกรมวิกิพีเดีย ไดใหความหมายวา:
“ เปนการนําการออกแบบและสุนทรียภาพมาสรางผลิตภัณฑซึ่งมีประโยชนใชสอยสําหรับใชใน
ชีวิตประจําวัน ศิลปประยุกตจึงเปนงานออกแบบที่ผสานกับความคิดสรางสรรคเพื่อสรางผลิตภัณฑที่มีประโยชนใช
สอย สาขาวิชาทางศิลปประยุกตไดแก การออกแบบอุตสาหกรรม, การออกแบบนิเทศศิลป, การออกแบบแฟชั่น,
การออกแบบตกแตงภายใน, การออกแบบเพื่อการตกแตงและเพื่อประโยชนใชสอยตางๆ รวมทั้งการออกแบบ
สถาปตยกรรมและการถายภาพ ซึ่งถือเปนงานสรางสรรคในเนื้อหา จึงถือวาเปนงานประยุกตศิลปดวย ”
สวน หองศิลป บุญชัย ไดใหนิยามไววา
“ ศิลปประยุกต (Applied Arts) หมายถึง ศิลปะที่ตอบสนองความตองการทางรางกายและจิตใจโดยวัด
คุณคาไดจากความเชื่อ ความศรัทธาขนบธรรมเนียมประเพณีและความงดงามเปนการแกไขดัดแปลงศิลปะมาใชใน
ชีวิตประจําวัน ตั้งแตของจําเปนในชีวิตจนถึงสิ่งฟุมเฟอย นอกจากนั้นยังแสดงออกทางดานวัฒนธรรมและอารยธรรม
ของเผาชน เชื้อชาติตางๆ อีกดวย ”
ปญญา เศรษฐศิริ ศุภกร และคณะ (2540) ไดใหนิยามวา “ ศิลปประยุกต (Applied Art) หมายถึงศิลปะที่
สนองความตองการทางดานรางกาย เศรษฐกิจ และชีวิตประจําวัน โดยถือเอาคุณคาทางประโยชนใชสอยเปนอันดับ
แรกและคุณคาทางความงามเปนอันดับรอง ”
สําหรับในที่นี้ ผูเขียนขอใหนิยามไวดังนี้:
“ ศิลปประยุกต (Applied Arts) หมายถึง ผลงานสรางสรรคดวยฝมือ ภูมิปญญาที่สืบทอดกันมา หรือการ
ออกแบบขึ้นใหม เพื่อตอบสนองการใชสอยของมนุษย ”
ดังนั้น สาระสําคัญของงานศิลปประยุกตคือตองมีประโยชนใชสอย สําหรับงานสถาปตยกรรมในอดีต
ประเภทศาสนสถานทางความเชื่อตางๆ แมจะมีประโยชนใชสอยเปนที่ตั้ง แตก็อาจจัดเปนงานวิจิตรศิลปไดตาม
นิยามขางตน ในขณะที่งานสถาปตยกรรมสวนใหญในปจจุบันจัดเปนศิลปประยุกตมากกวาเปนวิจิตรศิลป
โดยเฉพาะอาคารสมัยใหมทั้งหลายยอมมีอายุการใชงานในกรอบเวลาตามสมควร สําหรับผลิตภัณฑตางๆ ที่ใชในวิถี
การดําเนินชีวิตตางๆ ลวนถือไดวาเปนผลงานทางศิลปประยุกตทั้งสิ้น ที่ผานกระบวนการสรางสรรคดวยฝมือ
ความคิด หรือภูมิปญญา
อนึ่ง ในการสรางสรรคผลงานศิลปะทุกแขนง ศิลปนผูสรางสรรคผลงาน ไดรับการจัดประเภทไวโดย
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ เปน 3 ประเภท คือ
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1. สาขาทัศนศิลป หมายถึง ศิลปะทั้งทางดานวิจิตรศิลปและประยุกตศิลป ที่มีการรับรูดวยตาหรือการ
มอง โดยผูสรางสรรคผลงานที่โดดเดน 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 ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการประพันธ อาจเปนรอยแกวรอยกรอง เรื่องสั้น
สารคดี หรือนวนิยาย ก็ได
3. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ผลงานศิลปะที่เกิดขึ้นจากการแสดงและการบันเทิงตางๆ ไมวาจะเปน
การขับรองดนตรีไทยลูกทุงและดนตรีไทยพื้นเมือง ประพันธเพลง การกํากับและการแสดงภาพยนตร การแสดงทุก
ประเภท ไมวาจะเปนโขน หุนกระบอก หนังใหญ หมอลําลิเก ฯลฯ
อนึ่งสําหรับสิ่งของเครื่องใช หรือผลิตภัณฑตางๆ ที่ปรากฏอยูในวิถีชีวิตนั้น หากจําแนกตามกระบวนการ
ผลิต อาจแบงออกไดเปน 3 ลักษณะคือ
1. ผลิตภัณฑหัตถกรรม ดั้งเดิมนั้นเนนการผลิตทีละชิ้นดวยฝมือของผูผลิตคนเดียวโดยตลอด
กระบวนการผลิต แมจะมีเครื่องมือชวยบาง แตมักเปนเครื่องมืออยางงาย ทําใหผลงานอาจมีชิ้นเดียว หรือหากมีการ
ผลิตหลายชิ้น แตละชิ้นมักมีลักษณะที่ไมเหมือนหรือเทาเดิม คือไมมี “ ความสม่ําเสมอ ” โดยเฉพาะชิ้นงานที่ตองใช
เทคนิคหรือทักษะสูง เชน การทอผาไหมมัดหมี่ยอมสีธรรมชาติ การทําเครื่องจักสาน การทําเครื่องเงินและทอง เปน
ตน ความไมสม่ําเสมอหรือไมคงที่ของงานหัตถกรรม ที่ขึ้นอยูกับทักษะและมีคุณคาและมูลคาสูงขึ้นในโลกปจจุบัน
และอนาคต อยางไรก็ตาม เนื่องจากความตองการสินคาหัตถกรรมที่มีสูงขึ้น หรือตองการผลิตใหไดมากขึ้น ไดมีการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหสามารถผลิตผลงานที่คงที่และจํานวนมากขึ้นไดจากผูผลิตหลายคน โดยแตละคน
รับผิดชอบในแตละกระบวนการ เชน การทอผาไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแกนเพื่อการสงออก ที่ตองการลวดลายและ
สีเหมือนกันหลายๆ ผืน พบวาหมูบานหนึ่งรับมัดลาย หมูบานหนึ่งรับยอม และอีกหมูบา นหนึ่งเปนผูทอ เปนตน
อนึ่ง ผลงานผลิตภัณฑที่ใชฝมือขั้นประณีตวิจิตรบรรจง เชน การแกะสลักผลไม การแกะเทียนพรรษา การ
ตองดอกกระดาษ หรือการแทงหยวก ลวนเปนผลงานที่ทําขึ้นดวยมือเปนหัตถกรรม แตดวยความประณีต จึงมัก
เรียกวา “ งานประณีตศิลป ”
2. ผลิตภัณฑอุตสาหรรม เปนการสรางผลิตภัณฑเปนจํานวนมาก ที่อาศัยเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
เปนสําคัญ ทําใหผลผลิตมีลักษณะสม่ําเสมอกัน มีความคลาดเคลื่อนนอย มีระบบควบคุมคุณภาพใหคงที่ การผลิต
ระบบนี้เกิดขึ้นนับตั้งแตการปฏิวัติอุตสาหกรรมในคริสตศวรรษที่ 18 ในอุตสาหกรรมทอผากอน แลวเมื่อมีการ
ประดิษฐเครื่องจักรกลและปจจุบันในระบบคอมพิวเตอรควบคุมการผลิตตางๆ ก็ยิ่งทําใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรมมี
ความเหมือนในดานคุณลักษณะของทุกชิ้นการผลิต และเกิดโรงเรียนสอนการออกแบบอุตสาหกรรมขึ้นโดยเฉพาะ
โดยเฉพาะจากความจําเปนในความตองการผลิตภัณฑเพื่อประกอบอาคาร ไมวาจะเปนบานประตูหนาตาง บานพับ
สุขภัณฑ โคมไฟ หรือ อุปกรณประกอบอาคารตางๆ ไปจนถึงรถยนตร และเครื่องใชตางๆ ทั้งนี้
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม นับไดวาเปนผลิตภัณฑที่สวยงาม เรียบรอย มีความสม่ําเสมอ คงที่ แตก็ขาดความหายาก
และเสนหของความไมสม่ําเสมอ
3. ผลิตภัณฑหัตถอุตสาหกรรม เปนการสรางผลิตภัณฑที่ใชกระบวนการผลิตผสมผสานระหวาง
หัตถกรรมกับอุตสาหกรรม คือมีทั้งกระบวนการผลิตที่ทําดวยมือ แตก็มีเครื่องมืออุตสาหกรรมเขารวมดวย ทําให
สามารถผลิตชิ้นงานไดเปนจํานวนมาก เชน การผลิตเครื่องเรือนไมแกะสลัก งานหลอโลหะประดับตกแตง เปนตน
อนึ่ง ยังมีผลงานสรางสรรค ที่อยูในชีวิตประจําวัน อีกประเภทหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจากผลพวงของสมัย
อุตสาหกรรม คือ สื่อทางดานสิ่งพิมพ โทรทัศน ภาพยนตร และการโฆษณา นั้น นับเปนผลงานเพื่อสรางมูลคาเชิง
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พาณิชย ดวยความคิดและการออกแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว มีอายุการใชงานสั้นๆ ตามรสนิยมผูบริโภค จัดอยูใน
การออกแบบงานสรางสรรค ที่เรียกเฉพาะวา “ นิเทศศิลป (Communication Arts) ”

1.2 ความสําคัญของการวิจัยทางศิลปประยุกต
มักมีผูถามวาทําวิจัยไปทําไม บุญเฉิด โสภณ [ม.ป.ป.] ไดใหความหมายของการวิจัย วาหมายถึง
การศึกษาคนควา วิเคราะหหรือทดลองอยางมีระบบ โดยอาศัย อุปกรณหรือวิธีการ เพื่อใหพบขอเท็จจริง หรือ
หลักการไปใชในการตั้งกฎ ทฤษฎีหรือแนวทางในการปฏิบัติ สําหรับผูเขียนคิดวา แกนแทของการทําวิจัย ก็คือ การ
บรรเทาหรือดับความทุกข เพื่อสรางความสุขใหผูเกี่ยวของ เนื่องจากประเด็นปญหาของการวิจัย เปนเรื่องที่ทําให
ผูคนเปนทุกข หรือเปนเรื่องที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของเขาดีขึ้น การทําวิจัยจึงเปนการดําเนินตามพุทธวิถี คือ เมื่อมี
ทุกข ตองหาเหตุที่ทําใหเกิดทุกข (สมุทัย) หาหนทางดับทุกข (นิโรธ) และวิธีการดับทุกข (มรรค) ซึ่งก็คือผลจากการ
วิจัย ดังแผนภูมิที่ 1-1

แผนภูมิที่ 1-1 เสนทางการวิจัยตามพุทธวิถี
การวิจัยทําใหเกิดความรู ความรูนั้นก็คือ “ ปญญา ” ที่จะนําไปแกปญหาที่ทําใหเกิดทุกข ใหทุกขนั้น
บรรเทา กอใหเกิดความสุขแกผูเกี่ยวของ ที่อาจมีเพียงกลุมหนึ่งหรืออาจกวางขวางระดับประเทศและระดับโลกก็ได

1.3 ประเภทของงานวิจัย
ไดมีผูแบงประเภทงานวิจัยไดหลายลักษณะ โดยอาจจําแนกตามลักษณะ วิธีการ หรือผล เชน อดิศักดิ์
พงษพูลผลศักดิ์ (2552) ไดจัดประเภทงานวิจัยไวดังนี้:
“ 1. พิจารณาจากผลการวิจัย หรือเปาหมายของการวิจัย
- การวิจัยพื้นฐาน (Pure Research or Basic Research) เปนการวิจัยเพื่อหาความรูความจริง
สรางทฤษฎี สูตร หรือสรางกฎ เพื่อใชเปนพื้นฐานในการศึกษาเรื่องอื่นๆตอไป
- การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการวิจัยที่นําผลจากการวิจัย หรือขอคนพบจากการ
วิจัยพื้นฐาน ไปทดลองใชแกปญหาตางๆ
2. พิจารณาจากลักษณะของขอมูล

5
- การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนการวิจัยที่ใชขอมูลทางตัวเลข ซึ่งตองอาศัยหลักทาง
คณิตศาตรและสถิติมาชวยในการวิเคราะห
- การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เปนการวิจัยที่ใชขอมูลเชิงคุณลักษณะ บงบอกถึงขอมูลที่
ไมสามารถเปนตัวเลขไดโดยตรง
3. พิจารณาจากระเบียบการวิจัย
- การวิจัยเชิงประวัติศาสตร (Historical Research) เปนการศึกษาหาขอเท็จจริงที่เปนเรื่องราวในอดีต เพื่อ
ใชความรูมาอธิบายเหตุการณในปจจุบัน และอนาคต
- การวิจัยเชิงพรรณนา (Description Research) เปนการศึกษาเพื่อบรรยายปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้น
- การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการศึกษาตัวแปร เพื่อทราบสาเหตุที่ทําใหเกิดผล ”
สําหรับ พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ก:9) ไดอธิบายวา การวิจัยมูลฐาน หรือการวิจัยพื้นฐานนั้น ไมยึดติด
เรื่องประโยชนในการนํามาใชงานอยางหนึ่งอยางใด เชน เซอร ไอแซค นิวตัน อธิบายวาโลกมีแรงดึงดูดเขาหา
ศูนยกลาง สวนการวิจัยประยุกตนั้น ยึดติดกับปญหาหนึ่งปญหาใดโดยเฉพาะ เชน เอาคําอธิบายวาโลกมีแรงดึงดูด
เขาหาศูนยกลาง มาพัฒนาเครื่องบินทิ้งระเบิด เปนตน
ในการวิจัยทางศิลปประยุกต ผูเขียนเห็นวาควรแบงออกเปน 3 ประเภท และขอใหความหมายไวดังนี้
1. การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research, Theoretical Research) เปนการศึกษาคนควาจากความจริงที่
ปรากฏอยู อันเปนองคความรูหรือทฤษฎีตางๆ ที่มีอยู แตยังไมมีผูใดศึกษา รวบรวม เรียบเรียง หรือบงชี้ไว
2. การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนศึกษาคนควาเพื่อนําความรูหรือหาวิธีใหมเพื่อนําไปใช
ประโยชน โดยอาศัยพื้นฐานองคความรูที่อยูเดิม นํามาสรางสรรคเปนผลงานหรือกอใหเกิดเปนทฤษฎีใหมในการใช
ประโยชนหรือนําไปแกปญหาเฉพาะที่หรือปญหาทั่วไป
3. การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เปนการวิจัยเพื่อสรางวัสดุ ผลิตภัณฑ เครื่องมือ หรือ
ทฤษฎีใหม โดยผานกระบวนการทดลอง ออกแบบ ผลิต และนําไปใช โดยในการทดลองนั้นก็อาจคนพบทฤษฎีใหม
ไดเชนกัน นอกเหนือจากผลผลิตซึ่งเปนเปาหมายหลักของการวิจัย
ทั้งนี้ การวิจัยในลักษณะการวิจัยประยุกตและการวิจัยเชิงทดลอง สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) (2553) เรียกวาเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R & D) ซึ่งไดนยิ ามไววา
“งานวิจัยและพัฒนา คือ งานวิจัยที่มุงเนนนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดโดยตรง ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนาอุตสาหกรรม การพัฒนาชุมชน การจัดการทรัพยากร สิ่งแวดลอม
เปนตน โดยไมมุงหวังที่ผลงานตีพิมพ ดังนั้นนักวิจัยควรทํางานวิจัยตามความตองการของผูใชประโยชนจาก
งานวิจัย ไดแก กลุมนักอุตสาหกรรม เกษตรกร ผูแปรรูป ชุมชน ฯลฯ โดยมีตัวอยางโครงการที่มีลักษณะของ
งานวิจัยและพัฒนา ดังนี้ เชน การพัฒนาชุดตรวจสอบยาปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตว แนวทางการปฏิรูประบบ
โทรคมนาคมของประเทศไทย การกระจายอํานาจทางการคลัง เครื่องคัดขนาดขาวโพดฝกออนดวยกระบวนการ
ภาพถาย เปนตน”
นอกจากนี้ บุญเฉิด โสภณ ยังไดกลาววา การวิจัยและพัฒนา หมายถึง การสรางสรรคความรูอยางเปน
ระบบ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงการสรางความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การสรางความรูเกี่ยวกับคน
วัฒนธรรม และสังคม รวมถึงการใชความรูเหลานั้นเพื่อประโยชนในดานตางๆ
การวิจัยและการพัฒนา สําหรับนําไปใชสําหรับการออกแบบ มีความสําคัญตอทั้งสําหรับผลิตภัณฑใหมที่
จะเกิดขึ้น และสําหรับผลิตภัณฑเกาที่มีอยูแลว แตจําเปนตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพื่อตอบสนองความตองการ
ของมนุษย ตลาดการบริโภคที่เปลี่ยนไปตามเวลา และความอยูรอดขององคการ ซึ่ง พรสนอง วงศสิงหทอง (2550
ก:10-11) ไดกลาววา การวิจัย การพัฒนา และการออกแบบผลิตภัณฑ มีจุดมุงหมายดังนี้
“1. เพื่อคนหาและขยายขอบเขตขององคความรู
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2. เพื่อพัฒนาสินคาตัวใหม
3. เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
4. เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑและกระบวนการผลิตที่มีอยูเดิม
5. เพื่อหาหนทางทําประโยชนเสริมจากผลิตภัณฑที่มีอยู หรือทําประโยชนจากผลิตภัณฑ (สินคา) ที่เสีย
6. เพื่อหาขอมูลทางเทคนิคใหหนวยงานหลักในองคกร
7. เพื่อวิเคราะหผลิตภัณฑ (สินคา) ของคูแขงขัน”
ทั้งนี้ Richard J. Tersine (1983 ใน พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ก:10) ไดระบุความสัมพันธโดยรวม
ระหวางการวิจัย การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ วามีความสัมพันธที่ตอเนื่องกัน เพื่อการผลิตเปนเปาหมาย
สุดทาย ดังแสดงไวใน แผนภูมิที่ 1-2

แผนภูมิที่ 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 เปนการวิจัยที่มีการตั้งโจทยการวิจัยเพื่อแกปญหาใหแกผูใช
ประโยชนจากงานวิจัยโดยตรง ดังนั้นประเด็นวิจัยจึงถูกตั้งขึ้นตามความตองการของผูใชขอมูล และดําเนินการวิจัย
โดยนักวิจัย กระบวนการพัฒนาโจทยวิจัยมักเปนแบบระดมความคิดโดยใหผูที่เกี่ยวของในดานตางๆ ไดมีสวนรวม
ทั้งในสวนของผูใชขอมูล ผูประกอบการ นักวิจัย และผูที่ไดรับผลกระทบ (เชน อาจใชวิธีการระดมความคิดแบบ
OOPP หรือ Objective Oriented Project Planning) เมื่อไดกรอบการวิจัยแลว จึงประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยไดยื่น
ขอเสนอโครงการวิจัยตามกรอบที่ไดระบุไวแลว โดยในขั้นแรกแนะนําใหเสนอเปนเอกสารเชิงหลักการกอน เมื่อได
ปรับแตงแนวคิดไดตรงกันแลว จึงพัฒนาไปสูการเขียนขอเสนอโครงการฉบับเต็มตอไป ประเด็นวิจัยสําหรับโครงการ
ประเภทนี้คือปญหาที่เกิดขึ้นเปนปจจุบันของเรื่องนั้นๆ และการวิจัยดังกลาวจะนําไปสูการแกปญหานั้นตอไป
2. งานวิจัยเพื่อเตรียมรองรับปญหาในระยะปานกลางถึงระยะยาว เปนงานวิจัยที่เตรียมความพรอม
สําหรับปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต โดยปญหาดังกลาวยังไมเกิดขึ้นในปจจุบัน ดังนั้นการกําหนดกรอบการวิจัย
หรือตั้งโจทยวิจัย จะตองอาศัยความสามารถในการวิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวของอยางมาก โจทยการวิจัยอาจมา
จากนักวิจัยหรือผูที่เกี่ยวของหรือจากการระดมความคิดก็ได แตอยางไรก็ตาม ตองมีหลักฐานยืนยันแนวคิดนั้นๆ
อยางชัดเจนและรัดกุมวามีโอกาสเปนไปไดสูงที่เรื่องดังกลาวจะเปนปญหาสําคัญในอนาคตทั้งระยะใกลและไกล
3. งานวิจัยและพัฒนาซึ่งนําไปสูการสรางนวัตกรรม หรือเปนการวิจัยเพื่อใหไดทางเลือกใหมในการ
พัฒนา โจทยของงานวิจัยประเภทนี้มักถูกกําหนดโดยนักวิจัย หรือผูที่เชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ การพัฒนาโครงการ
ประเภทนี้ จําเปนตองมีหลักฐานยืนยันแนวคิดอยางชัดเจน รวมทั้งตองชี้ใหเห็นความสําคัญและความเปนไปไดใน
เรื่องที่จะวิจัยอยางชัดเจน นอกจากนี้ตองมีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการขยายผลงานวิจัยดังกลาวออกสูการใช
ประโยชนในแงมุมตาง ๆ ดวย
4. งานขยายผลการวิจัย เปนกระบวนการจัดการปลายทางเพื่อหาขอมูลบางประการหรือสนับสนุน
กิจกรรมบางอยางเพื่อใหผลงานที่ไดจากการวิจัย ไดถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุมเปาหมายอยางแทจริง ลักษณะ
งานประเภทนี้อาจไมใชงานวิจัยอยางแทจริงตามความเขาใจของบุคคลทั่วไป อยางไรก็ตามบางกรณีการดําเนินงาน
เชนนี้อาจมีความจําเปนในการผลักดันใหผลงานถูกนําไปใชประโยชนไดอยางจริงจัง ” (สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย, 2553)
ในการวิจัยทางศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คณะกรรมการวิจัยแหงชาติจัดอยูในสาขาวิชา
ปรัชญา และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรียกวา สาขาประยุกตศิลป อาจเปนการศึกษาวิจัย
ประเภทใดประเภทหนึ่ง หรืออาจจัดเขาไดเปนหลายประเภท โดยลักษณะงานวิจัยพื้นฐานทางศิลปประยุกต มัก
ไดแก การศึกษารูปแบบและภูมิปญญาหัตถกรรมหรือศิลปกรรมพื้นบานตางๆ
สําหรับลักษณะงานวิจัยประยุกตทางศิลปประยุกต มักเปนการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑตา งๆ บน
พื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น หรือการนําวัสดุที่มีอยูแลว แนวคิด หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชเพื่อสราง
ผลิตภัณฑหรือสรางสรรคผลงานในรูปแบบใหมๆ งานวิจัยทางศิลปประยุกตจํานวนมากตองอาศัยการพัฒนาทดลอง
เพื่อใหไดวัสดุใหม หรือผลิตภัณฑชนิดใหมๆ ก็จัดเปนการวิจัยเชิงทดลอง
อยางไรก็ตาม การสรางสรรคผลงานแตละชิ้น อาจใช 2-3 ลักษณะประกอบกัน งานวิจัยทางศิลปประยุกต
จํานวนมาก จึงอาจระบุไดวามีลักษณะการวิจัยอยูทั้ง 3 ประเภท ขึ้นอยูกับวาจะใหน้ําหนักในประเภทวิจัยใดมาก
นอยกวากัน

1.4 ขั้นตอนการพัฒนาและพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
มักมีนักวิชาการหรือผูสนใจใฝหาความรูดวยกระบวนการวิจัย สอบถามผูเขียนเสมอวา ถาการศึกษาหา
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ความรูหรือเปนไปเพื่อการแกปญหาโดยใชกระบวนการวิจัย แตมิไดใชเงินทุนจากแหลงภายนอก ซึ่งก็คือผูนั้นควัก
กระเปาออกเงินไปศึกษาวิจัยเองแลว ผลงานของเขาจะเปนงานวิจัยหรือไม เรื่องนี้ตอบไดเลยวา ผลงานนั้นยอมเปน
งานวิจัย แตคุณคาของงานวิจัยนั้นจะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับระดับของผลกระทบจากงานวิจัยนั้น ที่จะไปสูการ
แกปญหาหรือการเปลี่ยนแปลงในทางบวกตอผูไดรับผลจากงานวิจัย
อยางไรก็ตาม การวิจยั เปนกระบวนการที่ใชงบประมาณสูง หลายหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนลวนเห็น
ความสําคัญของการวิจัย จึงมีทุนสนับสนุนงานวิจัยหลายแหลงและจํานวนมาก โดยหัวขอวิจัยตองตรงกับยุทธ
ศาสตรการพัฒนาประเทศหรือความตองการของหนวยงานนั้น ซึ่งมีการระบุไวชัดเจน ถึงลักษณะโครงการที่มีทุน
สนับสนุน โดยผูขอรับทุนจะตองดําเนินการสงเอกสารชี้แจงชื่อและวิธีการการดําเนินการวิจัยใหชัดเจนและดีพอที่
ผูใหทุนจักเห็นความสําคัญของโครงการ และเชื่อมั่นในการดําเนินการวิจัยไดสําเร็จดวยกระบวนการวิจัยหรือ
ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อเปนการไมเสียเวลาทั้งตอผูวิจัยและเจาของทุน หลายแหลงทุนวิจัยในเบื้องตน
มักจะกําหนดใหสงเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) หรือเคาโครงโครงการวิจัย มาใหพิจารณากอน โดยผูให
ทุนจะไดอานเพื่อปฏิเสธ หรือเห็นชอบ หากเห็นชอบ ก็จะแจงใหผูขอรับทุนจัดทําเปนขอเสนอโครงการวิจยั
(Research Proposal) เพื่อนํามาพิจารณาโดยผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งเมื่ออานแลวก็มักมีขอเสนอแนะปรับปรุงอีกครั้ง
เพื่อใหจัดทําขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณหรือฉบับเต็ม (Full Proposal) ตอไป ขั้นตอนการพัฒนาและ
พิจารณาขอเสนอโครงการจึงมักมีเสนทางตามที่ระบุไวในแผนภูมิที่ 1-3
เอกสารเชิงหลักการ
(Concept Paper)
↓
ขอเสนอโครงการ
(Full Proposal)
↓
ขอเสนอโครงการ (ฉบับสมบูรณ)
↓
จัดทําสัญญารับทุน
แผนภูมิที่ 1-3 ลําดับขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ในการไดรับทุนวิจัย หนวยงานเจาของทุนจะมีเกณฑการพิจารณา ซึ่งผูเขียนโครงการวิจัยควรคํานึง เชน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) (2553) ไดระบุ “แนวทางการประเมินขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุนโครงการ
สนับสนุนการวิจัยขยายผลสูการปฏิบัติและพัฒนาตอยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ” วาใหคํานึงถึงประเด็นดังตอไปนี้
“ 1. คุณคาทางปญญาของโครงการวิจัย
1.1 ปจจัยการวิจัย (input)
1.1.1 หัวเรื่องการวิจัยนาสนใจเปนการตอยอดงานวิจัย / หรือสิ่งประดิษฐ และเปนประเด็น
เรงดวน (hot issue) ที่มีความสําคัญและจําเปนตองทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาอยางเรงดวนเพียงใด และทําใหเกิดการ
พัฒนาอยางยั่งยืนหรือไม
1.1.2 ที่มาและความสําคัญของปญหา มีความชัดเจน หรือไม
1.1.3 วัตถุประสงคของการวิจัยมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมหรือไม
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1.1.4 โครงสรางคณะผูบริหารโครงการวิจัย / ผูรวมวิจัยมีความเหมาะสมและมีความพรอมคือ
ครอบคลุมทุกสาขาวิชาหรือกลุมวิชาในเรื่องที่วิจัยเพียงใด
1) แสดงใหเห็นถึงความพรอมของคณะผูวิจัยที่จะดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ
2) มีวุฒิการศึกษา ประสบการณในการวิจัย และมีความเหมาะสมกับภาระหนาที่
ที่กําหนดไวในโครงการวิจัย
3) เปนที่ยอมรับในวงวิชาการดานการวิจัย
4) การอุทิศเวลาใหกับการทําวิจัย ตลอดโครงการวิจัย
5) มีจรรยาบรรณนักวิจัย และความรับผิดชอบสูง (ไมมีประวัติติดคางการสงรายงานวิจัย/
การเงิน)
1.1.5 สนับสนุนและเปดโอกาสใหนักวิจัยรุนใหมเขามามีสวนรวมในการทําการวิจัย เพื่อ
เปนการสรางนักวิจัยรุนใหมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องหรือไม
1.1.6 มีการทําวิจัยที่เกี่ยวของและการตรวจเอกสารอางอิงอยางสมบูรณเพียงใด
1) แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับองคความรู ทฤษฎี สมมุติฐาน หรือกรอบแนวความคิดเดิมที่
เกี่ยวของเพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่อง และความสัมพันธของเรื่องที่ทําการวิจัยกับผลการวิจัยอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศ ใหเห็นวาจะใชสนับสนุนหรือเปนแนวทางในการวิจัย
2) มีการอางอิงผลงานวิจัยที่เกี่ยวของอยางครบถวน ชัดเจน ถูกตองตามระบบสากลนิยม
1.1.7 จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจัยไดชัดเจนและเปนรูปธรรมเพียงใด
1) ระบุขั้นตอนและระยะเวลาทําการวิจัยโครงการโดยละเอียด และเหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่
2) แสดงความพรอมในการทําการวิจัยที่จะนําไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเพื่อ
ประโยชนในการติดตามประเมินผล
1.1.8 มีความพรอมดานสถานที่และอุปกรณในการทําการวิจัยหรือไม
1) เหมาะสมกับสภาพเงื่อนไขของสังคม และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
โครงการวิจัย
2) ระบุสถานที่ทําการวิจัย ทั้งในหองปฏิบัติการ เรือนทดลอง/ภาคสนามหรือ
สถานที่เก็บตัวอยางใหชัดเจน เหมาะสมกับงานวิจัย
3) ความพรอมของอุปกรณที่จะใชทําการวิจัย มีความเหมาะสมและตรงกับงานวิจัย
1.1.9 งบประมาณที่ใชทําการวิจัยมีความเหมาะสมหรือไม
1.2 กระบวนการวิจัย (process)
1.2.1 ระบุกลยุทธการเชื่อมโยงขั้นตอนการวิจัยอยางสมบูรณ ถูกตอง ชัดเจน และสอดคลองกับ
วัตถุประสงคของโครงการวิจัยเพียงใด
1.2.2 แสดงแผนการถายทอดเทคโนโลยี หรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย หรือสงเสริมสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาขั้นตอไปหรือเปนการบริหารในหนวยงานที่เกี่ยวของโดยระบุกลุมเปาหมายวิธกี ารถายทอด
ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ใหชัดเจน
1.3 ผลผลิตการวิจัย (output)
1.3.1 งานวิจัยที่จะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือนําไปใชประโยชน เชน ดาน
เกษตรกรรม พลังงาน สาธารณสุขและการพาณิชย และการสรางคุณคาเพิ่มทางสังคมและวัฒนธรรม
1.3.2 แสดงผลสําเร็จที่คาดวาจะไดรับเมื่อสิ้นสุดการวิจัยไดชัดเจนเพียงใด
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1.3.3 ระบุกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชน และผลกระทบจากผลงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
รวมทั้งสนองตอบยุทธศาสตรอะไรในยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) และนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553) ทั้งนี้อันอาจ รวมถึง
ยุทธศาสตรของหนวยงาน (แผนปฏิบัติราชการ 4 ป) ดวยเพียงใด
1.3.4 แสดงจํานวนนักวิจัยรุนใหมที่คาดวาจะเกิดจากการดําเนินการวิจัยนี้หรือไม
2. ผลกระทบของโครงการวิจัย (impact)
2.1 ผลลัพธของงานวิจัย กอใหเกิดการขยายผล/ตอยอด/สรางงานดานการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ
ที่เปนประโยชนตอประชาชน / ชุมชน / องคกร หรือเชิงพาณิชยไดอยางเปนรูปธรรมหรือไม
2.2 ผลลัพธ (outcome) ของงานวิจัยจะทําใหเกิดผลกระทบในดานตางๆ หรือไมตามยุทธศาสตร ดังนี้
2.2.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554)
1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู
2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
3) การปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน
4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
5) การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
2.2.2 นโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553)
1) การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2) การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางสังคม
3) การสรางศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล
4) การเสริมสรางและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5) การบริหารจัดการความรู ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปญญาของประเทศสูการใช
ประโยชนดวยยุทธวิธีที่เหมาะสม ”
อยางไรก็ตาม แมแหลงทุนวิจัยจะมีอยูหลายแหลง แตก็มีการแขงขันสูง การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยจึง
จําเปนตองศึกษาความสอดคลองของโครงการกับทิศทางการวิจัยที่เจาของทุนวิจัยตองการ และแบบฟอรมที่แหลง
ทุนกําหนดไวโดยครบถวน อนึ่ง ก็มีเสียงบนจากนักศึกษา นักวิชาการหรืออาจารยในมหาวิทยาลัยจํานวนหนึ่งวา
ทุนวิจัยมักจะไมใหตามความสนใจของตน ในเรื่องนี้หากผูที่จะทําวิจยั สามารถมองเห็นโอกาสวา ทุกสาขาวิชาของ
ตนโดยเฉพาะเมื่อมีการนําไปใชรวมกับสาขาวิชาอื่น นาจะสามารถนําไปกอใหเกิดหัวขอวิจัย ที่จะมีสวนในการเขา
ไปแกปญหาหรือชวยเหลือสังคมไดทั้งสิ้น ทั้งยังจะกอใหเกิดประเด็นเรื่องวิจัยที่แตกตางกวาแนวเรื่องที่คุนเคย อัน
อาจนําไปสูการตอบโจทยของการแกปญหาที่ดีกวาเดิมได

1.5 องคประกอบของเอกสารเชิงหลักการและแบบเสนอโครงงานวิจัย
“เอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper)” บางแหงอาจใชคําวา โครงรางงานวิจัย หรือ เคาโครงงานวิจัย
เปนขอมูลเกี่ยวกับโครงการวิจัยที่จะดําเนินการอยางยอ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิ หรือในกรณีเปนนักศึกษา เพื่อให
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรือการศึกษาอิสระพิจารณารับ ปฏิเสธ หรือใหแกไข โดยการพิจารณาเบื้องตนนั้น จะ
ดูจากความสอดคลองกับขอกําหนดของแหลงทุน หรือประเด็นปญหาที่ตองการแกไขหรือไม หากไม ก็จะไดมีการ
ปฏิเสธ เพื่อใหผูขอรับทุนวิจัยไมตองเสียเวลา หากเปนนักศึกษาก็ควรเปลี่ยนเรื่อง แตถาเรื่องนั้นนาสนใจ แตมี
ประเด็นที่ตองปรับปรุง ก็จะมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง และนําไปจัดทําเปนฉบับรายละเอียด ซึ่งเรียกวา
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“ขอเสนอโครงการวิจัยหรือแบบเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal)” ตอไป
สําหรับรูปแบบหรือโครงสรางของเอกสารเชิงหลักการ ซึ่งคือฉบับยอของขอเสนอโครงการวิจัย มักมี
แบบฟอรมกําหนดไว โดยมีการจําแนกเปนหัวขอยอยๆ เพื่อใหผูที่จะทําวิจัยกรอก ไดแก ชื่อเรื่องโครงการวิจัย ชื่อ
และที่อยูผูวิจัย ที่มาและความสําคัญของปญหาการวิจัย วัตถุประสงค ระเบียบวิธีวิจัย ผลที่คาดวาจะไดรับ เนื่องจาก
เปนเอกสารเบื้องตน 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 และที่อยู
ชื่อ-สกุล…………………………………………………………………………………………...
หนวยงาน …………………………………………………………………………………………
ที่อยู ……………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท/โทรสาร ………………………………………………………………………………...
E-mail address …………………………………………………………………………………
ระยะเวลาดําเนินการ …………………. เดือน
3. ปญหาที่ทําวิจัยและความสําคัญของปญหา
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
4. วัตถุประสงค
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
5. ระเบียบวิธีวิจัย (โดยยอ)
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. ผลที่คาดวาจะได
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
7. ความสอดคลองกับเปาประสงคและยุทธศาสตรของฝายที่เสนอขอรับทุน
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
เสนอตอ สกว. เมื่อวันที่ ………………………………………….

(ที่มา: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2553)
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บทที่ 2
การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยทางศิลปประยุกต
2.1 บทบาทของที่ปรึกษา
นักศึกษา จําเปนตองมีอาจารยที่ปรึกษา (Advisor ในระดับปริญญาโท หรือ Supervisor ในระดับปริญญา
เอก) และผูที่เริ่มกาวเขาสูวงการวิจัย ผูไดรับสมญาวา “นักวิจัยหนาใหม” ก็จะพี่เลี้ยงงานวิจัย (Mentor) หรือที่
ปรึกษา (Advisor) โดยคุณสมบัติของที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงงานวิจัยนั้น จักตองมีประสบการณงานวิจัยมากอน
โดยเฉพาะการวิจัยในระดับปริญญาเอก ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในประเทศ
ไทย อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย พึงมีประสบการณสูง มีงานวิจัยอยางตอเนื่อง และงานวิจัยเหลานั้นไดรับการ
เผยแพรแลวอยางกวางขวาง เพราะมิฉะนั้นจะขาดคุณสมบัติตามเกณฑของมหาวิทยาลัยและสกอ. สําหรับ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ระดับของอาจารยที่ปรึกษามีอยูหลายระดับ เชน ที่มหาวิทยาลัยแคนเบอรรา ประเทศ
ออสเตรเลีย อาจารยที่ปรึกษามีอยูถึง 4 ระดับ ระดับสูงสุดคือผูมีประสบการณสูง มีการใหคําแนะนําวิทยานิพนธและ
มีผลงานวิจัยตอเนื่อง จึงสามารถเปนอาจารยที่ปรึกษาระดับปริญญาเอกและประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
ได สวนระดับรองลงมาคือมีประสบการณมากกวา 1 ป แตยังไมมีนักศึกษาในความดูแลที่สําเร็จการศึกษา สําหรับผู
ยังไมมีประสบการณการใหคําปรึกษา แตมีผลงานวิจัยและเผยแพรแลวจะอยูในระดับที่ 3 สวนในระดับที่ 4 ลางสุด
คืออยูในระหวางการผลิตผลงานวิจัย ที่ยังไมมีการเผยแพร (University of Canberra, 2009)
ดังนั้น ที่ปรึกษาวิทยานิพนธหรืองานวิจัย จึงมีหนาที่ใชประสบการณแนะนําและแนะแนวใหนักศึกษาหรือ
ผูวิจัยภายใตความดูแล สามารถดําเนินการวิจัยไดสําเร็จ โดยใหคําปรึกษาไมเฉพาะในแงเนื้อหาดานวิชาการ แตยัง
รวมถึงวิธีการและการแกปญหาในการบริหารจัดการโครงการวิจัยใหสัมฤทธิผลอีกดวย

2.2 การกําหนดชื่อเรื่องวิจัย
สิ่งที่อาจารยที่ปรึกษาพบบอยที่สุด คือ นักศึกษาสวนหนึ่งตั้งใจมาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่
กําหนดใหมีการวิจัย โดยสมองยังวางเปลา บางก็เนื่องจากยังหางานทําไมได บางก็ศึกษาตอจากระดับปริญญาตรีที่
ในหลักสูตรไมเนนการวิจัย บางแมเคยรวมงานวิจัยกับอาจารยบางทานมาแลว แตเมื่อตองมาตั้งหัวขอหรือประเด็น
การวิจัยเอง ยังไมสามารถทําได โดยยังมองไมเห็นประเด็นปญหาการวิจัยไดชัดเจน
เพื่อเปนการชวยเหลือทั้งนักศึกษา นักวิจัยหนาใหม และอาจารยที่ปรึกษาหนาใหม ในหัวขอนี้จะได
กลาวถึงการกําหนดชื่อเรื่องวิจัยหรือโครงการวิจัย ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนดานแรกที่ผูวิจัยจะสื่อสาร
กับผูอาน ชื่อเรื่องวิจัยตองชัดเจนและสะทอนถึงประเด็นที่จะศึกษาวิจัยใหไดในทันที ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหลักสูตรที่เนนการวิจัย เชน ที่มหาวิทยาลัยแคนเบอรรา ประเทศออสเตรเลีย คูมือการศึกษาไดเขียนแนะนําไว
โดยเฉพาะวา ชื่อเรื่องวิจัยเปนสิ่งจําเปนที่จะตองระบุใหแคบและตรงจุด โครงการวิจัยอาจถูกปฏิเสธหากชื่อเรื่องวิจัย
กวางเกินไปหรือแคบเกินไป และคําอธิบายฟงอยูทั่วไปและครุมเครือ (University of Canberra, 2009)
ในที่นี้ การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยทางศิลปประยุกต ผูเขียนเห็นวาสามารถกําหนดชื่อไดจาก 3 ทางหลัก ดังนี้
1. จากประเด็นปญหา
2. จากประเด็นองคความรูที่คาดวาจะคนพบ
3. จากผลผลิตงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ในการกําหนดชื่อเรื่องวิจัยหรือวิทยานิพนธ มีหลักงายๆ ดังตอไปนี้
1) ชื่อตองเปนคํานาม โดยขึ้นตนวา การออกแบบ, การพัฒนา, แนวทาง, การนํา, การฟนฟู เปนตน
2) ใหระบุประเด็นหรือผลผลิตของงานวิจัยที่คาดวาจะไดรับขึ้นทันที เชน การออกแบบเครื่องเรือน, การ
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พัฒนาเทคนิคการยอมสีธรรมชาติกับผาไหม เปนตน
3) ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพื้นที่ ใหตามทายชื่อดวย : (มหัพภาคคู หรือ colon) ซึ่งอาจมีหรือไมก็ได วา
กรณี/กรณีศึกษา อําเภอ จังหวัดอะไร สําหรับโครงการวิจัยพื้นฐานเพื่อศึกษาหาความรูในพื้นที่ใหใชคําวา
“กรณีศึกษา” และสําหรับโครงการออกแบบ ควรใชคําวา “กรณี” เพราะเปนกรณีที่มีการปฏิบัติการทดลอง
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 “การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสังคมสําหรับเด็กจาก
เศษหนังเทียม” ควรเปลี่ยนเปน “การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเศษหนังเทียม เพื่อสงเสริมพัฒนาการดานสังคม
สําหรับเด็ก” เปนตน
5) ชื่อเรื่องวิจัย ควรมีภาษาอังกฤษกํากับ ผูวิจัยตองใหความสําคัญในเรื่องนี้ โดยอาจปรึกษากับอาจารยที่
ปรึกษา เนื่องจากโครงการวิจัยสวนใหญ เกี่ยวของกับการใชศัพทเฉพาะทางในสาขาวิชา และสําหรับชื่อสถานที่ ควร
ใหตามที่ทางราชการโดยราชบัณฑิตยสถานกําหนดเปนนามบัญญัติไว เชน ชื่อจังหวัดอุบลราชธานี ใหใชวา Ubon
Ratchathani มิใช Ubonrajathanee หรือ Ubol Rajathani เปนตน
อนึ่ง การกําหนดชื่อเรื่อง หรือชื่อโครงการวิจัย เพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาแตละระดับปริญญา ไมวาจะ
เปนระดับปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญาเอก ตองคํานึงถึงลักษณะความลึกของงานวิจัยที่มีความแตกตางกัน
ตามระดับความลึกของการศึกษา ตามเกณฑเบื้องตนดังตอไปนี้
ระดับปริญญาตรี: เปนการประยุกตใชวัสดุ รูปแบบ ลวดลาย ที่มีปรากฏอยู มาใชออกแบบเปนผลิตภัณฑ
หรืองานสรางสรรคในรูปแบบ ลวดลาย ทวงทา ลีลาใหม เพื่อสงเสริมหรือแกปญหาในระดับตื้น ในลักษณะเชิง
ทดลองออกแบบสรางสรรค สวนการจะนําไปใชจริง แลวจะประสบความสําเร็จหรือไม ยังไมจําเปนตองพิสูจนใน
ระดับปริญญาตรีนี้ แตก็สามารถเห็นแนวโนมความนาจะเปนไปได จากการนําผลงานไปจัดแสดงสาธารณะ
ระดับปริญญาโท: เปนการนําประเด็นปญหา หรือเพื่อสงเสริมใหเกิดการพัฒนาที่ดขี ึ้น มาทําการศึกษาถึง
ปญหา และปจจัยที่เกี่ยวของรอบดาน ที่ทําใหเกิดปรากฏการณหรือกอใหเกิดปญหา หรือการศึกษาภูมิปญญา เพื่อ
ตอยอด โดยเนนที่กระบวนการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงบนฐานแนวคิด ทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จมา
กอน จึงเปนการวิจัยเพื่อนําเสนอผลิตภัณฑหรืองานสรางสรรคตามแนวทางที่กําหนด ตัวอยางจากกรณีศึกษา ถึง
แนวคิด ทฤษฎี หรือการปฏิบัติที่ปรากฏอยูหรือมีมากอน จึงเปนสวนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัยในระดับนี้ ตาม
ดวยการคัดเลือกแนวคิด ทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติที่เหมาะสม กอนที่จะนํามาปรับใชกับกรณีของตน โดยอาจมีการ
ทดลองนําไปใช ทดสอบความเปนไปได หรือนําเสนอผลงานภายใตแนวคิดนั้นๆ จึงเปนการศึกษาในระดับที่ลึกปาน
กลาง อนึ่ง หากเปนหัวขอศึกษาในระดับการศึกษาอิสระ ไมถึงการวิจัยที่เรียกวา “วิทยานิพนธ” ผลงานอาจเปนเพียง
ขอเสนอแนะแนวทางหรือแบบรางก็ได
ระดับปริญญาเอก: เปนการศึกษาวิจัยในระดับลึกที่สุด ในประเด็นที่เจาะจง ผูศึกษาตองศึกษาองคความรู
ในเรื่องที่จะทํา ตองเขาใจถึงปญหา ปรากฏการณ แนวปฏิบัติในปจจุบัน จนสามารถสรางสติปญญาใหม
วิทยานิพนธในระดับนี้ จึงมีชื่อเรียกวา “ดุษฎีนิพนธ” ซึ่งสามารถศึกษาวิจัยใน 2 แนวทางคือ
1) การนําเสนอแนวคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติอยางใหม ซึ่งแตกตางจากแนวคิด ทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติ
เดิม
2) การนําเสนอวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ กระบวนการผลิต อยางใหม ที่จะมีผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปน
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วงกวาง ซึ่งนับเปน “นวัตกรรม” นําไปสูผลผลิตที่เรียกวา “ทรัพยสินทางปญญา”
อนึ่ง ชื่อเรื่องวิจัยที่มิไดเปนการศึกษาเพื่อปริญญาบัตร สําหรับนักวิจัยหรือคณาจารย ลักษณะการวิจัยสวน
ใหญสามารถเทียบเทากับวิทยานิพนธระดับปริญญาโทหรือดุษฎีนิพนธระดับปริญญาเอก หรืออาจเปนสวนหนึ่งของ
การวิจัยในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในกรณีที่เปนการวิจยั พื้นฐาน เพื่อแสวงหาหรือรวบรวมองคความรูที่
ปรากฏอยู ในการนี้ เพื่อใหงานวิจัยนั้นมีคุณคาหรือมีความสมบูรณ ควรมีสวนของการวิเคราะหสรุปถึงองคความรูที่
ไดจากการศึกษา ไมควรเปนการรวบรวมขอมูลเพียงอยางเดียว
เพื่อใหผูอานไดเขาใจถึง แนวทางหรือลักษณะการตั้งชื่อเรื่องวิจัยหรือชื่อโครงการวิจัย จึงจะขอยกตัวอยาง
การกําหนดชื่อโครงการวิจัยหรือวิทยานิพนธจากโครงการที่เคยมีผูนําเสนอมาแลว โดยตัวอยางสวนใหญ นํามาจาก
วิทยานิพนธนักศึกษาในทุกระดับปริญญาของคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.3 การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยจากประเด็นปญหา
ชื่อเรื่องวิจัยสวนมากมักถูกตั้งชื่อจากประเด็นปญหาการวิจัย (Research Problem) เพื่อใหสามารถบงชี้ถึง
ปญหาที่การวิจัยตองการนําไปแกไข ชื่อโครงการวิจัยลักษณะนี้มักเปนงานวิจัยเชิงสังคมศาสตร เชน การพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ความเปนไปไดในการนําระบบ
สานเสวนาประชามาใชในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธดานการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น, การจัดการ
ความรูในการแกวิกฤติการขาดแคลนอาหารเลี้ยงโคเนื้อในฤดูแลงของเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย เปนตน
การตั้งชื่อโครงการวิจัยหรือชื่อเรื่องวิจัยจากประเด็นปญหานั้น อนันต ศรีโสภา (2521) ไดกลาวถึงหลักการ
ตั้งชื่อเรื่องไวดังนี้
“ 1. ชื่อเรื่องควรมีลักษณะสอดคลองและเกี่ยวของกับปญหาที่จะวิจัย
2. ชื่อเรื่องควรมีความชัดเจนและชี้เฉพาะในปญหาที่จะศึกษา
3. ควรหลีกเลี่ยงการใชคําบางคําที่ทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือเลือนราง
4. ควรใชคํานามเปนคําสําคัญของเรื่อง
5. ชื่อเรื่องและคําสําคัญ (Keywords) ที่ใชในการคนควาผลงานวิจัยในอดีตควรเกี่ยวของกัน
6. ควรวิเคราะหคําตางๆ ในชื่อเรื่องวามีความสัมพันธกับปญหาที่จะวิจัยหรือไม และควรหาความสัมพันธ
ระหวางคําตางๆ เหลานี้ใหตลอดเสียกอน
7. ขอความที่เปนชื่อเรื่องควรจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของกับปญหา
นั้น
8. สวนตางๆ ของชื่อเรื่องควรจะจัดใหมีระดับความสัมพันธกันอยางเปนระบบ
9. ขอความที่เปนชื่อเรื่องไมควรใหมีความกํากวมในเรื่องภาษาหรือการใชไวยากรณเปนอันขาด
10. ชื่อเรื่องควรใชภาษางายๆ สั้นๆ และสามารถแทนใจความของปญหาทั้งหมดได โดยสรุปคือ มีชื่อเรื่อง
ไมยาวนัก ”
สําหรับชื่อเรื่องวิจัยสาขาศิลปประยุกต ที่ระบุจากประเด็นปญหา มีทั้งที่เปนวิทยานิพนธในระดับปริญญาโท
(ป.โท) และดุษฎีนิพนธในระดับปริญญาเอก (ป.เอก) และมักเปนการแกไขปญหาดานเทคนิควิธีการผลิตการนําวัสดุ
เหลือใชมาใชแปรรูปสรางมูลคาเพิ่มหรือลดปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งในเวลาเดียวกันก็บงชี้ถึงวิธีการทดลองที่
นํามาใชอีกดวย ซึ่งมักใชวิธีการออกแบบ การปรับปรุงคุณภาพ หรือการพัฒนานวัตกรรม
ปญหาของการตั้งชื่อจากประเด็นปญหาที่พบ ไดแก
- การใชภาษาที่ไมชัดเจน ทําใหสื่อความหมายไมตรงประเด็น เชน “การนํารังไหมมาพัฒนาการใชวัสดุ”
แทที่จริง ผูวิจัยตองการนําเศษรังไหมที่เหลือทิ้งมาแปรรูปเปนเสนใยชนิดใหมโดยการผสมกับเสนใยพืชชนิดอื่น

16
- ชื่อเรื่องครุมเครือ ทําใหไมทราบวาจะนําไปแกปญหาที่ใด เชน “ออกแบบที่พักฉุกเฉินสําหรับชุมชนผู
ประสบอุทกภัยในภาคกลาง” ควรระบุจังหวัดหรือพื้นที่ เนื่องจากบางพื้นที่ไมประสบปญหานั้นๆ
- เรียงวลีไมเปนระบบ เชน “การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อตกแตงสวนนั่งเลนภายในบาน” ควรเรียงใหมเปน “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาเพื่องาน
ตกแตงสวน กรณี บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” เปนตน
ตัวอยางการนําเสนอชื่อโครงการวิทยานิพนธที่นักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลปประยุกต
ไดเคยนําเสนอและอาจารยที่ปรึกษาไดมีขอเสนอแกไขปรับปรุง แสดงไวในตารางที่ 2-1
ตารางที่ 2-1 ตัวอยางการนําเสนอชื่อโครงการวิทยานิพนธที่ระบุจากประเด็นปญหา
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่องที่เสนอใหปรับปรุง
การออกแบบและพัฒนาเครื่อง
ปกดํากลาที่เหมาะสมกับการใชงาน
ในสภาพพื้นที่อีสาน (ป.เอก)
ออกแบบที่พักฉุกเฉินสําหรับชุมชนผู การออกแบบที่พักฉุกเฉินสําหรับ
ชุมชนผูประสบภัยในภาคกลาง
ประสบอุทกภัยในภาคกลาง
(ป.เอก)
กรณี จังหวัดอยุธยา

การนํารังไหมมาใชในการพัฒนาวัสดุ
เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย
(ป.เอก)
การนํากากตะกอนเหลือทิ้งใน
กระบวนการกําจัดหมึกพิมพของ
อุตสาหกรรมกระดาษชําระเพื่อ
พัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(ป.เอก)
การฟนฟูภูมิปญญางานทองสูการ
พัฒนารูปแบบงานทองรวมสมัยอยาง
มีสวนรวมกรณีศึกษาพื้นที่
จ.อุบลราชธานี (ป.โท)
การพัฒนาผลิตภัณฑเซรามิกส บาน
หวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัด

การพัฒนาเสนใยผสมชนิดใหมจาก
เศษรังไหมและใยพืช
การนํากากตะกอนเหลือทิ้งจาก
กระบวนการกําจัดหมึกพิมพใน
อุตสาหกรรมกระดาษชําระมาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
การออกแบบและผลิตเครื่องประดับ
“ทองโบราณเมืองอุบล” โดยการมี
สวนรวมของชุมชน

เหตุผล
ชื่อเรื่องบงชี้ถึงประเด็นปญหาและผลผลิตที่จะได
จากงานวิจัยไดชัดเจน
- ชื่อเรื่องตองเปนประโยค และอาจระบุพื้นที่
ศึกษาใหชัดเจน เนื่องจากเปนการแกปญหา
เฉพาะในจังหวัดที่มีน้ําทวมเพื่อใหเปนตัวอยาง
แกจังหวัดอื่นที่ประสบปญหาเชนเดียวกัน หรือ
ระบุหมูบานเปาหมายเลยก็จะชัดเจนขึ้น
- อยางไรก็ตาม ชื่อเรื่องนี้ไมผานความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ จึงให
เปลี่ยนเรื่อง เพราะนักศึกษาไมสามารถแสดง
เหตุผลหรือแนวทางการนําเสนอแนวคิดหรือวิธี
ปฏิบัติอยางใหมไดชัดเจนและลึกพอที่จะเปน
ดุษฎีนิพนธ
ปรับชื่อเรื่องใหสอดคลองกับประเด็นปญหาที่
เกิดขึ้นจากการมีเศษรังไหมมาก จะนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑ “นวัตกรรม” ใหม
ปรับแกการใชภาษาเล็กนอย

ตัดคําวารวมสมัยออกเพื่อใหตรงวัตถุประสงค
โครงการที่ตองการแกปญหาการสูญหายไปของ
การผลิตเครื่องทองโบราณเมืองอุบล

การพัฒนาผลิตภัณฑ
การแกปญหาเชิงพื้นที่ ควรระบุเปนกรณีไว
เครื่องปนดินเผาเพื่องานตกแตงสวน สวนทายของชื่อเรื่องวิจัย
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อุบลราชธานี เพื่อตกแตงสวนนั่งเลน
ภายในบาน (ป.โท)
การศึกษากระบวนการผายอมคราม
และพืชชนิดอื่นเพื่อพัฒนาผาทอมือ
จากสีธรรมชาติ (ป.โท)

กรณี บานหวยวังนอง อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
การปรับปรุงคุณภาพผายอมคราม
ดวยเทคนิคการยอมเย็น

ปรับชื่อเรื่องใหสอดคลองกับประเด็นปญหา

2.4 การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยจากประเด็นองคความรูที่คาดวาจะคนพบ
โดยทั่วไปชื่อเรื่องโครงการวิจัยพื้นฐานมักไดรับการกําหนดจากประเด็นองคความรู หรือทฤษฎีที่คาดวาจะ
คนพบ โดยในชวง 30-40 ปที่ผานมา งานวิจัยทางดานศิลปประยุกตจํานวนมากเปนงานวิจัยพื้นฐาน เนื่องจากองค
ความรูในทองถิ่นยังไมมีการศึกษารวบรวมไวนัก ซึ่งการวิจัยพื้นฐานเพื่อรวบรวมองคความรูนั้น มักเปนการไป
สํารวจศึกษาในพื้นที่ที่เรียกวา “ภาคสนาม” หากพื้นที่วิจัยกวางคือทั้งภูมภิ าค ก็ตองใชเวลาและงบประมาณสูง ใน
การกําหนดชื่อโครงการวิจัย ควรระบุพื้นที่วิจัยในชื่อโครงการไวดวยวาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเฉพาะ
พื้นที่จังหวัดใดบาง ตัวอยางชื่อโครงการวิจัยที่กําหนดจากประเด็นองคความรูที่จะไปคนพบ ดังแสดงไวในตารางที่
2-2
ตารางที่ 2-2 ตัวอยางชื่อโครงการวิจัยที่กําหนดจากประเด็นองคความรู ที่คาดวาจะไปคนพบ
ชื่อเรื่อง
หอแจกในภาคอีสาน

การศึกษางานหัตถกรรมจักรสาน
ชนเผาลาวเทิง
แนวทางการพัฒนาของที่ระลึกใน
แถบแมน้ําโขง
ผาในวิถีชีวิตไทดํา

ชื่อเรื่องที่เสนอใหปรับปรุง
-

เหตุผล
เปนการสํารวจศึกษาลักษณะหอแจก
(ศาลาการเปรียญ) ในภาคอีสานที่ยังไม
มีผูดําเนินการมากอน
งานหัตถกรรมจักสานชนเผาลาวเทิง ตัวสะกดใหถูกตอง และสถานที่ควรระบุ
ใหชัดเจน
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
แนวทางการพัฒนาของที่ระลึกใน
เปนการสํารวจศึกษาของที่ระลึกใน
แหลงผลิตระดับหมูบานในจังหวัด
แถบแมน้ําโขง กรณี จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เปนการสํารวจศึกษาเรื่องผาทุกประเภท
ที่ใชในวิถีชีวิตของชาวผูไทดําใน
ประเทศไทย

สําหรับโครงการวิทยานิพนธของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน
หนึ่งพบวา เนนหนักไปในกระบวนการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งบอยครั้งเปนการวิจัยซ้ํากับที่มีการศึกษามากอน หรือแมจะ
เปนการเพิ่มเติมขึ้นใหม ก็ทําใหนักศึกษาเสียเวลากับการไปสํารวจซ้ํา ซึ่งมักทําในพื้นที่กวางขวางมาก หมดทั้งเวลา
และทุนทรัพยไปเปนจํานวนมาก แตกลับมิไดทําใหจุดหมายที่จะนําไปใชในการออกแบบผลิตภัณฑเกิดผลผลิตเปน
รูปธรรมตามลักษณะสาขาวิชา เพราะขอมูลที่ไดก็เทากับเปนการทบทวนหรือศึกษาองคความรูพื้นฐานเพื่อนํามาเปน
พื้นฐานหรือสวนประกอบการออกแบบเทานั้น ทั้งบอยครั้งนักศึกษายังไมสามารถสังเคราะหหรือสกัดสาระที่จะนํามา
เชื่อมโยงหรือประยุกตใชเพื่อการออกแบบเปนผลิตภัณฑได เนื่องจากไมสามารถบงชี้วาจะนํามาออกแบบเปน
ผลิตภัณฑอะไรดวยซ้ํา
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ตัวอยางโครงการลักษณะนี้ เชน
- “ การศึกษาวัสดุพื้นถิ่นอีสานเพื่อสรางตนแบบผลิตภัณฑดวยเทคนิคฝงลวดลาย ” ลักษณะชื่อเรื่องวิจัยนี้
กวางเกินไป หากจะตองไปทําการศึกษาวัสดุพื้นถิ่นอีสานทุกชนิด ไมวาจะเปนวัสดุกอสราง วัสดุหัตถกรรม วัสดุ
ประกอบอาหาร ฯลฯ ทั้งยังมีครุมเหลือสูง เพราะไมสามารถระบุไดเลยวาฝงลวดลายบนไม บนเครื่องปนดินเผา หรือ
งานโลหะ ในลักษณะผลิตภัณฑประเภทใด หัวขอเชนนี้ควรถูกฝงไปเชนกัน คือควรหาชื่อเรื่องมาใหมใหเจาะจงและ
ชัดเจน หรือกําหนดชื่อมาใหมใหบงชี้ถึงประเด็นที่จะทําใหชัดเจน
- “ การศึกษาเปรียบเทียบเอกลักษณและคติความเชื่อในองคประกอบสิมไทย-อีสานกับ สปป.ลาวเพื่อเปน
แนวทางการออกแบบงานพุทธศิลป ” มีลักษณะหัวขอกวางเกินไปเพราะศึกษาทั้งในประเทศไทยและลาว สวน
ผลผลิตไมสามารถระบุได มีความครุมเครือสูง
- “ การศึกษาเสนใยและแพรพรรณชนเผาลาวเทิง เพื่อประยุกตใชในงานออกแบบผลิตภัณฑรวมสมัย ” ก็
เชนกันมีลักษณะหัวขอกวางมาก เผาลาวเทิงอยูกระจัดกระจายทั่วประเทศลาว และผลผลิตจะเปนอะไร ไมมคี วาม
ชัดเจน จึงมีความกวางและความครุมเครือสูง ตองกําหนดหัวขอใหเจาะลึก และระบุทิศทางผลผลิตใหสามารถ
มองเห็นเปนรูปธรรมได วาผลิตภัณฑรวมสมัยที่วา จะเปนของที่ระลึกสําหรับแหลงทองเที่ยว โคมไฟประดับบาน
เสื้อผาแฟชั่น หรือเคหะสิ่งทอ เปนตน ก็ใหเลือกมาประเภทใดประเภทหนึ่ง
- “ การศึกษาฮูปแตมบนฝาผนังสิมอีสานเพื่อการพัฒนาเซรามิค บานกุดนาขาม จังหวัดสกลนคร ” มี
ลักษณะหัวขอศึกษากวางเกินไป โดยศึกษาทั้งภูมิภาคอีสาน ซึ่งเปนการศึกษาซ้ําโดยไมจําเปน เนื่องจากมีผูศึกษา
มาแลวจํานวนมาก สวนการนํามาใชนั้นเจาะจงอยางแคบดีแลว
จึงจะเห็นวา ลักษณะโครงการวิจัยในตัวอยางขางตน สวนแรกเปนการวิจัยขั้นพื้นฐาน สวนหลังที่จะนํามา
ประยุกตขาดความเชื่อมโยงกันเนื่องจากสวนใหญมีลักษณะครุมเครือ ไมสามารถบงชี้ถึงทิศทางของผลผลิตจาก
งานวิจัยไดชัดเจน

2.5 การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยจากผลผลิตงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
การกําหนดชื่อเรื่องวิจัยจากผลผลิตจากการวิจัยนั้น มักใชในลักษณะโครงการวิจัยเชิงทดลอง ทั้งใน
งานวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและทางดานศิลปประยุกตที่เกี่ยวของกับการออกแบบและมีผลผลิตเปนรูปธรรม
ผลผลิตดานสถาปตยกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑมักกําหนดชื่อโครงการวิจัยจากเปาหมายผลผลิตที่คาดวาจะ
ไดรับ โดยประเด็นปญหามักมิไดเปนตัวหลักในการตั้งชื่อ แตเปนการสรางสรรคผลงานจากแรงบันดาลใจหรือจาก
องคความรูที่มีอยูแลวหรือที่จะไปศึกษาคนควาเพิ่มขึ้นบางในทองถิ่น
ในการกําหนดชื่อ ควรระบุไวกอนทันทีวาผลผลิตคืออะไร มิใชเขียนวา การศึกษาผาเพื่อการออกแบบ
เครื่องเรือน หรือ การศึกษาฮูปแตมเพื่อออกแบบภาชนะ ซึ่งทําใหผูอานหรือแมกระทั่งผูวิจัยเอง เกิดความสับสน ทํา
ใหจุดมุงหมายเปไป ซึ่งมักพบบอยครั้งมากในคณะศิลปประยุกตและการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังกลาวมาแลว ซึ่งทําใหนักศึกษาไปเสียเวลากับการศึกษาผาทอ หรือฮูปแตมซ้ําซอนกับที่เคยมีผูศึกษามากอน จน
ทําใหมิไดมุงประเด็นไปที่ผลผลิตการวิจัย จากการสังเคราะหขอมูลพื้นฐานหรือองคความรูที่มีผูดําเนินการมาใหกอน
แลว เนื่องจากงานวิจัยที่กําหนดจากผลผลิตมักเปนงานวิจัยตอยอดแทบทั้งสิ้น จึงควรมุงประเด็นไปที่การออกแบบ
สรางสรรค หรือพัฒนาผลผลิตเปนสําคัญ
จากการนําเสนอชื่อเรื่องโครงการวิจัยของนักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทั้งในระดับปริญญาตรี (ป.ตรี) และบัณฑิตศึกษา พบวา นักศึกษามักนําชื่อองคความรูที่มีผูศึกษาไวแลวขึ้นกอน
สวนผลผลิตของตนเองเอาไวขางหลัง แตเนื่องจากเปนการวิจัยประยุกตนั้น เนนผลผลิตที่ตอยอดภูมิปญญา
มากกวาเปนการวิจัยขั้นพื้นฐาน จึงควรตั้งชื่อใหชัดเจน ดังแสดงไวเปนตัวอยางในตาราง 2-3
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ตารางที่ 2-3 ตัวอยางชื่อโครงการวิจัยที่กําหนดจากผลผลิตงานวิจัยที่คาดวาจะเกิดขึ้น
ชื่อเรื่อง
การออกแบบอาคารวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น (โครงการออกแบบ
ทางวิชาชีพสถาปตยกรรมศาสตร ที่
เปนลักษณะงานวิจัย)

ชื่อเรื่องที่เสนอใหปรับปรุง
การออกแบบอาคารวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น (เทชวิชชาคาร)
จังหวัดขอนแกน: อาคารประหยัด
พลังงานบนฐานภูมิปญญาทองถิ่น

เหตุผล
โครงการออกแบบทาง
สถาปตยกรรมมักระบุชื่ออาคาร
ที่ทําการออกแบบ โดยเพิ่มเติม
สถานที่ตั้ง และแนวคิดรวมดวย
ได
การศึกษาหัตถกรรมเครื่องประดับ การออกแบบเครื่องประดับสมัยใหม เพื่อใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคโครงการออกแบบ
จากองคความรูดานหัตถกรรม
สกุลชางเขมรในเขตอีสานใตเพื่อ
ที่ตองการสรางผลผลิตโดยการ
เครื่องประดับสกุลชางเขมรในเขต
พัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ
ตอยอดองคความรู
อีสานใต
(ป.โท)
การศึกษาเม็ดลูกรัง (หินแห) ในภาค การพัฒนาผลิตภัณฑตกแตงบาน
ใหปรับปรุงการเรียงประโยคใหม
อีสานเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ จากเม็ดลูกรัง (หินแห) ในภาคอีสาน เพื่อสื่อใหเขาใจถึงผลผลิตให
งานตกแตง (ป.โท)
ชัดเจน
การศึกษาศิลปะฝาผนังในเขตพื้นที่ การพัฒนาและออกแบบของที่ระลึก ควรเนนที่ผลผลิต มิเชนนั้นจะ
เปนการวิจัยพื้นฐานมากกวา
แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อ จากองคประกอบศิลปะฝาผนัง ใน
การวิจัยประยุกต
การพัฒนาและออกแบบของที่ระลึก เขตพื้นที่แขวงหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
(ป.โท)
ลาว
ใหปรับปรุงการเรียงประโยคใหม
การศึกษางานหัตถกรรมจักสานชน การพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟรวม
เพื่อสื่อใหเขาใจวาจะทํา
เผาลาวเทิงเพื่อประยุกตใชเพื่อการ สมัยโดยอาศัยภูมิปญญางาน
ผลิตภัณฑอะไรใหชัดเจน เพราะ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑรวม หัตถกรรมจักสานชนเผาลาวเทิง
มิใชวิจัยพื้นฐาน
สมัย (ป.โท)
เพิ่มเติมชื่อใหชัดเจนวาทําเพื่อ
การศึกษาและออกแบบสื่อ
การศึกษาและออกแบบสื่อ
ประชากรกลุมใด
ภาพยนตรโฆษณาคั่นรายการเพื่อ ภาพยนตรโฆษณาคั่นรายการ
สงเสริมการสรางสรรคสังคม (ป.โท) สงเสริมการสรางสรรคสังคมเพื่อสุข
ภาวะผูสูงอายุ
การออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสงเสริม การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริม ควรระบุใหชัดเจนวาจะออกแบบ
การตลาด: กรณีศึกษากลุมพัฒนา
การตลาด กลุมพัฒนาสตรีผาไทย
ผลิตภัณฑอะไร และหากเจาะจง
สตรีผาไทย จ.อุบลราชธานี (ป.โท) จังหวัดอุบลราชธานี
ไมจําเปนตองใสคําวากรณี หรือ
กรณีศึกษา
ควรตัดวลีที่ทําใหประโยคยืดเยื้อ
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
การศึกษาแนวทางการออกแบบ
ออก
ดวยเศษผาเพื่อเพิ่มโอกาสการ
ผลิตภัณฑดวยเศษผาเพื่อเพิ่ม
พัฒนาผลิตภัณฑสําหรับชุมชน
โอกาสพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ
ชุมชนอีสานใต: กรณีผาฝายจังหวัด อีสานใต: กรณี จังหวัดอุบลราชธานี
(ป.โท)
อุบลราชธานี (ป.โท)
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การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ
เพื่อรณรงคการขับขี่ปลอดภัยไร
อุบัติเหตุ กรณีศึกษาการขับขี่
รถจักรยานยนตรของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ป.ตรี)
การศึกษาหมอลํา จ.อุบลราชธานี สู
การพัฒนาการทําเปนเซ็ทการตูนสู
ผลิตภัณฑเครื่องเขียนสําหรับเด็ก
(ป.ตรี)
การศึกษาเอกลักษณมรดกโลกบาน
เชียง เพื่อพัฒนาสูแฟชั่นเสื้อผา
ผูหญิงอวน (ป.ตรี)

การออกแบบและพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ
เพื่อรณรงคการขับขี่ปลอดภัย กรณี
การขับขี่รถจักรยานยนตรของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ใหตัดวลีที่ซ้ําออก

การออกแบบผลิตภัณฑชุดเครื่อง
เขียนสําหรับเด็กในรูปแบบการตูน
หมอลําอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี

ใหปรับปรุงการเรียงประโยคใหม
เพื่อสื่อใหเขาใจถึงผลผลิตให
ชัดเจน

การพัฒนาแฟชั่นเสื้อผาผูหญิงอวน
เพื่อสื่อถึงเอกลักษณมรดกโลกบาน
เชียง

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑเทียนหอมเดชอุดม
กรณีศึกษากลุมชุมชน กลุม
ผลิตภัณฑเทียนหอมเดชอุดม
(ป.ตรี)
การพัฒนาและออกแบบเฟอรนิเจอร
เพื่อพัฒนาการดานสังคมสําหรับเด็ก
จากเศษหนังเทียม อ.เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี (ป.ตรี)
การศึกษาเครื่องประดับทองเหลือง
เพื่อประยุกตใชกับวัสดุหนัง (ป.ตรี)
การออกแบบและพัฒนาเครื่องแตง
กายสุภาพบุรุษจากเศษผาผาย
(ป.ตรี)

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
เทียนหอม กรณีกลุมผลิตภัณฑ
ชุมชน เทียนหอมเดชอุดม
จังหวัดอุบลราชธานี

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเพื่อ
ออกแบบผลิตภัณฑ มิใชวิจัย
ทางประวัติศาสตรจึงควรจึงควร
เรียงลําดับขอความสิ่งที่จะทําไว
กอน
ใหปรับปรุงการเรียงวลีใหม โดย
ตัดวลีที่ซ้ําออก และระบุพื้นที่
ศึกษา

การออกแบบเฟอรนิเจอรจากเศษ
หนังเทียม เพื่อสงเสริมพัฒนาการ
ดานสังคมสําหรับเด็ก อําเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี
การศึกษาและเครื่องประดับ
ทองเหลืองประยุกตดวยวัสดุหนัง
-

ใหปรับปรุงการเรียงวลีใหม เพื่อ
สื่อความหมายใหชัดเจน

ใหปรับปรุงชื่อเพื่อสื่อ
ความหมายใหชดั เจน
เปนชื่อที่เจาะจง และชัดเจนวา
จะทําอะไร

การกําหนดชื่อเรื่องโครงการวิจัยที่ชัดเจนและตรงประเด็น เปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง เพราะชื่อเรื่องเปนดาน
แรกในการสื่อสาร ใหผูพิจารณาหรือผูอานผลงานวิจัยในอนาคตเขาใจ สนใจ หรือเพื่อสะดวกในการสืบคนตอไป
ดังนั้นผูวิจัย จึงจําเปนตองใหความใสใจในการตั้งชื่อเรื่องโครงการวิจัย อยางไรก็ตาม สิ่งที่พบบอยครั้งสําหรับ
นักศึกษา คือ เมื่อศึกษาวิจัยไปแลว อาจพบสถานการณในพื้นที่หรือการทดลองออกแบบเปลี่ยนแปลงไป หรือไมก็
กวางเกินความสามารถ จึงจําเปนตองขอปรับหรือเปลี่ยนหัวขอ ซึ่งเปนเรื่องที่เปนไปไดและนักศึกษามีโอกาสขอ
เปลี่ยนแปลงชื่อเรื่อง ภายใตความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการตรวจวิทยานิพนธได แตสําหรับ
โครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนวิจัยตางๆ โดยเฉพาะภายนอกองคกร ชื่อเรื่องเปนสิ่งสําคัญที่สุด
เพราะจะเปนชื่อที่ใชในการเซ็นสัญญาขอรับทุน ซึ่งหากตองการเปลี่ยนแปลง ก็จะมีความยุงยาก การกําหนดชื่อให
เหมาะสมจึงเปนประเด็นที่ผูวิจัยตองใสใจอยางสูง
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บทที่ 3
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
คําอธิบายถึงประเด็นคําถามการวิจัย (Research Question) ถูกกําหนดใหอธิบายไวภายใตหัวขอที่มีการ
เขียนคลายคลึงกัน ไดแก “ที่มาและความสําคัญของปญหา”, “ความเปนมาและคําถามการวิจัย” หรือ “ปญหาที่ทํา
วิจัยและความสําคัญของปญหา” ซึ่งสาระหลักที่ผูเขียนโครงการจะตองแสดงใหผูพิจารณาโครงการทราบคือ ความ
เปนมาของประเด็นที่สมควรทําวิจัย นั้นเปนปญหาที่ตองการการแกไขปรับปรุง และมีความสําคัญอยางไร ยิ่งถา
ผูเขียนโครงการสามารถอธิบายไดชัดเจนถึงความสําคัญที่จําเปนและเรงดวนในการตองการการแกไขปญหา การ
ไดรับความสนับสนุนยอมมีความเปนไปไดสูง

3.1 ความหมายของปญหาและคําถามการวิจัย
พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:15) ไดอางคําอธิบายของ ฟชเชอร และคณะ
(Fisher et al, 1991) ถึงคําจํากัดความคําวา “ปญหา” วา “ ปญหาคือความแตกตางระหวางสิ่งที่เปนอยูในปจจุบันกับ
สิ่งที่ควรจะเปน”
การมองปญหาในทางศิลปประยุกต มองไดจากสิ่งที่อยูรอบๆ ตัว หรือในทองถิ่น โดยเฉพาะทางดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑ เพราะผลิตภัณฑตางๆ นั้นเปนสิ่งที่เราใชในชีวิตประจําวันอยูแลว ผลิตภัณฑเหลานั้นมีปญหา
อะไรหรือไม หรือยังมีเรื่องใดที่เปนปญหา ไมวาจะเปนเรื่องการใชวัตถุดิบ หรือกระบวนการผลิตแปรรูปใหเปน
ผลิตภัณฑใหม เหลานี้คือปญหา ที่ทําใหเกิดคําถามเพื่อการวิจัย เชน
- เราสามารถเห็นโดยทั่วไปวา ปจจุบันบรรจุภัณฑจํานวนมาก ไดพิสูจนแลววาไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากมีการใชถุงหรือกลองพลาสติก แทนการใชวัสดุและการผลิตในทองถิ่น ปญหา
ดังกลาวนํามาสูคําถามการวิจัยวา “แนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑในทองถิ่นนั้น ควรจะเปนอยางไร”
โดยการศึกษาถึงเหตุปจจัยที่ทําใหมีการใชบรรจุภัณฑเชนที่เปนอยูในปจจุบัน แลวหากจะพัฒนาหรือ
เปลี่ยนแปลง “จะตองทําอยางไร”
- การสูญหายไปของรูปแบบ “เครื่องประดับทองโบราณเมืองอุบล” ที่จังหวัดอุบลราชธานี เปนปญหา
หรือไม ถาเปนปญหาจะตองฟนฟูหรือทําอยางไร โดยมีทิศทาง กลยุทธ หรือวิธีการเชนไร
- สื่อโฆษณา ปจจุบันมุงเนนแตเพียงการขายสินคา และสื่อโฆษณาคั่นรายการทางโทรทัศน ก็มีเพียง
การสงเสริมใหประหยัดพลังงาน ในขณะที่สังคมยังขาดสุขภาวะ โดยเฉพาะการดูแลหรือความเอื้อ
อาทรตอผูสูงอายุหรือผูดอยโอกาส ทําอยางไรใหสื่อโฆษณาหรือสื่อโฆษณาคั่นรายการ มีการ
สอดแทรกหรือนําเสนอแนวคิดการสรางสังคมสุขภาวะ ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสรางภาพลักษณ
ที่ดีและสามารถขายสินคาของผูสนับสนุนโฆษณาไดดีขึ้นดวย
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาวัสดุหรือนวัตกรรม สวนใหญจะเกิดขึ้นจากประสบการณของผูวิจัยที่เห็นวัสดุเหลือใช
หรือการที่เครื่องมือหรือสิ่งที่มีอยูในปจจุบัน ที่ไมสามารถตอบโจทยของปญหาที่เกิดขึ้นใหมได เชน
- เศษรังไหมที่เหลือทิ้งจากกระบวนการสาวไหม ปจจุบันนิยมมาใชเพียงทําดอกไมประดิษฐ แมสามารถ
นํามายอยสลายเพื่อทําเปนเสนใยรอบที่สอง แตคุณสมบัติไมคอยดีนัก เนื่องจากไดเสนใยสั้น ไม
สามารถปนเปนเสนดายเพื่อทอผืนผาได คําถามของการวิจัยคือ จะทําเชนไรที่จะนําวัสดุเหลือใช
ดังกลาวมาเพิ่มคุณสมบัติใหดีขึ้นจนสมารถผลิตใหเปนที่ตองการของผูใช จึงจะสามารถนําเศษรังไหม
กลับมาใชใหมไดทั้งหมด
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-

กากตะกอนเหลือทิ้งจากกระบวนการกําจัดหมึกพิมพในอุตสาหกรรมกระดาษชําระมีอยูเปนจํานวน
มาก ในการกําจัดเพื่อใหไมเกิดมลพิษ จะเปนไปไดหรือไม และจะทําใหไดวัสดุใหมเพื่อนํามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ
- ปจจุบันภัยธรรมชาติไมวาจะเปนอุทกภัยหรือแผนดินไหว ไดนําความเสียหายมาสูบานเรือนที่พัก
อาศัย กอนจะฟนฟูบานเรือนขึ้นมาใหม ที่พักอาศัยชั่วคราวควรมีรูปแบบอยางไรในพื้นที่เฉพาะที่เกิด
ภัยพิบัตินั้นๆ โดยผูวิจัยเห็นวา เต็นท ที่ใชในปจจุบัน ไมเหมาะสมหรือไมมีความสะดวกในการอยู
อาศัยเปนระยะเวลานานหลายเดือน จึงควรมีการออกแบบบานพักฉุกเฉินแนวใหม
- ปจจุบันการยอมผาดวยครามจําเปนตองตม ทําใหยากตอการผลิต ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการ
ยอมครามดวยเทคนิคการยอมเย็น จึงเปนประเด็นปญหาการวิจัย ที่นําไปสูทางเลือกใหม
ในการวิจัย เพื่อนําไปสูการออกแบบผลิตภัณฑใหม มักอาศัยภูมิปญญาหรือแรงบันดาลใจใหมๆ เพื่อนํามา
สรางสรรคเปนผลผลิตใหม บอยครั้งอาจจะไมมีความสัมพันธกันเลย หรือบางครั้งเปนการตอยอดองคความรูไดเปน
อยางดี อยางไรก็ตาม ผลผลิตดังกลาว อาจมีความสําคัญสูงหรือต่ํา ขึ้นอยูกับความสําเร็จของการสรางสรรคและการ
ยอมรับของตลาด ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑเหลานั้น แมทุกผลิตภัณฑที่สรางสรรคขึ้นมาใหมนั้น
สามารถจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได เชน
- การพัฒนาแฟชั่นเสื้อผาผูหญิงอวนเพื่อสื่อถึงเอกลักษณมรดกโลกบานเชียง เปนการสรางสัมพันธ
ภาพระหวาง 2 เรื่องที่ยังไมเคยมาพบเจอกัน แลวสรางสรรคเปนสิ่งใหม
- การออกแบบผลิตภัณฑชุดเครื่องเขียนสําหรับเด็กในรูปแบบการตูนหมอลําอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อถายทอดความรูเกี่ยวกับหมอลําโดยผานสื่อเครื่องเขียน อยางไรก็ตามหมอลําเปนเรื่องของ
ศิลปะการแสดงดานเสียงมากกวาภาพ จึงอาจไมเขากันนัก เมื่อเปรียบเทียบกับการนํารูปแบบการตูน
มาจากวรรณกรรมอีสาน
- การพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟรวมสมัยโดยอาศัยภูมิปญญางานหัตถกรรมจักสานชนเผาลาวเทิง เปน
การนําเสนอรูปแบบผลิตภัณฑใหม อนึ่ง ความสําเร็จของผลิตภัณฑขึ้นอยูกับการออกแบบไดตองตาม
ความนิยมของผูใชหรือไม

3.2 การวิเคราะหประเด็นปญหาเพื่อการระบุความสําคัญของปญหา
ในการวิเคราะหประเด็นปญหา พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:23) ไดระบุไววา
เมื่อผูวิจัยกําหนดประเด็นปญหาไดแลว ขั้นตอไปผูวิจัยจะตองวิเคราะหปญหาเพื่อใหทราบวาปญหานั้น 1) เกิด
ขึ้นมาไดอยางไร 2) มีการแพรกระจายปญหามากนอยเพียงใด หรือปญหานี้เกิดขึ้นในพื้นที่ใดบาง และ 3) ปญหานี้
กระทบใครบางหรือกลุมใดบาง
ในการวิเคราะหปญหาเพื่อระบุความสําคัญของปญหา เพื่อบงชี้ถึงชื่อเรื่องวิจัยนั้น ผูวิจัยตองมี
ประสบการณกับพื้นที่นั้นมากอน โดยอาจเปนผูที่เผชิญกับปญหาเนื่องจากเปนผูอยูอาศัยในพื้นที่นั้น หรือเปนผูที่
สังเกตเห็นปญหาความเดือดรอนแลวประสงคจะแกไขปญหาใหชุมชนหรือพื้นที่นั้น หรือเคยใชผลิตภัณฑนั้นๆ แลว
คิดวานาจะมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาขึ้นไดอีก
การวิเคราะหปญหา คือ การระบุสัมพันธภาพของปญหากับปจจัยตางๆ ที่กอใหเกิดปญหา ก็คือหาเหตุแหง
ปญหานั่นเอง พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:24) ไดกลาวถึงเทคนิคการวิเคราะหปญหา
โดยการนําเอาปญหามาแบงเปนปญหายอย โดยการพิจารณาดูวาปญหาใหญนั้นเกี่ยวของกับอะไรบาง ในการแบง
ปญหาใหญเปนปญหายอยๆ สวนหนึ่งขึ้นอยูกับความสามารถหรือพรสวรรคของผูวิจัยแตละคนที่จะมองปญหาได
ชัดเจนไมเทากัน และในสวนนี้นี่เองที่เปนศิลปะของการวิจัยที่มุงแกไขปญหาหรือพัฒนางาน การใชวิธีการวาด หรือ
สรางรูปแบบของปญหาเปนผังปญหา จะชวยใหเห็นวาปญหา และแตละปญหาประกอบดวยปญหายอยๆ อะไรบาง
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หากเราลองนําเทคนิคการแบงปญหาใหญออกมาเพื่อหาสาเหตุยอยๆ ที่รวมกันเปนปญหาใหญ ตาม
เทคนิคของ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ มาใชในประเด็นเรื่องการใชบรรจุภัณฑของกลุมสตรีผา
ไทย จังหวัดอุบลราชธานี จากแผนภูมิที่ 3-1 เราจะพบวาการใชบรรจุภัณฑถุงพลาสติกของกลุมสตรีผาไทย
เกี่ยวของกับปจจัย 3 ดานคือ 1) ถุงพลาสติกเปนทางเลือกที่สะดวกในหลายประการเชน ราคาถูก หาไดงาย ใชงาน
งาย และเก็บไดสะดวกไมเปลืองที่ 2) กลุมสตรีไมมีความสามารถในการออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะของตนเอง
3) กลุมสตรีไมสามารถผลิตบรรจุภัณฑที่มีตนทุนสูง

ถุงพลาสติกเปนทางเลือก
ที่สะดวกในหลายดาน:
ราคา ความหาไดงาย ใช
งายและเก็บไดไมเปลืองที่

กลุมสตรีไมมี
ความสามารถในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ

บรรจุภัณฑของกลุมสตรี
ผาไทยไมเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมและขาด
เอกลักษณของตนเอง

กลุมสตรีไม
ความสามารถผลิต
บรรจุภัณฑเอง

แผนภูมิที่ 3-1 รูปแบบพื้นฐานของการแตกปญหายอยเพื่อใชในการวิเคราะหปญหาหลัก
เมื่อแตกประเด็นปญหาเปนปญหายอยๆ แลว ลําดับตอไปคือนํามาวิเคราะหหาลําดับความสําคัญของ
ปญหา ซึ่งตั้งอยูบนพื้นฐานของน้ําหนักการใหความสําคัญโดยกระบวนกลุม หรือกระบวนการระดมสมองจากผูที่
เกี่ยวของ ผานการใชเทคนิค 2 แบบ คือ
1. เทคนิคกลุมแบบโนมินอล (Nominal Group Technique) โดยผูวิจัยจัดใหผูเชี่ยวชาญหรือผูรูเห็นคุนเคย
กับปญหา เปนผูระบุลําดับความสําคัญ
2. เทคนิคเดลไฟ (Delphi Technique) โดยใชแบบสอบถามปลายเปดและตามดวยปลายปดที่มีมาตร
ประมาณคา 5 ระดับ เพื่อนําไปใชเฉพาะกับผูเชี่ยวชาญ โดยสอบถามหลายรอบจนไดฉันทามติ โดยการอาศัยสถิติ
เปนตัววัด
เมื่อไดจัดลําดับของปญหาแลว ขั้นตอนตอไปคือ การหาสาเหตุของปญหา ซึ่งสามารถทําได 2 วิธี คือ (1)
การตั้งคําถามทําไม 5 ครั้ง (5 Whys) และ (2) การใชผังกางปลา วิธีทั้ง 2 จะตองใชกระบวนการกลุมเชนเดียวกับ
การจัดลําดับความสําคัญของปญหา ซึ่งแตละวิธี พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:29-34) ได
อธิบายไวโดยละเอียด แตในที่นี้ขอสรุปมาพอสังเขปดังนี้
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1. การตั้งคําถามวา “ทําไม” 5 ครั้ง เปนเทคนิควิธีการหาสาเหตุของปญหาที่ไดผานการทดสอบแลววา มี
ประโยชนตอการประชุมกลุมเพื่อวิเคราะหหาสาเหตุของปญหาทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาตางๆ ที่ไดทํา
การทดสอบมากกวาสิบประเทศ (Brown 1993 ใน พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553:30)
ตัวอยางวิธีการ เชน การตั้งประเด็นหรือคําถามใหแกที่ประชุมอภิปรายและหาคําตอบแรกวา การที่คุณภาพของการ
บริการต่ํา มีสาเหตุมาจากอะไร (ทําไมครั้งที่ 1) สมมุติที่ประชุมไดใหคําตอบแรกเปนขอสรุปวาเพราะ “เจาหนาที่ขาด
ความรูความเขาใจ และไมเห็นความสําคัญของการใหบริการที่มีคุณภาพ” ผูด ําเนินการอภิปรายจะตองตั้งประเด็น
อภิปรายตอวา การที่เจาหนาที่เปนเชนนั้นเพราะอะไร (ทําไมครั้งที่ 2) สมมุติคําตอบสรุปมีวาเพราะ “ผูเจาหนาที่ผู
ใหบริการไมไดรับการอบรมฝกฝน” คําถาม (ทําไมครั้งที่ 3) อภิปรายตอถึงสาเหตุดังกลาว และไดคําตอบวาเพราะ
“ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไมมีหลักสูตร” คําถาม (ทําไมครั้งที่ 4) อภิปรายตอและไดคําตอบที่เปนเชนนั้น
เพราะ “ฝายฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรไมทราบขอมูลเรื่องความตองการอบรมทักษะและคุณภาพของการบริการ”
คําถาม (ทําไมครั้งที่ 5) อภิปรายตอถึงสาเหตุและไดคําตอบวาเปนเพราะ “การดําเนินงานของฝายนิเทศยังขาด
ความสมบูรณหรือเหมาะสม เชน ไมไดมีการรายงานปญหาที่พบจากการนิเทศไปยังผูบังคับบัญชาเพื่อแกไขปญหา
และหาถามคําถามทําไมตอไปก็อาจเขาสูแนวทางการแกปญหาได
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 นักวิจัยทั่วโลกจึงขนานนามวาผังกางปลา
(Fishbone Diagram) โดยมีรายละเอียดดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 3-2

แผนภูมิที่ 3-2 การสรางผังสาเหตุและผลลัพธ หรือที่เรียกวา “ผังกางปลา” เพื่อแสดงสาเหตุของปญหาการนิเทศ
ไมสงเสริมคุณภาพบริการ
(ที่มา: พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป และศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553)
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3.3 การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนการแสดงเหตุผลใหผูพิจารณาโครงการวิจัยไดทราบ
ถึงความเปนมา แรงจูงใจที่ทําใหผูวิจัยเลือกประเด็นที่จะศึกษาวิจัยเพราะสาเหตุของปญหาเปนเชนไร และปญหานั้น
มีความสําคัญ ถาไมไดรับการแกไขหรือถามีการแกไขจะกอใหเกิดประโยชนเชนไร
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา สวนใหญจะเทาความเลาประวัติความเปนมาตั้งแตอดีต
ถึงปจจุบัน ซึ่งบางครั้งยอนไปไกลเกินกวาจะสัมพันธกบั เรื่องวิจัย หรือไมคอยเกี่ยวกับเรื่องวิจัย โดยไปคัดลอกมาตัด
ปะ ไมกลั่นกรอง จึงเปนไปอยางเยิ่นเยอและไมเขาประเด็น ในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สามารถยกวรรณกรรมหรือผลงานวิจัยอางอิงมาประกอบได ที่สําคัญคือการระบุปญหาที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะใน
เชิงพื้นที่ที่จะเปนพื้นที่ศึกษาวิจัย
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหาในเอกสารเชิงหลักการ (เคาโครงหรือโครงรางงานวิจัย/
วิทยานิพนธ) ควรกระชับและมีความยาวไมเกิน 2-3 หนากระดาษ A4 แตหากเปนแบบเสนอโครงการวิจัยฉบับ
สมบูรณควรมีรายละเอียดใหเพิ่มมากขึ้น แตยังคงเนนความกระชับ ตรงประเด็น และความสําคัญของประเด็นปญหา
การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา จะตองมีคําสําคัญ (Keywords) เชนเดียวกับคําสําคัญ
เหลานี้ที่ตองปรากฏอยูในชื่อเรื่องวิจัย และคําสําคัญเหลานี้จะตองไดรับการเรียงรอย วางลําดับใหเหมาะสมไวใน
ประเด็นหัวขอความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ตัวอยางที่ 1 โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล” มี
สาระหรือคําสําคัญที่เกี่ยวของอยู 3 สวน คือ ของที่ระลึก การทองเที่ยว และแมน้ํามูล ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองนํา
ทั้ง 3 สวน มาบูรณาการเชิงสังเคราะห ใหเรียงรอยตอกัน เพื่อใหผูอานทราบถึงสถานการณการทองเที่ยวตามลํา
แมน้ํามูลที่เกิดขึ้น วาปจจุบันมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น จึงเปนโอกาสของการทองเที่ยว ซึ่งเมื่อนักทองเที่ยวมาแลว
เพื่อสรางรายไดแกคนในทองถิ่น จึงมีความจําเปนตองพัฒนาของที่ระลึกใหมีรูปแบบสอดคลองกับสถานที่ มีความ
เปนไปไดในการผลิต และตรงตามความตองการของตลาดการทองเที่ยว ที่สําคัญคือตองชี้ใหเห็นวา โอกาสมาถึง
แลว ถาไมมีการดําเนินการ ก็ปลอยโอกาสการสงเสริมรายได และพัฒนาผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาและฝมือ
ในทองถิ่น
ตัวอยางการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา โดยยอมาจากขอเสนอโครงการวิจัย ตัวอยางที่
1 เปนโครงการวิจัยยอยในชุดโครงการวิจัยเรื่อง “ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามลําแมน้ํามูล”
ตัวอยางที่ 1
โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“ สิ่งหนึ่งที่สามารถกอใหเกิดรายไดจากการทองเที่ยวนอกเหนือจากการพักแรมและการบริการคือการ
ผลิตสินคา ของที่ระลึกเปนสินคาที่อาจพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานดานฝมือแรงงาน วัสดุ ศิลปะและลักษณะธรรมชาติ
ในทองถิ่น นํามาประดิษฐและประยุกตใชจนสามารถเกิดเปนสิ่งของไดหลายหลาย ไมวาจะเปนของใชทั่วไปเชน
นาฬิกา พวงกุญแจ ฯลฯ ของใชในบานเรือน เชน หองนอน ครัว หองน้ํา หรือเครื่องประดับ เครื่องตกแตง เครื่อง
เขียน เครื่องใชสํานักงาน ของเลน ผลิตภัณฑหีบหอและของรับประทานตาง ๆ
การที่แมน้ํามูลไหลผานจังหวัดตาง ๆ 6 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมา สุรนิ ทร
บุรีรัมย ศรีสะเกษ รอยเอ็ด และอุบลราชธานี ที่มีทั้งแหลงธรรมชาติและวัฒนธรรม ซึ่งมีทั้งสัตวปา ธรรมชาติ
ปราสาทหิน สถาปตยกรรมสายอารยธรรมไท เครื่องปนดินเผา เครื่องโลหะ ฯลฯ จึงสามารถนําประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยวเหลานั้นมาผลิตเปนของที่ระลึกในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่พึงผลิตขึ้นเปน
ธุรกิจอาจถูกจํากัดลงใหเหมาะสมกับความตองการของตลาด และความสามารถในการผลิตในแตละทองถิ่น
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ผลิตภัณฑพื้นเมืองที่ผลิตขึ้นในชุมชนตาง ๆ ในภาคอีสาน ปจจุบันไดกลายเปนของที่ระลึกและนํา
รายไดมาสูภูมิภาคเปนอยางมาก แตโดยสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑที่เปนสินคาพื้นเมืองโดยตรง มิไดมีการผลิต
และออกแบบเฉพาะเพื่อเปนของที่ระลึก สินคาเหลานี้ไดแก ผาทอพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องโลหะ เครื่องสาน
เปนตน อยางไรก็ตาม ไดมีความพยายามที่จะพัฒนาสินคาพื้นเมืองโดยผานทางการออกแบบใหม ๆ เพื่อใหเปน
ของที่ระลึก ที่ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก และกลายเปนทั้งสินคาของที่ระลึกและสินคาสงออกไปแลว คือ
การพัฒนาเครื่องปนดินเผาที่อําเภอดานเกวียน จังหวัดนครราชสีมา จากที่ชาวบานผลิตเปนแคครกและไหปลา
รา เมื่อ รศ. วิโรฒ ศรีสุโร พัฒนารูปแบบขึ้นมาใหมจึงกลายเปนสินคาที่นํารายไดสูชุมชนเปนอยางดี กระนั้นก็
ตามการพัฒนาการออกแบบรูปแบบของที่ระลึกใหมๆ โดยอาศัยรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมในชุมชนหรือบริเวณ
แหลงทองเที่ยวยังมีอยูนอยมาก จึงจะพบการนําสินคาจากที่อื่นมาวางขายบริเวณแหลงทองเที่ยว เชน เครื่อง
สานจากประเทศกัมพูชา สายสรอยดินเผาจากดานเกวียน เครื่องโลหะจากกรุงเทพฯ เปนตน ทั้งผลิตภัณฑ
เหลานี้ สวนมากมิไดมีการออกแบบเพื่อเปนของที่ระลึกโดยตรง เปนแตเพียงผลิตภัณฑของใชพื้นเมือง หรือหาก
เปนผลิตภัณฑที่เปนของที่ระลึกก็มักมีการออกแบบและผลิตเลียนอยางกัน เชน ผลิตภัณฑปูนพลาสเตอรตาง ๆ
ที่หลอเปนปราสาทหิน พัดที่พิมพตัวหนังสือชื่อแหลงทองเที่ยว ฯลฯ ซึ่งเปนลักษณะของที่ระลึกที่ขาดเอกลักษณ
และมีรูปแบบไมชวนใหซื้อหา
การออกแบบผลิตภัณฑพื้นเมืองเพื่อตลาดของที่ระลึกเพื่อการทองเที่ยวไดมีการพัฒนาไปเปนอยาง
มากโดยเฉพาะในภาคเหนือ จะพบผลิตภัณฑหลากหลายประเภทและหลากหลายการออกแบบผลิตออกมาเพื่อ
ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวและผูบริโภค จนหลายประเภทนอกจากจะเปนทั้งผลิตภัณฑของที่
ระลึกแลวยังเปนผลิตภัณฑสงออกดวย เชน ผลิตภัณฑจากกระดาษสา เครื่องปนดินเผา ไมแกะสลัก ผาทอ
พื้นเมืองที่นํามาตัดเย็บและทําผลิตภัณฑตางๆ เปนตน ในขณะที่ในภาคอีสานการพัฒนาการออกแบบและผลิต
ผลิตภัณฑเหลานี้ในรูปแบบเฉพาะของตนเองและเนนจุดเดนของวัสดุและฝมือแรงงานในภูมิภาคยังไมมีการดึง
ศักยภาพนี้ออกมาใช ทั้งการศึกษาวิจัยเรื่องผลิตภัณฑพื้นเมืองที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อเปนทั้งของที่ระลึกและสินคา
ในภูมิภาคมีอยูนอยมากและเปนการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งยังไมมีการพัฒนาไปสูการผลิตโดยตรง เชน การวิจัยเรื่อง
การสํารวจสภาวะเทคโนโลยีเซรามิกสในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน 2532), เรื่องรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาไฟต่ําในภาคอีสาน (ธนสิทธิ์ จันทะรี
2539), เรื่องเทคโนโลยีพื้นบานในสังคมเกษตรกรรมภาคอีสาน (ธนสิทธิ์ จันทะรี 2541) เปนตน
โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูลนี้เปนการวิจัยที่
ครอบคลุมทั้งเทคนิควิธีการวิจัยขั้นพื้นฐานและเปนการวิจัยเชิงพัฒนา โดยจะมีการออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑ
ตนแบบสําหรับจังหวัดที่มีศักยภาพสูงเพื่อการทองเที่ยวไมนอยกวา 2 จังหวัดเพื่อเปนแนวทางและการนําไป
ผลิตเปนของที่ระลึกใหสอดคลองกับแหลงทองเที่ยวศักยภาพสูงแตละแหลงในจังหวัดนั้น โดยใชเทคโนโลยีทั้ง
แบบพื้นบานและสมัยใหม มาพัฒนาเพิ่มขึ้นหรือผสมผสานกัน เชน ผลิตภัณฑจากวัสดุพื้นเมืองในรูปแบบและ
เทคนิคใหม ๆ การผลิตชิ้นงานดวยวัสดุผสมตางๆ เชน ไมหรือหินเทียม เปนตน
ดังนั้น การวิจัยเรื่องรูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล จึงเปนการ
แสวงหาแนวทางการผลิตและพัฒนาของที่ระลึกซึ่งสามารถประกอบเปนธุรกิจและสรางรายไดใหกับทองถิ่นได
อยางสําคัญ ควรแกการไดรับการสนับสนุน เพราะจะสงผลโดยตรงตอการสรางรายไดและสงเสริมเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคโดยตรง ตลอดจนนําความรูจักและชื่อเสียงมาสูแหลงทองเที่ยวโดยผานทางของที่ระลึกที่นักทองเที่ยวซื้อ
ติดไมติดมือไป นับเปนการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวอยางตอเนื่องทางหนึ่งดวย ” (ธนสิทธิ์ จันทะรี, 2546)
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ตัวอยางที่ 2 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอทางการแพทยและการสาธารณสุข
ชนิดใหมจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช” มีสาระหรือคําสําคัญที่เกี่ยวของอยู 3 สวน คือ สิ่งทอทางการ
แพทยและการสาธารณสุข นวัตกรรมสิ่งทอ เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช ดังนั้น ผูวิจัยจึงจําเปนตองแสดง
ความสัมพันธของทั้ง 3 สวน โดยเฉพาะเหตุผลความเปนมาของสิ่งทอชนิดใหมคือเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใย
พืช ซึ่งเปนนวัตกรรมสิ่งทอ และหากศึกษาวิจัยในครั้งนี้ สามารถนํามาใชงานเพื่อเปนสิ่งทอทางการแพทยและการ
สาธารณสุข ซึ่งปจจุบันเมื่อไมมีการศึกษาวิจัย นอกจากประเทศไทยจะเสียดุลการนําเขาสิ่งทอทางการแพทยและ
สาธารณสุขจากตางประเทศเปนอยางมากแลว สิ่งทอชนิดใหมยังอาจทําใหผูปวยลดความเจ็บทรมานหรือสามารถใช
งานไดงายขึ้น อีกทั้งเศษรังไหมและใยพืชที่นํามาผลิตยังเปนวัสดุเหลือใชที่นํามากอใหเกิดมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
อยางสําคัญ
ตัวอยางที่ 2
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหมจาก
เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
“ สิ่งทอเทคนิค (Technical Textile) หมายถึง ผลิตภัณฑสิ่งทอที่มีคุณสมบัติและรูปแบบเฉพาะตาม
วัตถุประสงคของการใชงาน โดยประเทศไทยตองนําเขาสิ่งทอเทคนิคเปนสวนใหญ เพราะมีกําลังการผลิตไดเพียงป
ละ 54,000 ตัน หรือ 5% ของการผลิตสิ่งทอทั้งหมดในประเทศซึ่งเนนไปในดานการผลิตสิ่งทอเพื่อนุงหมและเคหสิ่ง
ทอ โดยสิ่งทอเทคนิคที่ผลิตในไทย ไดแก ผาอนามัย ผาใชทําความสะอาดครั้งเดียวแลวทิ้ง และสนามหญาเทียม
ดังนั้นจะเห็นวาสิ่งทอที่ใชในดานการแพทยและการสาธารณสุข เปนประเภทหนึ่งที่ประเทศไทยยังมีการพัฒนานอย
มาก ทั้งๆ ที่มีการใชงานอยูเปนประจําและเปนจํานวนมาก ทั้งในระดับบุคคล ครัวเรือน และในโรงพยาบาล ไมวา
จะเปนผาปดแผล ผาที่ใชเปนหนากากปองกันเชื้อไขหวัด ผากรองที่ใชในการทดลองวิทยาศาสตรและแพทย ฯลฯ
โดยสิ่งทอทางการแพทยปจจุบันที่ผลิตในประเทศไทย ยังมีการผลิตแบบดั้งเดิม โดยใชเสนใยฝายเปนหลัก ในขณะ
ที่เสนใยชนิดอื่น โดยเฉพาะใยไหมที่มีผลิตมากในประเทศ และมีคุณสมบัติหลายประการที่เหมาะกับการนํามาใช
ในทางการแพทย ควรไดรับการพัฒนาเปนสิ่งทอทางการแพทยเพื่อการผลิตใชในประเทศใหกวางขวาง
ไหมเปนเสนใยที่มีคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกสเฉพาะตัว เชนเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับเสนใยฝาย ใย
ไหมสามารถดูดซับน้ําไดมากกวาฝาย 1.5 เทา และระบายความชื้นไดเร็วกวา 50 % ทั้งสามารถดูดซับความรอนไว
ที่เนื้อผาไดสูงกวา 13 – 21% จากปกติอุณหภูมิของรางกายบริเวณเตานม และตนขาประมาณอยูที่ 33.3 – 34.2
องศาเซลเซียส หากการสวมใสชุดผาไหมจะทําใหอุณหภูมิของรางกายบริเวณดังกลาวลดลงเหลือ 31 – 33 องศา
เซลเซียส การสวมใสชุดผาไหมจึงทําใหรางกายสบาย โดยผูสวมใสจะรูสึกอบอุนในฤดูหนาว และเย็นสบายไม
เหนียวเหนอะในฤดูรอน ดวยเหตุผลดังกลาวประเทศญี่ปุนที่มีอากาศรอนและอากาศหนาวในชวง 1 ป จึงพัฒนาชุด
ชั้นในที่ทําดวยเสนใยไหม ที่ดึงดูดความสนใจไดมากกวาเสนใยสังเคราะหอื่นๆ ในอดีตถุงนองสตรี ทําจากไหม
เพียงอยางเดียว ภายหลังใยสังเคราะหไนลอนเขามาทดแทนไหมไดเกือบสมบูรณ เนื่องจากมีความเหนียวและ
ทนทานยึดหยุนดีและราคาถูก แตไหมยังดีกวาไนลอนอยูมากในดานการสัมผัสการดูดซับความรอนและระบาย
อากาศ จึงไดมีการพัฒนาเสนไหมผสม เพื่อรวมคุณสมบัติที่ดีของเสนใยทั้ง 2 ชนิดไวดวยกัน
เนื่องจากไหมเปนโปรตีน ที่ 90% มีความใกลเคียงกับโปรตีนที่พบในรางกายมนุษยซึ่งยากที่สาร
สังเคราะหอื่นจะทําไดดีเทา ในดานการแพทย ไหมจึงถูกใชเปนเสนดายในการเย็บแผลผาตัด นอกจากเหนียวและ
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ทนตอการเขาทําลายของเชื้อจุลินทรียแลว ยังเขากับเนื้อเยื่อมนุษยไดดีเนื่องจากเปนโปรตีนที่ใกลเคียงกันจนยากที่
สารสังเคราะหอื่นจะทําไดดีเทา จึงมีการละลายเสนไหมแลวทําใหเปนแผนหรือเปนหลอดกอนที่จะเปนผิวหนังเทียม
ตอเสนเลือดเทียม หรือทําคอนแท็กเลนซ เปนตน แมปจจุบันพลาสติกจะถูกนํามาใชอยางกวางขวาง แตเพื่อลดการ
ตอตานจากรางกาย ไดมีความพยายามที่จะผลิตสารดูดซับ (absorbent polymers) และสารชวยยอย (silk
peptides) ที่จะใชทางการแพทยและอาหารเพื่อสุขภาพจากสารละลายไฟโบรอิน โดยพบวากรดอมิโนที่พบใน
ไฟโบรอินคือไกลซีน (glycine) จะชวยลดคอเลสเตอรอล และระดับน้ําตาลในเลือดใหต่ําลง และอลานีน (alanine)
จะชวยการทํางานของตับ เชน ทําใหอาการเมาคางกลับสูภาวะปกติไดเร็วขึ้น ขณะเดียวกันซิรีน (serine) จะ
กระตุนทํางานของสมอง โดยในผูสูงอายุ ไฟโบรอินจากไหมยังมีศักยภาพในการพัฒนาเปนเครื่องตรวจจับชีวภาพ
(biosensors) เพื่อตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกาย (antibodies) ซึ่งใชในการวินิจฉัยโรคมะเร็งและโรคเอดส
ไดไหมไดถูกนํามาใชประโยชนมากขึ้นเรื่อย ๆ จนไดรับการขนานนามอีกอยางหนึ่งวา “เสนใยสุขภาพ (health
fiber)”
จากหลักการพัฒนาเสนใยผสม เพื่อผสานคุณลักษณะที่ดีของเสนใยตางชนิดเขาดวยกัน เสนใยผสมซึ่ง
เปนผลงานวิจัยลาสุดของกิตติศักดิ์ อริยะเครือ (2553) และไดดําเนินการขอรับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ เรื่อง
กรรมวิธีการผลิตเสนใยผสมจากเศษรังไหม (waste cocoon) กับเสนใยพืชชนิดอื่น เชน เสนใยสับปะรด เสนใย
ลินิน เสนใยปานรามี เสนใยกัญชง แลว จึงมีศักยภาพสูงในการนํามาสรางนวัตกรรมผลิตภัณฑสิ่งทอชนิดใหมๆ
ทางการแพทยหรือสาธารณสุข โดยการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอชนิดใหมทางการแพทยและการ
สาธารณสุขจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช ดังกลาว สามารถครอบคลุมผลิตภัณฑที่ใชในหองปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน ผากรองในระดับตางๆ เชน กรองน้ําเชื้อ กรองแบคทีเรีย กรองไวรัส เปนตน
ผลิตภัณฑเพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค เชน หนากากปองกันเชื้อไขหวัด เปนตน ผลิตภัณฑเพื่อการ
รักษาหรือสมานแผล ไดแก ผาพันแผล ผาปดแผล ใยซับแผล ใยสมานแผล เฝอกออน เปนตน หรือผลิตภัณฑเพื่อ
การดูแลผูปวย เชน เครื่องนอนสําหรับผูปวย เบาะรองนั่งหรือนอนสําหรับผูปวยแผลเรื้อรัง เปนตน ซึ่งผลิตภัณฑ
ดังกลาวตองอาศัยการออกแบบใหมีรูปแบบทางกายภาพของเสนใยที่เหมาะสม ซึ่งจะไดผลจากการวิจัยในการ
ทดสอบการตานทานเชื้อโรคและสมานแผลของสิ่งทอเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมกับใยพืชเพื่อการนําไปใช
ประโยชนทางการแพทยและการสาธารณสุข ในชุดโครงการวิจัยเดียวกันนี้ และมาตอยอดออกแบบเปนผลิตภัณฑ
ใหมีรูปลักษณเหมาะสมกับผูใชงานและมีการทดสอบทางวิทยาศาสตรการแพทยวาดวยเรื่องประสิทธิภาพในการใช
งานและความพึงพอใจจากผูใชผลิตภัณฑ จึงจะสามารถนําไปใชผลิตเปนเชิงพาณิชยตอไปได
ความสําคัญของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อการแพทยและสาธารณสุขเปนสิ่งสําคัญที่มีความเติบได ซึ่งตอง
อาศัยการพัฒนาทางเทคโนโลยี ไมวาจะเปนเทคโนโลยีดานการผลิตเสนใย หรือดานกระบวนการถักทอ
(embroidery technology for medical textiles) ประกอบกับกระบวนการทางการแพทย ไมวาจะเปนกระบวนการ
ทําใหแผลไมติดเชื้อ การยึดติดแผล การที่แผลจะหายและไมเปนแผลเปน ฯลฯ
ดังนั้น โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหม
จากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช จึงเปนโอกาสที่สิ่งทอไทยจะไดมีการพัฒนาความกาวหนาขึ้นอีกระดับหนึ่ง
ซึ่งจะเปนการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ และนาจะไดผลิตภัณฑที่สอดคลองกับการใชงานตามสรีระชาวเอเซียและ
ภูมิอากาศของประเทศไทยในเขตรอนชื้นไดอยางเหมาะสม ซึ่งแสดงถึงบทบาทของการพัฒนาสิ่งทอที่ชวยเหลือ
ชีวิตของมนุษยใหไดดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากผลผลิตที่สามารถนําไปจดทะเบียนสิทธิบัตรดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑสิ่งทอทางการแพทยและสาธารณสุขไดอีกดวย ” (ธาดา สุทธิธรรม, 2553)
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3.4 สรุปหลักการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา เปนหัวใจของการเขียนโครงรางวิทยานิพนธหรือขอเสนอ
โครงการวิจัย เพราะหากผูพิจารณาโครงการอานแลวไมเห็นความสําคัญ ก็ไมจําเปนตองอานตอไป การตอบรับหรือ
ปฏิเสธโครงการวิจัย จึงขึ้นอยูกับประเด็นความเปนมาและความสําคัญของปญหานี้เอง จากตัวอยางที่ยกมากลาว
แลวขางตน ในที่นี้จะขอสรุปหลักการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา ไวเปนขอๆ ดังนี้
1. เขียนใหตรงประเด็น เห็นภาพ ซึ่งจะทําใหผูอานเห็นปญหา และยอมรับวาเปนปญหาที่สําคัญ ควรแก
การวิจัยจริง โดยมีหลักฐานอางอิงความนาเชื่อถือของปญหา เชน พื้นที่วิจัย สถานการณที่เกิดขึ้น หรือ
เอกสารอางอิง
2. รอยเรียงแตละยอหนาใหมีสาระตามคําสําคัญของงานวิจัยโดยครบถวน โดยมีการพรรณนาเหตุผล
ประกอบคําอธิบาย โดยใชภาษาที่เขาใจงาย หากจําเปนตองใชศัพททางเทคนิค ก็ควรมีการอธิบายความตามความ
เหมาะสม แตโดยกระชับ
3. ระบุพื้นที่ดําเนินการ กลุมเปาหมาย วิธีดําเนินการวิจัย และผลผลิตที่คาดวาจะไดรับเชิงพรรณาเขาไวใน
เนื้อหาความเปนมาและความสําคัญของปญหาดวย จะทําใหเห็นภาพชัดเจนขึ้นถึงที่มาและที่ไปวาผลสําเร็จมุงไป
ทางใด โดยเฉพาะมีผลผลิตที่เปนรูปธรรมอยางไร
4. ยอหนาสุดทาย นิยมเขียนใหเปนความสรุปของการวิจัย และจะเปนตัวเชื่อมโยงถึงวัตถุประสงคของ
โครงการวิจัยในหัวขอตอไป โดยยอหนาสุดทายมักสรุปเพื่อสรางความเชื่อมั่นถึงความสําคัญของโครงการวามี
ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธที่เปนประโยชนอยางไร หากมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในทางศรษฐกิจ
สังคม หรือตอวงการวิชาการ เชน
- เปนการสรางนวัตกรรม หรือองคความรูใหม ที่สามารถนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาได
- เปนการแกปญ
 หาทางเศรษฐกิจอยางสําคัญ
- เปนการยกระดับการดําเนินชีวิต
- แมเคยมีผูศึกษาไวบางแลว แตกระจัดกระจาย ยังไมมีการนํามารวบรวมหรือสังเคราะหใหเปนระบบ
- เปนตนแบบการนํามาประยุกตใช ซึ่งสามารถนําไปใชในพื้นที่อื่นๆ ได
- เปนผลงานที่จะนําชื่อเสียงมาสูภูมิภาคและประเทศ เปนตน
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บทที่ 4
การกําหนดวัตถุประสงค การตั้งสมมุติฐาน ขอบเขตการศึกษา
กรอบแนวคิดวิจัย คําสําคัญและนิยามศัพท และประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
วัตถุประสงคเปนหัวขอสําคัญที่เปนสวนบังคับของการเขียนโครงการวิจัยไมวาจะเปนเอกสารเชิงหลักการ/
โครงราง/เคาโครงวิจัย ในขณะที่การตั้งสมมุติฐาน ขอบเขตการศึกษาวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย จะถูกระบุให
เขียนไวในขอเสนอโครงการวิจัย ซึ่งในการเขียนแตละหัวขอมีขอแนะนําในการเขียนซึ่งจะไดกลาวถึงในแตละหัวขอ
ตอไป

4.1 การกําหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงค หมายถึง จุดมุงหมายหลักของการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อทําอะไร และเพื่อประโยชนอะไร การ
เขียนวัตถุประสงค นิยมเขียนดังนี้
1. เขียนเปนลําดับขอ
2. สวนใหญขึ้นตนดวย “เพื่อ” โดยเริ่มจาก เพื่อทําอะไร ซึ่งอาจจะทําอะไร ขอเดียวหรือหลายขอ เชน
- เพื่อศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีทําของที่ระลึกที่ทําจากไมไผ
- เพื่อศึกษาความตองการของตลาดของที่ระลึกที่ทําจากไมไผ
แลวตามดวยเพื่อประโยชนอะไร เชน
- เพื่อออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑของที่ระลึกที่ทําจากไมไผจากฐานภูมิปญญาทองถิ่น
- เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑเครื่องเรือนแบบใหม เปนตน
3. แตละขอใชประโยคที่แสดงที่ละจุดมุงหมายที่กระชับชัดเจน โดยแสดงจุดมุงหมายทีละประเด็น
4. จํานวนขอไมจําเปนตองมากนัก อาจมีเพียงวัตถุประสงคเดียว แตมักนิยม 2-4 หัวขอ หากมีหัวขอเกิน
กวานี้มักพบวา ขอความเริ่มซ้ําซอน สามารถเขียนเปนขอเดียวกันได จึงควรระวังในประเด็นนี้
ตัวอยางการเขียนวัตถุประสงคการวิจัย

ตัวอยางที่ 1
โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อใหไดขอมูลพื้นฐานดานผลิตภัณฑสินคาพื้นเมืองและของที่ระลึกในทองถิ่นตามลําแมน้ํามูล
2. เพื่อใหทราบขอมูลดานตลาดสินคาของที่ระลึกในภูมิภาคอีสาน
3. เพื่อพัฒนารูปแบบของที่ระลึกใหม ๆ ใหตลาดการทองเที่ยวเชิงนิเวศตามลําแมน้ํามูล
4. เพื่อสรางรายไดใหชุมชนและผูผลิตของที่ระลึก
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ตัวอยางที่ 2
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหมจาก
เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอชนิดใหมเพื่อการแพทยและสาธารณสุขจากเสนใยผสมของ
เศษรังไหมกับใยพืช
2. เพื่อทําใหการดูแลรักษาผูปวยหรือประชาชนในดานสาธารณสุขสะดวกและดียิ่งขึ้น
3. เพื่อสรางผลิตภัณฑเชิงพาณิชยดานการสาธารณสุข

4.2 การตั้งสมมุติฐาน
สมมุติฐานหรือสมมติฐาน หมายถึง การคาดคะเนถึงปจจัยที่สงผลถึงสถานการณที่เปนปญหาของประเด็น
หรือพื้นที่ศึกษา หรือการเปลี่ยนแปลงทางผลลัพธที่นาจะเกิดขึ้นหากมีการวิจัยในครั้งนี้ตอประเด็นปญหา
ในการวิจัยที่เกี่ยวของกับตัวแปรจํานวนมากที่เรียกวาการวิจัยเชิงปริมาณ หรือการวิจัยเชิงทดลองทางดาน
วิทยาศาสตร นิยมเรียกวาการตั้ง “สมมุติฐาน” ในขณะที่การวิจัยเชิงคุณภาพทางสังคมศาสตร ที่นิยมศึกษาขอมูล
จากกลุมเปาหมายเพียงนอยคนที่ไดรับการระบุวาเปนแกนนําจะนิยมใชคําวาการกําหนด “ประเด็นปญหา”
สมมุติฐานหรือประเด็นปญหาทางประยุกตศิลป เชน
- สิ่งทออัจฉริยะจะทําใหผูปวยเจ็บปวดนอยลง เนื่องจากแผลหายเร็วขึ้น และควรใชงานไดสะดวกขึ้น
- โฆษณาคั่นรายการทางโทรทัศนที่จัดทําขึ้นเฉพาะ จะทําใหประชาชนสนใจการสรางเสริมสุขภาวะมากขึ้น
- การมีสวนรวมจากประชาชนจะทําใหเกิดการฟนฟูเครื่องทองโบราณเมืองอุบลใหตรงกับความตองการ
ของตลาด
- บรรจุภัณฑที่ใชวัสดุและภูมิปญญาทองถิ่นจะมีคุณคา มีความนาสนใจ และสงผลตอการขายที่มากขึ้น
ซึ่งผลจากการวิจัย จะเปนตัวตอบโจทยสมมุติฐานเหลานี้วาเปนจริงหรือไม โดยจะไดจากผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไวในกระบวนการวิจัย ซึ่งไดอธิบายไวในบทเฉพาะวาดวยระเบียบวิธีวิจัยตอไป

4.3 การกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจยั
ในการกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัย ปจจุบันนิยมจําแนกขอบเขตการศึกษาวิจัยออกเปน 2 ประเด็น โดย
อาจระบุขอบเขตเฉพาะดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งสองดานก็ได ไดแก
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอบเขตดานเนื้อหา เปนการระบุวาในการศึกษาวิจัย จะทําการศึกษาเฉพาะในประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวของกี่
ประเด็น เชน
- การปรับปรุงคุณภาพผายอมครามดวยเทคนิคการยอมเย็น ไมมีการกําหนดขอบเขตดานพื้นที่ เพราะเปน
การทําผายอมครามขึ้นเอง แตมีเนื้อหาครอบคลุม 3 ประเด็นคือ 1) เนื้อผาที่เหมาะสมกับการยอมคราม 2) การใช
เทคนิคการยอมเย็น 3) การตรวจสอบคุณภาพผาที่ปรับปรุงคุณภาพแลว
- การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา บานหวยวังนอง จังหวัดอุบลราชธานี จะครอบคลุมเนื้อหา 3
ประเด็น คือ 1) รูปแบบและเทคนิคการผลิต เครื่องปนดินเผา 2) การตลาดที่สัมพันธกับรูปแบบ 3) รูปแบบใหมที่
อาจพัฒนาขึ้น
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- การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอชนิดใหมเพื่อการสาธารณสุขจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใย
พืช จะครอบคลุมเนื้อหา 2 ประเภท คือ 1) สิ่งทอเพื่อการสมานแผล ไดแก ผาปดแผล ผาพันแผล และเฝอกออน
2) สิ่งทอเพื่อสุขอนามัยของบุคคลทั่วไป ไดแก ผากรองอากาศ และเครื่องนอน
2. ขอบเขตดานพื้นที่
เปนการระบุใหชัดเจนถึงพื้นที่ที่จะดําเนินการศึกษาวิจัย เนื่องจากพื้นที่นั้นมีประเด็นปญหาที่ผูวิจัยตองการ
ไปเปลี่ยนแปลง หรือนํามาเปนกรณีเพื่อการใชกับที่อื่นตอไป เชน
- การพัฒนาผลิตภัณฑเฉพาะพื้นที่ เชน เครื่องปนดินเผา บานหวยวังนอง อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี, ผาทอพื้นเมือง บานนาหมื่นศรี อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง, ของที่ระลึกในจังหวัดที่แมน้ํามูลไหลผาน
จํานวน 2 จังหวัดจาก 6 จังหวัด เปนตน, เครื่องจักสานหรือผาทอในหมูบานไมนอยกวา 2 หมูบาน ตามแนวแมน้ํา
โขงในแตละจังหวัด ของ 3 จังหวัด (อุบลราชธานี มุกดาหาร อํานาจเจริญ) ที่ปรากฏภาพเขียนสีกอนประวัติศาสตร
เปนตน
- การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอชนิดใหมเพื่อการสาธารณสุขจากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใย
พืช เปนการทดลองใชผลิตภัณฑที่พัฒนาขึ้นที่โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยขอนแกน และประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดขอนแกน
- การออกแบบที่พักฉุกเฉินสําหรับชุมชนผูประสบภัยในภาคกลาง เฉพาะกรณีจังหวัดอยุธยา โดยคัดเลือก
หมูบานเปาหมายมาเพียง 1-2 หมูบาน

4.4 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) เปนการอธิบายใหผูอานโครงการทราบถึงตัวแปรที่
เกี่ยวของกับการวิจัย และตัวแปรแตละลักษณะนั้นมีความสําคัญเชื่อมโยงกับปญหาหรือโจทยการวิจัยอยางไร
ตัวแปรอาจมีตัวเดียวหรือหลายตัว หรือหลายกลุม สําหรับประเภทของตัวแปร (Variable) มีการจําแนก
ออกเปน 3 ลักษณะคือ 1) เปนตัวแปรที่เปนเหตุ ซึ่งเปนตัวแปรตั้งตน เรียกวา “ตัวแปรอิสระ” (Independent
Variable) 2) ตัวแปรที่เปนผล เรียกวา “ตัวแปรตาม” (Dependent Variable) และ 3) ซึ่งเกิดขึ้นในบางกรณีที่มี
ปจจัยอื่นเขามาสอดแทรก ทําใหผลเปลี่ยนไปจากที่ควรจะเปน ปจจัยที่เขามาแทรกนี้ เรียกวา “ตัวแปรแทรกซอน”
(Intervening Variable)
อนึ่ง ในการออกแบบทางศิลปประยุกต ซึ่งมีเปาหมายคือผลผลิตประการเดียว ไมจําเปนตองจําแนกตัวแปร
ออกเปนหลายประเภท จึงมีเพียงตัวแปรที่มีมากหรือนอยปจจัยที่จะนํามาเปนเกณฑในการพิจารณา และเปาหมาย
ผลผลิตเทานั้นที่สามารถแสดงไวได
การนําเสนอกรอบแนวคิดการวิจัย อาจเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
1. แบบพรรณนาความ เปนการบรรยายถึงตัวแปรตางๆ และอธิบายถึงการเชื่อมโยงกันเปนคําพูด
2. แบบจําลองทางคณิตศาสตร เปนการใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร มาเพื่อใชอธิบายถึงตัวแปรตางๆ
และความสัมพันธที่เกิดขึ้น เชน y = a + bx โดยกําหนดวา หาก y หมายถึงการมีสวนรวมในการปกครองทองถิ่น x
หมายถึง คะแนนในความรูในบทบาทหนาที่ของตน (พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ, 2553:68)
3. แบบแผนภูมิ เปนการสรางแผนภูมิหรือแผนภาพแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ ดังแสดงไว
ในแผนภูมิที่ 4-1, 4-2 และ 4-3 ซึ่งแตกตางกันดังนี้
แผนภูมิที่ 4-1 แผนภูมิที่การวิจัยอยางงาย กําหนดใชตัวแปรที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมเพียง 2 ตัวแปร ซึ่ง
ดูจะเหมาะกับการวิทยานิพนธในระดับปริญญาตรี คือตัวแปรในหัวขอภูมิปญญาดั้งเดิม กับการใชวัสดุใหมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ
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แผนภูมิที่ 4-2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัยที่นาจะเหมาะกับการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่มีการกําหนด
ตัวแปรมากขึ้น จากผูเกี่ยวของรอบดานขึ้น ในการวิจัยเพื่อการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยกําหนดตัวแปรไว 5 ดาน
คือ 1) การออกแบบ 2) ความสามารถผลิตไดในทองถิ่น 3) ราคา 4) การมีสวนรวมในการออกแบบจากผูผลิต และ
5) ความพึงพอใจผูบริโภค โดยแตละตัวแปร ใหมีการกลั่นกรอง จากหลายทางเลือก ที่แสดงโดยความกวางของ
สามเหลี่ยมแลวเรียวลงเปนปลายแหลม สูทางเลือกที่ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ คัดกรองใหเหลือ
เปนทางเลือกที่ดีที่สุด กอนจะนํามาผสมผสานเปนบรรจุภัณฑที่พึงประสงคที่สุดในสถานการณนั้น
แผนภูมิที่ 4-3 แสดงตัวแปรที่มีความซับซอนในหลายมิติ เพื่อนําเสนอทฤษฎีใหม ที่มีชื่อวา “ Eco-Cultural
Planning Approach (ECP) ” หรือ “แนวทางการวางแผนอนุรักษนิเวศวัฒนธรรม” เพื่อใชในการอนุรักษและพื้นที่
มรดกวัฒนธรรมในดุษฎีนิพนธของผูเขียน (1995) ซึ่งประกอบดวยฐานองคความรูหรือทฤษฎีจาก 5 ดานคือ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ระบบนิเวศมนุษย ระบบนิเวศภูมิศาสตร ระบบนิเวศภูมิทัศน และการอนุรักษมรดกวัฒนธรรม เพื่อ
นําไปสรางเปนแนวทางการวางแผนอนุรักษนิเวศวัฒนธรรม ซึ่งเปรียบประดุจดอกบัวในพุทธศาสนา ที่ถูกปลูกขึ้นจน
เปนดอกไดจากผืนดินหรือรากฐานของทฤษฎีดังกลาว โดยมีกลีบที่จะสามารถผลิบาน ตองมีองคประกอบ 3 มิติ คือ
มิติทางระบบนิเวศ มิติทางกายภาพ และมิติทางวัฒนธรรม โดยแตละมิติ เมื่อตัดกันจะทําใหเกิดการวิจัยเชิงพื้นที่
การวิจัยในชุมชน (ซึ่งอาจมีผูเรียกวา “การวิจัยทองถิ่น”) และการวิจัยแบบบูรณาการ จากแนวทางนี้ก็นําไปใชหรือ
พิสูจนความสัมฤทธิ์ในพื้นที่วิจัยตอไป

ผลิตภัณฑใหม

ภูมิปญญาดั้งเดิม

วัสดุใหมในการผลิต

แผนภูมิที่ 4-1 แผนภูมิอยางงายที่กําหนดตัวแปรที่ทําใหเกิดผลิตภัณฑใหมเพียง 2 ตัวแปร

แผนภูมิที่ 4-2 แผนภูมิแสดงตัวแปรที่มีการกําหนดตัวแปรมากขึ้นโดยในการวิจัยเพื่อการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ
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แผนภูมิที่ 4-3: แผนภูมิเพื่อนําเสนอทฤษฎีใหม
ที่มีชื่อวา “ Eco-Cultural Planning Approach
(ECP) ” ในดุษฎีนิพนธของผูเขียน (1995)

4. แบบผสมผสาน เปนการนําเสนอกรอบแนวคิดที่ผสมผสานกันของ 2-3 แบบที่เสนอขางตน ซึ่งหาก
เสนอแบบแผนภูมิ ไมจําเปนตองมีคําอธิบาย แตอาจพบวาผูอานไมคอยเขาใจ หรือหากเพียงเขียนพรรณนาความ
อาจเขาใจยากและไมชัดเจน เทากับการแสดงดวยแบบจําลองทางคณิตศาสตรหรือแบบแผนภูมิ จึงสามารถนําเสนอ
กรอบแนวคิดแบบผสมผสานได

4.5 คําสําคัญและนิยามศัพท
ในแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยของหลายสํานัก บางก็มีใหระบุคําสําคัญ (Keywords) แตสําหรับนิยาม
ศัพท (Glossary) สวนมากก็ไมไดระบุวาจะตองเขียน อยางไรก็ตามก็พบ การศึกษาอิสระหรือวิทยานิพนธของหลาย
สถาบัน กําหนดวาในโครงรางวิจัยใหมีนิยามศัพทแทนการระบุคําสําคัญ
ในการระบุคําสําคัญ มีวิธีการงายๆ คือ ระบุจากคําที่ปรากฏในชือ่ เรื่องวิจัย และจากเนื้อหาที่เกี่ยวของ
เพิ่มเติมไป เชน
- โครงการวิจัยเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑชุดเครื่องเขียนสําหรับเด็กในรูปแบบการตูนหมอลําอีสาน
จังหวัดอุบลราชธานี”
คําสําคัญ: การออกแบบผลิตภัณฑ, ชุดเครื่องเขียนสําหรับเด็ก, การตูน, หมอลําอีสาน, จังหวัด
อุบลราชธานี
- โครงการวิจัยเรื่อง “รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล”
คําสําคัญ: ของที่ระลึก, การทองเที่ยว, แมน้ํามูล, ผลิตภัณฑเซรามิคส, เครื่องจักสาน, สิ่งทอ, วัสดุเทียม
- โครงการวิจัยเรื่อง “การนํากากตะกอนเหลือทิ้งจากกระบวนการกําจัดหมึกพิมพในอุตสาหกรรมกระดาษ
ชําระมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ”
คําสําคัญ: กากตะกอนเหลือทิ้ง, กระบวนการกําจัดหมึกพิมพ, อุตสาหกรรมกระดาษชําระ, ผลิตภัณฑเชิง
นิเวศเศรษฐกิจ
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สําหรับคํานิยามศัพทในการวิจัย ผูวิจัยสามารถกําหนดนิยามศัพทขึ้นเองได ภายใตกรอบความหมายของ
การวิจัยของตน ซึ่งในทางวิจัยเรียกวา “นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ” เชน
- “ผลิตภัณฑชุดเครื่องเขียนสําหรับเด็ก” หมายถึง เครื่องเขียนเปนชุดสําหรับเด็กประถมวัย ประกอบไว
ภายในบรรจุภัณฑแตละชุด ประกอบดวย ถุงหรือกลองใสเครื่องเขียน ไมบรรทัด ดินสอ ยางลบ ปากกา และเทม
เพลท (template) ตัวการตูนและลายกราฟกอื่นๆ
- “เสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช” หมายถึง เสนใยผสมเสร็จในการกระบวนการผลิตแลวระหวางเศษ
รังไหมกับใยพืชอีก 1 ชนิด จาก 4 ชนิดที่กําหนดไวคือ ใยกัญชง ใยสับปะรด ใยปานลินิน และใยปอ ในสัดสวนการ
ผสมที่แตกตางกันไมนอยกวา 2 สูตร
- “ผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ” หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชวัสดุในทองถิ่น และมีกระบวนการผลิตที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยผลิตภัณฑดังกลาวยังสามารถนําไปจําหนายใหเกิดมูลคาทางเศรษฐกิจไดสูงกวาตนทุนการผลิต
สําหรับการนิยามศัพทตามพจนานุกรม หรือตามที่คนสวนใหญทั่วไปเขาใจ นั้นเรียกวา “นิยามศัพทเชิง
ทฤษฎี” เชน
- “หมอลํา” หมายถึง นักรองหรือ การละเลนขับรอง ประกอบดนตรีพื้นเมืองในภาคอีสานหรือลาว ที่มีแคน
เปนเครื่องดนตรีหลัก ผูรองอาจรองเปนกลอน หรือเปนเรื่อง โดยอาจมีการแสดงประกอบการรองและเลน
- “เครื่องจักสาน” หมายถึง ของใชหรือภาชนะที่สานขึ้นจากไมไผหรือเถาวัลย
- “เชี่ยนหมาก” หมายถึง ภาชนะใสเครื่องหมากพลู (สํานักพจนานุกรมมติชน, 2547)

4.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับเปนอีกสวนหนึ่งที่ผูพิจารณาโครงการใหความสนใจ ในการเขียนบอยครั้งจะ
ใกลเคียงหรือเขียนลอกับวัตถุประสงค ในปจจุบันบางแบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัยจึงอาจเพิ่มใหระบุเปน “ดัชนีชี้
วัดความสําเร็จของโครงการ” แตก็มักยังคงนิยมใหระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ในการระบุประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ควรระบุเปนลําดับขอ วาผลการวิจัยจะไดนําไปใชประโยชนในการ
แกไขปญหา หรือตอผูมีสวนเกี่ยวของไดอยางไร
ตัวอยางการเขียนประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย
ตัวอยางที่ 1
โครงการวิจัยเรื่อง รูปแบบของที่ระลึกที่อาจพัฒนาขึ้นเพื่อการทองเที่ยวตามลําแมน้ํามูล
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. เพื่อสงเสริมเอกลักษณและการเปนที่รูจักของแหลงทองเที่ยว
2. เพื่อสรางอาชีพรายไดใหชุมชนและผูผลิตของที่ระลึก
3. เพื่อพัฒนาฝมือแรงงาน และการสืบทอดศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง

ตัวอยางที่ 2
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมสิ่งทอทางการแพทยและการสาธารณสุขชนิดใหม
จากเสนใยผสมของเศษรังไหมกับใยพืช
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
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1. เพื่อชวยเหลือชีวิตของมนุษยใหไดดียิ่งขึ้นทางดานการแพทยและสาธารณสุข
2. เพื่อการพึ่งตนเองดานสิ่งทอทางการแพทย
3. เพื่อสรางรายไดจากผลิตภัณฑสิ่งทอชนิดใหมตอประเทศไทย
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บทที่ 5
การทบทวนวรรณกรรมและการอางอิง
5.1 ความสําคัญของการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ หมายถึงการทบทวนความรู ไมวาจะเปนแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
ตัวอยาง แนวปฏิบัติ และการวิจัย ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องวิจัยที่จะนําเสนอ การทบทวนวรรณกรรม จึงมี
ประโยชนที่จะไมใหผูวิจัยเสียเวลาลองผิดซ้ํารอยกับผูที่เคยมีประสบการณมากอนหนา หรือทําการวิจัยในประเด็นที่
มีผูทํามากอน ซึ่งก็จะไมเกิดประโยชนใหม การทบทวนวรรณกรรม เปนการสืบคนจากหนังสือและเอกสารตางๆ
สวนการสืบคนจากงานวิจัย แทจริงก็คือการทบทวนวรรณกรรม แตนิยมเขียนแยกตางหากออกมา เพื่อใหงายตอ
การทําความเขาใจวามีเอกสารที่เปนหมวดงานวิจัยมากนอยเพียงใด
ในการดําเนินการวิจัย ที่เปนไปในลักษณะที่นําความรู ดานทฤษฎีหรือการปฏิบัติจากการกระทําหรือการ
วิจัยที่มีมากอน มาประยุกตใชในพื้นที่ของตน การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและการปฏิบัติที่มีมากอนหนานั้นโดยการ
วิเคราะหใหลึกซึ้ง เปนการกลั่นกรองแนวคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติที่จะนํามาประยุกตใช หรือในทางตรงขาม หาก
เห็นวาสิ่งที่ผานมาไมเหมาะสม ควรจะมีการศึกษาวิจัยเพื่อนําเสนอแนวคิดหรือแนวปฏิบัติในทางปฏิภาคกับแนวเดิม
ก็จะสามารถทําใหผูอานรับทราบเหตุผลและความเขาใจในทิศทางที่จะนําเสนอไม การทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ จึงทําใหผูวิจัยสามารถตอยอดความคิดและแนวปฏิบัติ อันจะสงผลถึงกระบวนการวิจัย ใหเกิดเปนทฤษฎี
แนวปฏิบัติหรือผลงานอยางใหม
การทบทวนวรรณกรรมจึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในการวิจัยพื้นฐาน เพราะเปนการลดการวิจัย
ซ้ํา ซึ่งมักพบในวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนจํานวนมาก สําหรับงานวิจัยประยุกตและที่ตอยอดไปเปนการวิจัยเชิง
ทดลอง การทบทวนวรรณกรรมนั้นก็มีความสําคัญอยางยิ่งยวดเชนกัน เพราะงานวิจัยประเภทนี้มักเกี่ยวพันกับการ
สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ผูใดคิดไดกอนหรือทําขึ้นออกมาในทองตลาดไดกอน ยอมมีผลประโยชนในทาง
เศรษฐกิจสูง โดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา
พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:76) ระบุวา การทบทวนวรรณกรรมชวยผูวิจัยใน
การกําหนดหรือออกแบบวิธีดําเนินการวิจัย การกําหนดประชากรและกลุมเปาหมาย การกําหนดเครื่องมือและ
วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการกําหนดวิธีการวิเคราะหขอมูล และที่สําคัญคือกอใหเกิดความรูและ
ความกระจางชัดแกผูวิจัยใน 3 ประเด็นคือ
1. นิยามของตัวแปร ทําใหผูวิจยั มีความรูแนชัดขึ้นเกี่ยวกับการนิยามศัพท รวมทั้งทําใหเกิดความเขาใจใน
ปรากฏการณไดชัดเจน อันจะนําไปสูความเขาใจในปญหาของการวิจัยไดชัดเจนขึ้น และนําไปสูการพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใชในการรวบรวมขอมูล
2. แนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนหรือหักลางความคิดของผูวิจัย ซึ่งจะชวยใหผูวิจัยไดทราบวา ในการวิจัยใน
เรื่องที่ใกลเคียงกับที่ตนจะวิจัยนั้น ไดมีใครศึกษาไวแลวบาง และผลการศึกษาไดขอสรุปหรือไม อยางไร หากมีผูวิจัย
แลวหลายครั้ง แตยังหาขอยุติหรือขอสรุปไมได หรือไดผลการศึกษาแตกตางกัน ผูวิจัยจําเปนที่จะตองทําการศึกษา
วิจัยใหมในครั้งนี้
3. แนวทางในการแกไขหรือพัฒนางาน โดยแนวทางเหลานั้นอาจนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของ
ผูวิจัยได
นอกจากนี้ พีรสิทธิ์ คํานวณศิลปและศุภวัฒนากร วงศธนวสุ (2553:76-77) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของ
การทบทวนวรรณกรรมไวดังนี้

38
“1. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหผูวิจัยไดความรูที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับคํานิยามศัพท รวมทั้ง
ทําใหเกิดความเขาใจในปรากฏการณไดชัดเจน อันจะนําไปสูการทําความเขาใจในปญหาของการวิจัยไดชัดเจนขึ้น
และนําไปสูการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหผูวิจัยไดทราบวาในการวิจัยที่ใกลเคียงกับเรื่องที่ตนเองจะ
วิจัยนั้น ไดมีใครไดศึกษาไวแลวบาง และผลการศึกษาไดมีใครศึกษาไวแลวบาง และผลการศึกษาไดขอสรุปหรือไม
อยางไร หากมีผูทําวิจัยแลวแตยังไมสามารถสรุปผลการศึกษาได ก็จะทําใหผูวจิ ัยไดเหตุผลสวนหนึ่งที่มาชวย
สนับสนุนใหผูที่เกี่ยวของเห็นความสําคัญของปญหาที่ผูวิจัยเสมอ โดยในกรณีนี้เหตุผลหนึ่งที่ผูวิจัยควรจะหยิบยกมา
ประกอบในการเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา ไดแก ถึงแมงานวิจัยในประเด็นที่จะศึกษานี้มีผูอื่น
ทําการศึกษา แตก็ยังหาขอยุติหรือขอสรุปไมได หรือไดผลการศึกษาแตกตางกัน ผูวิจัยจึงจําเปนที่จะตอง
ทําการศึกษาวิจัยใหมในครั้งนี้
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะทําใหผูวิจัยไดแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนางาน โดย
แนวทางเหลานั้นอาจจะนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานของผูวิจัยได
4. การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของจะชวยใหผูวิจัยไดทราบแหลงขอมูลที่จะนําไปใชในการกําหนดหรือ
ออกแบบวิธีดําเนินการวิจัยกําหนดประชากรและกลุมเปาหมาย กําหนดเครื่องมือและวิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ตลอดจนการกําหนดวิธีวิเคราะหขอมูล”
ทั้งนี้ การทบทวนวรรณกรรม ในสาขาสังคมศาสตร สวนใหญจะเปนการรอยเรียงความรู แนวคิดทฤษฎี
และแนวปฏิบัติที่ปรากฏออกมาเปนเชิงพรรณนา และกรณีศึกษาหรือผลงานวิจัยที่มีมากอนเพื่อเปนแนวทางในการ
นําไปแกไขปญหาหรือพัฒนางานในประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวาเปนปญหา
สําหรับการทบทวนวรรณกรรมในสาขาประยุกตศิลป การทบทวนวรรณกรรมครอบคลุมหมวดความรูที่
ใกลเคียงกัน โดยมีการพรรณนาความถึงนิยามศัพท แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ แตเนื่องจากผลผลิตในสาขา
ดังกลาว เปนผลผลิตเชิงทัศนศิลป โดยเฉพาะสาขายอยทัศนศิลป ที่เกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑหรือ
สถาปตยกรรม ภาพประกอบแสดงลักษณะผลผลิตที่มีการดําเนินการมากอน จึงมีความสําคัญมาก และควรมีการ
แสดงไวในการทบทวนวรรณกรรมดวย โดยเปนการทบทวนกรณีศึกษาผลงานการออกแบบที่ผานมา ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ โดยอาศัยภาพประกอบเปนเครื่องอธิบายถึงผลงาน วามีการออกแบบหรือสรางผลผลิตภายใต
แนวคิดทฤษฎีหรือปจจัยเชนไร แลวผลผลิตออกมาหนาตาหรือลักษณะเชนไร ซึ่งจะแตกตางกันออกไปตาม
สภาพแวดลอมทางสังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เพื่อใหผูวิจัยเขาใจวาเมื่อตนไดดําเนินการวิจัยเชิงออกแบบ
ทัศนศิลปแลว ปจจัยแวดลอมในเวลาสถานที่ ในขอบเขตพื้นที่ศึกษาของตน จะมีผลผลิตออกมาในทิศทางใด
ดังนั้น จึงอาจสรุปไดวาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในสาขาประยุกตศิลป ควรตองมี
เนื้อหาหลัก 6 ประเด็นดังนี้
1. นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัย
2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบ
3. เทคนิควิธีปฏิบัติ ในการสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป
4. ขอมูลและสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ (ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพื้นที่)
5. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ
6. งานวิจัยหรือกรณีศึกษา จากผูที่เคยทํามากอน
ซึ่งแตละประเด็น จะไดขยายความดังตอไปนี้
1. นิยามศัพท ที่เกี่ยวของกับการวิจัย คําสําคัญซึ่งนํามาจากชื่อเรื่องวิจัยและเนื้อหาที่เกี่ยวของกับเรื่อง
วิจัยอยางใกลชิด เปนสิ่งแรกที่จะตองมีคําอธิบาย ซึ่งวิธีกําหนดคําสําคัญและนิยามศัพทไดอธิบายไวแลวในหัวขอ
4.5
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2. แนวคิด ทฤษฎี หลักการออกแบบ
แนวคิด (Concept) หมายถึง ความคิดหลักหรือหลักคิดที่จะนํามาใชเปนเครื่องนําทาง เพื่อใหนําไปสู
แนวทาง (Approach) หรือวิธีการปฏิบัติ โดยแนวคิดบางครั้ง ก็พบวาใชคําวาแนวทางแทนกันได แตในสาขาการ
ออกแบบ มักนิยมใชคําวาแนวคิด โดยดูจะใหความตางกันที่วา แนวคิดคือหลักทางความคิด สวนแนวทางคือการนํา
แนวคิดไปปฏิบัติ สําหรับแนวคิดหรือแนวทางที่ปจจุบันรูจักกันอยางกวางขวางคือ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Approach) ซึ่งเปนแนวคิดการพัฒนาเพื่อแสวงหาสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ กับการ
พัฒนาทางสังคมและสิ่งแวดลอม ที่ทางองคการสหประชาชาติประกาศใหเปนแนวทางการพัฒนาโลกในปจจุบันและ
อนาคต ตั้งแต พ.ศ. 2530 ที่หมายถึง การพัฒนาบนวิถีทางใหม โดยมีวิธีการและการหาทางใชทรัพยากรอยางรู
คุณคา โดยไมสงผลเบียดบังทรัพยากรที่ควรธํารงไวใหแกอนุชนรุนหลัง รวมทั้งเปนการพัฒนาที่ไมสรางปญหาแก
คนรุนตอไปดวย
สําหรับแนวคิดการออกแบบ ผูออกแบบสามารถกําหนดขึ้นเอง หรือสรางขึ้นใหม เชน การออกแบบเครื่อง
เรือนที่มีแนวคิดการนําวัสดุเหลือทิ้งมาใช (Re-Use) ไมวาจะเปนยางรถยนต หรือเศษไม, การออกแบบตกแตง
ภายในภายใตแนวความคิดใตทองทะเล ลักษณะนี้เปนการออกแบบภายใต “แนวความคิดเชิงเดี่ยว”, การ
ออกแบบเครื่องประดับโดยใชเศษกระปองเครื่องดื่มในรูปแบบที่นําแรงบันดาลใจมาจากเขาสัตว ในลักษณะนี้นาจะ
เรียกวา “แนวคิดเชิงซอน” เนื่องจากประกอบดวย 2 แนวคิดคือการนําวัสดุเหลือใชมารวมกับแรงบันดาลใจจากสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ปนตน
ทฤษฎี (Theory) หมายถึง ความจริงแทที่คนพบไดหรือที่พิสูจนไดเสมอ จากการทดลองหรือสังเกตจาก
ปรากฏการณ (Phenomenon) ธรรมชาติหรือสถานการณเฉพาะที่นั้น เชน ทฤษฎีแสงและเงา คือเมื่อมีแสง มีวัตถุ
บังแสง ก็ยอมเกิดเงา, ทฤษฎีแรงโนมถวงของโลก, ทฤษฎีสี, ทฤษฎีแรงเหวี่ยง เปนตน ดังนั้นเมื่อมีปรากฏการณ
หรือสถานการณก็ยอมมีทฤษฎีเกิดขึ้นไดเสมอ ทฤษฎีจึงมีทั้งทฤษฎีทางวิทยาศาสตร ทางสังคมศาสตร และทาง
ศิลปะ ทฤษฎีทางวิทยาศาสตรไดถูกนํามาใชทางศิลปะอยางที่ผูสรางสรรคไมรูสึกตัว เชน ทฤษฎีแสงและเงา ทํา
ใหเกิดการแสดงหนังตะลุงและหนังใหญ, ทฤษฎีแรงเหวี่ยงทําใหเกิดของเลนแบบหมุนได หรือแปนหมุนสําหรับทํา
เครื่องปนดินเผา เปนตน
สําหรับทฤษฎีทางสังคมศาสตร พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ก:90-91) กลาววา ประชาธิปไตยเปนทฤษฎี
ที่หมายถึงความเสมอภาคของสังคม ซึ่งขณะเมื่อยังพิสูจนไดไมแนชัดก็ยังเปนสมมุติฐาน (Assumption) เมื่อพิสูจน
ไดแนชัดจากปรากฏการณที่เกิดขึ้นจากงานออกแบบในสไตลอารตแอนดคราฟต (Art and Crafts) ที่ออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเปนศิลปะเพื่อบุคคลทุกระดับชั้นของสังคม ซื้อหาได และกลายเปนสิ่งทาทายนักออกแบบอีกหลายสมัย
จึงถือไดวาประชาธิปไตยเปนทฤษฎีที่นํามาใชไดในทางศิลปะ
ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบ ในที่นี้ขอจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ดังตอไปนี้
1. ทฤษฎีวาดวยองคประกอบศิลป ในสาขาทัศนศิลปการรับรูองคประกอบศิลปะมีผลตอความเขาใจ
อารมณและพฤติกรรม โดยองคประกอบศิลปเหลานี้ ไดแก
- สี: สีเหลืองหรือสมทําใหรูสึกอยากอาหาร, สีฟาหรือเขียวทําใหรูสกึ ผอนคลายและอยากพักผอน, สีทองให
ความรูสึกหรูหรามีราคา เปนตน
- เสน: เสนที่ยุงเหยิงทําใหจิตใจสับสน ตรงกันขามกับเสนตรงที่ใหความรูสึกสงบ เปนระเบียบ
- พื้นผิว: พื้นผิวที่หยาบกระดางใหความรูสึกบึกบึน พื้นผิวมันใหความรูสึกวามีราคากวาวัสดุผิวดาน
- ความสมมาตรและความสมดุล: ใหความรูสึกเปนระเบียบแบบแผนมากกวาการเอียงเบ
- รูปทรงและสัดสวน: รูปทรงที่มนุษยสวนใหญเห็นวาสวนงามสมบูรณแบบคือรูปทรงกลม เปรียบประดุจ
สวรรค และสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึ่งเปรียบประดุจโลก ในความคิดของชาวจีน รูปทรงมีความหลากหลาย และใหความรูสึก
แตกตางกัน ในอดีตและในทวีปอาฟริกาปจจุบัน สาวงามตองอวบอวน แสดงถึงความสมบูรณกินอยูดี หญิงผมบาง
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เหมาะเปนคนรับใช (จากคําอธิบายของนักศึกษาหญิงชาวเคนยา ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยวอเตอรลู ประเทศคานา
ดา ใน พ.ศ. 2545 ซึ่งเปนเพื่อนของผูเขียน และมีชายหนุมมากหนาหลายตามาติดพันกันอยูมาก กอปรกับดังจะ
เห็นไดจากขาวการประกวดนางงามในทวีปอาฟริกา ที่ใหคะแนนสาวหุนอวบอั๋นเปนหลัก) ในขณะที่บางขณะ สังคม
อาจนิยมความงามในรูปทรงและสัดสวนที่แตกตางกัน เชนในสมัยโกธิค (Gothic) ในอารยธรรมโลกตะวันตก นิยม
ความสูงชะลูดทรงเพรียวเปนความงาม ไมวาจะเปนรูปพระเยซูที่มีพระพักตรยาว โบสถที่มีหอคอยสูงเพรียว แต
ตอมาในสมัยเรอเนสซองส (Renaissance) กลับนิยมสัดสวนที่สมมาตร เชน 1:1 หรือ 1:2 วาเปนความงามหรือ
สัดสวนอันสมบูรณแบบ (Golden Proportion หรือ Golden Section ในงานสถาปตยกรรม) ในการกําหนดแผนผังหรื
อรูปดานอาคาร หรือแมแตรางกายบุรุษที่ไดรับการยกยองวารางงาม (The Vitruvian Man) เขียนโดยลิโอนารโด
ดา วินซี (Leonardo da Vinci) ก็อยูในสัดสวนสมมาตร 1:1 ที่บรรจุในวงกลมได
อนึ่ง รูปทรงอาจมีลักษณะเปนทรงเรขาคณิตบริสุทธิ์ (Pure Geometrical Form เชน สี่เหลี่ยม ทรงกรวย
ทรงกระบอก ทรงกลม), รูปทรงอิสระ (Free Form) ซึ่งมักเปนทรงตามธรรมชาติ เชน ตนไม, รูปทรงประกอบ
(Combination Form) เชน โคมไฟตั้งโตะที่อาจทํามาจากหมอดินเผา มีหมวกโคมเปนรูปกรวย, หรือรูปทรงตาม
ประโยชนใชสอย (Form Follows Fuction) เชน โทรศัพทมือถือ แวนตา เปนตน ซึ่งความสวยงามของรูปทรงเหลานี้
ขึ้นอยูกับการรับรูที่แตกตางกันไปของปจเจกชน เผาชน อารยธรรม หรือกระแสโลกาภิวัตน
- การเคลื่อนไหว: งานออกแบบผลิตภัณฑบางอยางอาจตองคํานึงถึงการเคลื่อนไหว ใหเปนสวนหนึ่งของ
ความสมบูรณของงาน เชน วาว ตองเลนลม หรือเพื่อใหเกิดความนาสนใจ เชน โมบายแขวนไวสําหรับกลอมเด็ก
- วัสดุ: แตละชนิดมีผลตอการสรางสรรคผลงานทางศิลปะที่แตกตางกัน เชน ชิ้นงานที่ทําจากหิน ยอมให
ความรูสึกทนทานกวาผลิตภัณฑที่ทําจากผา หรือแกว
2. ทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร ที่หมายถึงศาสตรวาดวยความงาม ตามความเขาใจ การศึกษาและการ
วิเคราะหจากลักษณะทางกายภาพ วัสดุ องคประกอบศิลปะ การรับรู ฯลฯ
3. ทฤษฎีการรับรูตามหลักจิตวิทยาเกชทัลต (Gestalt Psychology) ที่ระบุวามนุษยจะมีการสรางมโน
ภาพโนมเอียงไปในแนวทางงาย สมดุล เปนระเบียบที่คนุ เคย ไดแก รูปทรงเรขาคณิตตางๆ ซึ่งดอกไมแมไมกลมก็
มองเห็นวากลม ภาพที่สรางขึ้นโดยทฤษฎีนี้ที่คุนเคยคือภาพในลักษณะ 2 นัยยะเชน ภาพที่มองเห็นเปนหนาคน
หรือไมก็เห็นเปนแจกัน ทฤษฎีนี้สามารถนํามาใชในการจัดองคประกอบการออกแบบทัศนศิลป เชน การสราง
ลวดลายดวยจุดหรือชองวางที่กระจายตัวกันแตกลับมองแลวเปนรูปทรงที่เจตนาจะสรางขึ้น ทําใหเกิดความนาสนใจ
และดึงดูดใจ
4. ทฤษฎีทางการออกแบบที่ขึ้นอยูกับประโยชนใชสอย บอยครั้งการใชงานหรือประโยชนใชสอยเปน
ตัวกําหนดการออกแบบ ซึ่ง บาลาราม (Balaram, 1998:93) เรียกวา การออกแบบโดยปราศจากนักออกแบบ ดังที่
เราสามารถจะเห็นไดทั่วไปจากสิ่งของเครื่องใชในทองถิ่น เชน เครื่องมือจับปลา หมอดินเผา กระบวยตักน้ํา รองเทา
แตะมีด โทรศัพทและเครื่องคอมพิวเตอรในยุคแรกๆ เปนตน ซึ่งปจจุบันผลิตภัณฑเหลานี้ไดจําแนกออกมาเปน
ประเภทตางๆ และมีการออกแบบภายใตแนวคิดและกระบวนการผลิตที่หลากหลาย
5. ทฤษฎีทางการออกแบบที่ขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑตางประเภทกันลวนมีทฤษฎี
การออกแบบจําเพาะที่แตกตางกัน เชน การออกแบบแฟชั่น จะประกอบไปดวยการออกแบบแพทเทิรน (Pattern)
การออกแบบลวดลาย สวนสัดมนุษย, การออกแบบเครื่องเรือน ก็จะวาดวยการยศาสตร การใชองคประกอบศิลป
การใชวัสดุ, การออกแบบอาคาร ก็จะวาดวยทฤษฎีพฤติกรรมของที่วางทางสถาปตยกรรม (Architectural Space)
โครงสราง และงานระบบอาคาร เปนตน
6. ทฤษฎีทางศิลปะและการออกแบบที่ถูกกําหนดขึ้นใหม ดังกลาวแลววาทฤษฎีเปนความจริงแทที่
พิสูจนไดเสมอ จากการทดลองหรือจากการสังเกตปรากฏการณหรือสถานการณ จนสามารถหาขอสรุปเปนทฤษฎี
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ใหมๆ ไดเสมอ แมคํากลาวนี้จะฟงดูงายๆ แตดูเหมือนวาการที่จะสรุปออกมาเปนทฤษฎีอะไรหรือเชนไรนั้น ดูจะ
ยากเย็นนัก แตจากการศึกษาวิจัยขั้นสูง โดยเฉพาะในระดับดุษฎีบัณฑิต นอกจากนวัตกรรมแลว ทฤษฎีทางศิลปะ
และการออกแบบก็ถูกคาดหวังวาจะมีการนําเสนอขึ้นใหมๆ ผูเ ขียนประทับใจในแนวคิดการออกแบบเพื่อศักดิ์ศรี
ของมนุษย (Design for Human Dignity) ที่นําเสนอโดย บาลาราม (Balaram, 1998:172) จากการออกแบบสุขา ใน
บริบทของประเทศอินเดีย ซึ่งระบุวาแมทุกคนจะเขาใจวาสุขามีความสัมพันธโดยตรงกับสุขอนามัย แตในประเทศ
อินเดีย ประชากรเพียงรอยละ 30 เทานั้นที่มีสุขาใช ทั้งสุขาในระบบดั้งเดิมไดทําใหคนในวรรณะลางที่มีศักดิ์ศรีเหลือ
นอยเต็มทนแลว ยังตองนํามูลของผูมีวรรณะสูงไปทิ้งอีก เนื่องจากพื้นที่สวนใหญในอินเดียขาดแคลนน้ํา สุขาสวน
ใหญจึงใชแบบถายลงถังแหงมากกวาแบบใชน้ํา จึงไดมีการออกแบบสุขาแบบนั่งยองที่ใชมือกดและใชน้ํานอย โดย
ตอเชื่อมไปยังถังบําบัดและถังผึ่งตะกอน ที่สามารถนํามูลตะกอนแหงไปใชในไรนาไดอีกดวย ซึ่งผูเขียนขอกลาววา
กรณีดังกลาวอาจเรียกไดวาเปนการนําไปสู “ทฤษฎีการลดชองวางของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยการออกแบบ” ที่
เราก็สามารถมองเห็นประเด็นในเรื่องนี้ไดอยางชัดเจนในสังคมรอบตัวเรา เชน เครื่องแบบประดับยศหรือรถหรูเปน
การจําแนกชนชั้นตางกับทุกคนเมื่อใสเสื้อยืดหรือขึ้นโดยสาร ดังนั้นถาตองการออกแบบใหรูสึกวาบุคคลนั้นมีศักดิ์ศรี
สูงกวาผูอื่น เครื่องแตงกายพึงประดับประดาแพรวพราว หรือใชสีหรือโลหะทองเปนองคประกอบ แตก็พึงระลึกวา
พระพุทธองคทรงปฏิวัติชนชั้นไปนานกวา 2,500 ปแลว แมกากเดนยังหลงเหลืออยู อยางไรก็ตาม เราก็ยังสามารถ
นํา “ทฤษฎีการลดชองวางของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยการออกแบบ” ไปใชในการออกแบบสําหรับผูพิการ
ผูสูงอายุ สัตวโลก หรือระบบขนสงสาธารณะ ไดเชนกัน และหวังวาทฤษฎีใหมๆ ทางศิลปะและการออกแบบจะได
ถูกนําเสนอเพื่อความดีงามของโลกใบนี้ แทนทฤษฎีตางๆ ที่ถูกนําไปใชเพื่อการทําลายลางความนาอยูแหงมนุษย
ภูมินี้อยางมากมาย
หลักการออกแบบ (Design Principle) หมายถึง เกณฑในการออกแบบเฉพาะที่เหมาะกับสถานการณ
หรือการใชงาน เชน หลักการออกแบบเครื่องเรือน ตองคํานึงถึงการยศาสตร หรือศาสตรที่วาดวยการใชงานที่
เหมาะสมกับสรีระหรือสัดสวนมนุษย ความสบายและความปลอดภัย, หลักการออกแบบของเลนเด็ก ตองคํานึงถึง
ความปลอดภัยไมมีเหลี่ยมมีคม ไมใชสีหรือมีชิ้นสวนหลุดรวงงาย ซึ่งจะเปนอันตรายจากการเลียและเก็บกินของเด็ก,
หลักการออกแบบอาคารเพื่อผูพิการ ตองมีทางลาด หองน้ํา ที่จอดรถ สิ่งอํานวยความสะดวกเฉพาะเพื่อไมใหผู
พิการเคลื่อนที่ (Mobitity) โดยไมเปนภาระแกผูอื่น เปนตน ซึ่งหลักการออกแบบนี้ ลวนเนนที่ความปลอดภัยและสุข
ภาวะของผูใชงานเปนสําคัญ แตบอยครั้งก็มักถูกมองขาม เนื่องจากปจจัยดานอื่น ไมวาจะเปนกระแสสังคม จิตวิทยา
หรือราคา ไดเขามาเปนเกณฑที่ไดรับน้ําหนักมากกวา เชน คานิยมสังคมเห็นวาใสรองเทาสนเข็มใหความสวยงาม
มากกวาใสรองเทาสนแบน, สีสดใสจากสารเคมีดึงดูดใจผูบริโภคมากกวาสีธรรมชาติ, การสรางสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหผูพิการเปนการเพิ่มราคาคากอสรางสําหรับอาคาร เปนตน
3. เทคนิควิธีปฏิบัติ ในการสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป จะตองมีผลผลิตเปนที่ปรากฏ เพราะมิใชมี
เพียงแนวคิด หรือทฤษฎีเทานั้น แตตองสามารถนําแนวคิดหรือทฤษฎีไปปฏิบัติใหเกิดชิ้นงาน ซึ่งเทคนิควิธีปฏิบัติ
ในที่นี้จะขอจําแนกออกเปน 3 แนวทางคือ
ก. แบบหัตถกรรม โดยแตละประเภทของผลิตภัณฑหรือวัสดุก็จะมีเทคนิควิธีปฏิบัติแตกตางกัน เชน
เทคนิคการขึ้นรูปภาชนะดินเผาดวยการขดดิน เทคนิคการหลอโลหะแบบสูญขี้ผึ้ง (Lost Wax) เทคนิคการสานไมไผ
เทคนิคการเย็บผาแบบบุดนมือ (Candlewick Quilting) ฯลฯ
ข. แบบอุตสาหกรรม เพื่อใหสามารถผลิตชิ้นงานตามที่ไดออกแบบแลวใหไดมากชิ้น ดวยความรวดเร็ว
โดยเนนที่ความสม่ําเสมอ จึงไดมีการพัฒนาเทคนิคหรือไดยอนกลับกลายเปนหลักหรือแมแตทฤษฎีการออกแบบ
ไดแก
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- การผลิตแบบโมดูลาร (Modular System) โดยการผลิตชิ้นสวนซ้ําๆ มาประกอบกันในสัดสวนเดียวกัน
เชน เสื่อทาทามิในประเทศญี่ปุน ซึ่งทอจากตนไหลหรือที่รูจักเรียกกันวาเสื่อจันทบูร, บานคอนกรีตสําเร็จรูปของ
บริษัทซีคอนจํากัด เปนตน
- การผลิตแบบถอดประกอบ (Knock-Down หรือ Pre-Fabrication) ฝาเรือนไทยภาคกลางในอดีต แมจะ
มิใชระบบอุตสาหกรรมก็มีการผลิตในระบบถอดประกอบได สําหรับเครื่องเรือนในปจจุบันนิยมผลิตเปนชิ้นสวนใส
กลองใหผูซื้อนําไปประกอบเองที่บาน ซึ่งทําใหราคาถูกลง
- การผลิตซ้ําโดยเครื่องจักรในการทอ ปก ปม กลึง หลอ ฯลฯ
ค. แบบหัตถอุตสาหกรรม เปนระบบกึ่งอุตสาหกรรม เนื่องจากใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรขนาดยอมในการ
ผลิต เพื่อใหสามารถผลิตไดมากขึ้นแตยังไมทิ้งความเปนลักษณะเฉพาะในเชิงหัตถกรรม เชน การทอผาไหม
พื้นเมือง, การทําเครื่องปนดินเผาโดยการหลอพิมพแตเขียนลายดวยมือ, การทําเครื่องเรือนไมแกะสลัก เปนตน
4. ขอมูลและสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพื้นที่ ผูวิจัยพึงเขียนอธิบาย
ถึงขอมูลและสถานการณปญหาที่เกิดขึ้น วาพื้นที่นั้น มีผลิตภัณฑเดิมที่จะพัฒนาขึ้นเปนอยางไร หรือไมมีผลิตภัณฑ
ชนิดนั้น แตมีวัสดุที่ควรเขาไปสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑอยางไร มีความพรอมในดานแรงงาน ฝมือ ภูมิปญญา
เอกลักษณเปนเชนไร ซึ่งขอมูลเหลานี้ตองอาศัยการสํารวจภาคสนามในพื้นที่ และบันทึกขอมูลทั้งเชิงพรรณนาและ
ดวยขอมูลทัศน (ภาพถาย ภาพสเก็ตช วีดีทัศน แบบรังวัด ฯลฯ)
5. กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ ในการวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบ โดยเฉพาะสาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑ พบวานักศึกษามักละเลยตอการศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน การผลิตที่ขอกฎหมายทางดาน
สิ่งแวดลอมอยางไรบาง โดยเฉพาะในการผลิตผลิตภัณฑโลหะ การยอมสี เครื่องเรือน ฯลฯ ในการออกแบบ
สถาปตยกรรม ยังมีขอกฎหมายทั้งทางดานผังเมือง สิ่งแวดลอม และเทศบัญญัติ ซึ่งเมื่อจะไปนําความรูในเรื่องนี้มา
เปนขอควรคํานึงในการออกแบบหรือพัฒนากระบวนการผลิตก็มักไปลอกกันมา โดยปราศจากการสังเคราะห จึงควร
สรุปเนื้อหาสาระที่สําคัญที่เกี่ยวของมาไว โดยหามลอกกฎหมายเปนมาตราๆ หรือกฎระเบียบมาใสไวเปนหนาๆ
อยางยืดยาว หากเห็นวามีความจําเปนตอการวิจัย ใหนําสวนที่คิดจะลอกหลายๆ หนานั้นไปใสในภาคผนวก
6. งานวิจัยหรือกรณีศึกษา จากผูที่เคยทํามากอน ซึ่งกระบวนการ วิธีการแกปญหา หรือขอคนพบใน
การสรางสรรคงานเหลานั้น และลักษณะผลผลิตสุดทายของผลงานการออกแบบสรางสรรคทางประยุกตศิลปที่เคยมี
การทํามากอนแลว จะเปนแบบอยาง แนวทาง หรือเปนฐานนํามาคิดปรับปรุง ตอยอด หรือเห็นวาเปนปญหา จนคิด
วานาจะมีการคิดอยางใหมทําอยางใหม เพื่อลมลางแนวคิดหรือทฤษฎีเดิมก็ได ซึ่งรายละเอียดจะไดกลาวถึงในหัวขอ
ตอไป

5.2 การเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ
การเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 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 หากผูวิจยั มี
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหที่มุงเนนการเปรียบเทียบความเหมือนความตาง ก็จะสงผลใหผูวิจัยเขียน
วรรณกรรมไดในเชิงของการวิเคราะห (Analytical Writing) หรือสังเคราะหมากกวาที่จะเขียนในเชิงพรรณาหรือ
คัดลอกมาตอเรียง
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ในการเขียนทบทวนวรรณกรรมในสาขาศิลปประยุกต ดังกลาวมาแลว คือผูวิจัย ควรเรียบเรียงโดยการ
สังเคราะหเนื้อความ ใหครอบคลุมใน 5-6 ประเด็นคือ 1) นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัย 2) แนวคิด ทฤษฎี
หลักการออกแบบ 3) เทคนิควิธีปฏิบัติในการสรางสรรคผลงาน 4) ขอมูลและสถานการณปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(ในกรณีเปนการวิจัยเชิงพื้นที่) 5) กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ และ 6) งานวิจัยหรือกรณีศึกษาที่เคยมีมากอน
ในการเรียบเรียงสังเคราะหเพื่อเขียนแตละประเด็น ควรจําแนกออกเปนหัวขอยอย เชน ในเรื่องแนวคิด
ทฤษฎี ที่เกี่ยวของ อาจมีทั้งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีสี หลักจิตวิทยา หลักการออกแบบ หลักการตลาด
ฯลฯ สําหรับเทคนิคในการปฏิบัติ อาจมีทั้งเทคนิคในเชิงหัตถกรรม อุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรม และอื่นๆ สวน
การระบุขอมูล สถานการณในพื้นที่ และเรื่องกฎระเบียบ ไมควรลอกขอมูลที่ไมเกี่ยวของมา เชน ประวัติพระสงฆ
การตั้งโรงเรียน จํานวนวัวควาย กฎหมายผังเมือง ฯลฯ หากเรื่องเหลานี้บางสวนมีความจําเปน เชน กฎหมายบาง
มาตรา หรือขอกําหนดบางอยาง ใหระบุไวสั้นๆ และใหผูอานไปดูรายละเอียดในภาคผนวก ที่ใสไวทายเลม
ในการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของของนักศึกษาสวนใหญ มักจะเขียนดวยระบบตัดมาปะ (Cut and Paste)
โดยเฉพาะการนําเอาบทคัดยอของงานวิจัยมาเรียงตอกันภายใตชื่อผูแตงคนละยอหนาๆ มาตอๆ กันเหมือนทํา
“ขนมชั้น” ทําใหนักศึกษาไมพัฒนาทักษะในการคิดและเขียนเชิงวิเคราะห อันจะเปนประโยชนตอความสําเร็จในการ
ดําเนินการวิจัย ดังนั้น ในการเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ควรเขียนพรรณนาความในเชิง
วิเคราะหเปรียบเทียบ โดยขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยอาจเขียนรวมอยูเปนเนื้อหาตอเนื่องกัน หรือแยกจากกันก็
ได นอกจากนี้ควรจําแนกสาระออกเปนหัวขอยอยหรือแตละยอหนา ซึ่งแสดงถึงการสังเคราะหขอมูลมาแลว
เพื่อใหผูวิจัยและนักศึกษาที่จะทําการวิจัยไดเขาใจถึงลักษณะการเขียนทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ จึง
ไดยกตัวอยางจากขอเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวของกับการประดิษฐเสนใยผสมมาแสดง โดยตัดตอนมาเพียงบางสวน
เฉพาะชวงที่เกี่ยวกับการทบทวนงานวิจัยที่เคยมีมากอน ดังนี้

ตัวอยางการเขียนทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
“ ...สําหรับการผลิตเสนใยผสมจากเสนไหม บุญชัย บุญธรรมติระวุฒิและคณะ (2540) ไดนําเศษเสนใยไหมมาผสม
กับเสนใยฝายบริสุทธิ์เพื่อผลิตเสนดายเบอร 10S พบวา เสนดายดังกลาวมีคุณภาพอยูในเกณฑมาตรฐาน และมี
ความเหมาะสมในการนําไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเปนผลิตภัณฑสิ่งทอได ในขณะที่ นภดล วีระเดช (2546)
ศึกษาความเปนไปไดในการปนเสนใยอะคริลิคผสมใยเรยอนดวยเครื่องปนดายแบบวงแหวน พบวา คุณสมบัติของ
เสนดายที่ปนผสมดีขึ้นกวาเดิม รังสิมา ชลคุป และคณะ (2550) ไดศึกษาการผสมเสนใยฝายสีน้ําตาลและเสนใยสี
เหลืองจากเศษไหม ไดเสนใยสีน้ําตาลออกเหลือง และมีความสวางมันเงาเพิ่มขึ้น สําหรับ เขมวดี เฉลียว และคณะ
(2551 ใน กิตติศักดิ์ อริยะเครือ 2553) ไดวิจัยเชิงการทดลองทํากระดาษจากเศษรังไหม ที่ตัวดักแดกัดขาดและ
คลานออกมาเพื
เติมบีคโตเป
นผีเสื้อ ทําใหวเซึส่งนกระดาษอื
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ไปสาวเป
สามารถผลิ
ตกระดาษไหมทีทํ่ผาิวให
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ไมเหนีนยเส
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สามารถนําไปใชประโยชนในงานศิลปกรรมและหัตถกรรมไดอยางดี
สําหรับงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเสนใยพืชชนิดอื่น สุชาดา อุชชิน และคณะ (2547) ไดทําการผลิตเสนใย
สับปะรดเพื่องานสิ่งทอ แมในปจจุบัน พบวาเสนใยสังเคราะห (Synthetic fibers) ไดมีการแขงขันและมีบทบาททํา
ใหสัดสวนการผลิตเสนใยพืช (เซลลูโลส) ลดลงเปนอยางมาก ดังในภาพรวมของการผลิตเสนใยของโลกมีประมาณ
36 ลานตันตามสถิติของป 2545 สัดสวนของเสนใยเซลลูโลสเพียง 6% เทานั้น ลดลงจากป 2525 ซึ่งมีการผลิตเสน
ใยเซลลูโลสถึง 90% ของเสนใยทั่วโลก (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2547 ใน กิตติศักดิ์ อริยะเครือ, 2553)
โดย อัจฉราพร ไศละสูต และคณะ (2525) ไดนําเสนใยสับปะรดมาผสมกับโพลิเอสเตอรในอัตราสวน 35:65 แลวมา
ปนเปนเสนดายในระบบฝาย (Cotton Spinning System) ไดสําเร็จและเชนเดียวกันกับของสถาบัน South India
Textile Research Association (SITRA) ประเทศอินเดีย ที่ไดนําเสนใยสับปะรดมาปนเปนเสนดายตามระบบปน
ดายไดเชนกันในป 2536 จากขอมูลดังกลาวจึงเปนแรงกระตุนใหเกิดโครงการวิจัยการใชประโยชนเสนใยจากใบ
สับปะรดอีกครั้งซึ่งเปนการศึกษาตอยอดจากงานวิจัยในอดีต โดยในป 2545 – 2547 สถาบันคนควาและพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดดําเนินการชุดโครงการวิจัยเรื่องการใชประโยชนจากเสนใย
ของใบสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมสิ่งทอ และไดรับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.)ในการศึกษาการผลิตเสนใยสับปะรดและงานสิ่งทอ ซึ่งประกอบดวยการสรางเครื่องขูดใบสับปะรดตนแบบ
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กอบเกียรติ กาญจนเทพและคณะ (2547) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําใยไหมที่ไมเอาเซริซินออกมาทํา
ผาปดแผล โดยเปรียบเทียบกับผาฝาย โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพในการดูดความชื้น ความเหนียว การดูดซึม
ของยา จากใยไหม ซึ่งพบวาแมใยไหมจะมีดูดซึมดีกวา แตใชเวลาในการดูดซึมยามากกวา สวนสันติ แมนศิริ
(2549) ไดทําการผลิตเครื่องและระบบสรางเสนใยนาโนแบบอิเล็คโตรสปนนิ่งสําหรับเปลี่ยนโพลีเมอรใหเปนเสนใย
นาโนโดยคลื่นไฟฟา พบวาเสนใยขนาดเล็กที่ผลิตไดเมื่อนํามาทดลองกับแผลในหนูเปนเวลา 7 วัน พบวามีมายึด
เกาะกับเซลลผิวหนังไดดี ซึ่งสรุปไดวาเสนใยนาโนโพลีเมอรชวยการซอมแซมเนื้อเยื่อขึ้นได 30% เมื่อเปรียบเทียบ
กับผาปดแผลฝายทั่วไปซึ่งไดผลเพียง 6% สําหรับ ศูนยนาโนเทค ประเทศไทย ไดมีการผลิตแผนปดแผลนาโนเจ
ลาติน (2551) เหมาะกับแผลไฟไหมน้ํารอนลวกหรือแผลเรื้อรังขนาดใหญ โดยการนําเจลาติน (ไขกระดูกจากสัตว)
ผสมกับอนุภาคนาโนของเงิน แลวไปปนใหเปนเสนใยขนาดเล็กในระบบไฟฟาสถิต สําหรับดุษฎีนิพนธของประสงค
ศรีหานาม (2551) ไดทําการประยุกตใชแผนไหมเปนชีววัสดุในงานวิศวกรรมเนื้อเยื่อผิวหนัง และ พรอนงค อราม
วิทย (2553) ทําการศึกษาวิจัยเพื่อนํามาผลิตเปนแผนเนื้อเยื่อปดแผลจากโปรตีนกาวไหมสําหรับการปลูกถาย
ผิวหนัง
ในตางประเทศ สิ่งทอทางการแพทย ไดมีความกาวหนากวาในประเทศไทย และมีผูศึกษาวิจัยเฉพาะทาง
เชน Bhupender S. Gupta (1998) ไดกลาวถึงโครงสรางของสิ่งทอที่ใชในทางการแพทย ซึ่งทั้งหมดเปนเสนใยโพลี
เมอร (Fiber-Forming Polymers) ซึ่งมีทั้งที่ทําขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ 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 เพื่อนํามาผลิตเปนสิ่งทอชั้นสูงแทนหลอดเลือด เสนเอ็น
และพังผืด ซึ่งอยูในระหวางกระบวนการ วิจัยขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีการผลิตผาสําหรับพันแผล (Wound Care) ที่
ทําจากผาฝายลีโน (Cotton Leno Fabric) ซึ่งระบุวาเปนเสนใยไมทอแบบใหมสาํ หรับการทําแผลที่มีเลือดและ
น้ําเหลืองมาก ซึ่ง Subhash Anand (1999) กลาวถึงสิ่งทอทางการแพทยวาในสหัสวรรษปจจุบันอาจไมจําเปนตอง
ถักทอเปนผากอน แตสามารถใชใยไดโดยตรงดวย
สําหรับนิตยสารที่ออกโดย The US Food and Drug Administration (FDA) ฉบับ Medical Textiles
Issue: May 2003 ไดกลาวถึงทิศทางของสิ่งทอทางการแพทย วารวมถึงการใชผาครั้งเดียวแลวทิ้ง ในทางตรงขาม
บริษัทเอกชนกลับผลิตสเปรยบนผืนผา เพื่อตานทานเชื้อแบคทีเรียและกลิ่นเหม็น โดยโฆษณาวาใชไดถึง 2 ปหรือ
ทนการซักลางได 35 ครั้งภายใตชื่อ “ Lifesystems AX Anti-Bacterial Fabric Treatment ” นอกจากนี้หนังสือเรื่อง
“World Markets for Technical Textiles to 2012” ไดรายงานตลาดสิ่งทอทางการสาธารณสุขทั่วโลกและแนวโนม
ในอนาคต วาจะเปนการใหความสําคัญกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใหม รวมทั้งขอบังคับทางดาน
สิ่งแวดลอมและกฎหมาย
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ จะพบวาในตางประเทศมีการ
ศึกษาวิจัยสิ่งทอเพื่อการแพทยและสาธารณสุขมาก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา สวนในประเทศไทยขณะนี้มีความ
ตื่นตัวในการพัฒนาสิ่งทอทางการแพทยขึ้นภายใตการศึกษาวิจัยทางดานนาโนเทคโนโลยี สวนการนํามาใชเพื่อ
การสาธารณสุขก็ยังมีนอยอยู
เนื่องจากงานวิจัยนี้เกี่ยวของกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ จึงไดมีการตรวจสอบสิทธิบัตรที่เกี่ยวของ จาก
ฐานขอมูลรายชื่อทรัพยสินทางปญญาทั่วโลกของกรมทรัพยสินทางปญญา (www.ipthailand.org) พบการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับสิ่งทอ (Textile) 75,764 รายการ โดยประเทศสหรัฐอเมริกามีจํานวนมากที่สุดคือ
68,173 รายการ รองลงมาคือประเทศญี่ปุน 7,539 รายการ ประเทศไทยมี 46 รายการ สําหรับประเทศในยุโรปและ
ออสเตรเลีย ไมพบขอมูลในฐานขอมูลของกรมทรัพยสินทางปญญา สําหรับขอมูลที่นาสนใจนอกจากจะพบใน
ทะเบียนดังกลาวยังสามารถพบในเว็ปไซทสิทธิบัตร (www.siweb.dss.g.th) ซึ่งสิทธิบัตรสวนใหญเปนการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาดานการออกแบบสิ่งทอมากกวาทางนวัตกรรมสิ่งทอ ซึ่งพบวาสิทธิบัตรดานนวัตกรรม
สิ่งทอนอกจากจะมีไมมากนัก และเพิ่งไดรับการจดทะเบียนเมื่อไมนานมานี้แทบทั้งสิ้น...” (ธาดา สุทธิธรรม, 2553)
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5.3 หลักและมาตรฐานการอางอิง
5.3.1 หลักการอางอิง การอางอิง (Citation) หมายถึง การระบุแหลงที่มาของขอมูลที่ปรากฏในงานวิจัย
หรืองานเขียนบทความตาง ๆ การอางอิงถูกกําหนดใหเปนหลักสําคัญของการเขียนเนื้อความงานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ ก็เพื่อประโยชนในการสรางความเชื่อถือ และใหความยกยองแกเจาของผลงาน ทั้งไมเปนการ
ละเมิดทรัพยสินทางปญญา ซึ่งหากมิไดอางอิงนอกจากจะผิดจรรยาบรรณนักวิจัยแลว อาจผิดกฎหมายอีกดวย
นอกจากนี้ทําใหผูอานทราบวาเหตุการณที่อางอิงนั้นเกิดขึ้นมานานแลวหรือลาสุด ทําใหผูอานสามารถเขาใจตอ
สถานการณไดดียิ่งขึ้น
การอางอิงสามารถทําไดใน 2 ลักษณะคือ 1) อางอิงในเนื้อความ และ 2) อางอิงแยกสวนจากเนื้อหาโดย
การทําเปนเชิงอรรรถอยางหนึ่ง และรายการเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรมอีกอยางหนึ่ง
5.3.2 การอางอิงในเนื้อความ (In-text Citation) หรือที่อาจเรียกอีกอยางหนึ่งตามรูปแบบที่ปรากฏวา
การอางอิงในวงเล็บ (Parenthetical Reference)
การอางอิงในเนื้อความ ใชวิธีการระบุชื่อเจาของผลงานตอทายขอความที่อางมานี้ เชน (ธาดา สุทธิธรรม,
2549: 101) หรือ (ธาดา สุทธิธรรม 2549: 101) (ไมมีจุลภาค (,)) ซึ่งหมายถึง ชื่อเจาของผลงาน ปที่เผยแพรผลงาน
และเลขหนาในกรณีเปนเอกสารที่อาง ซึ่งจะชวยใหผูอานที่ตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถไปเปดดูชื่อ
ผลงานไดจากเอกสารอางอิงหรือบรรณานุกรม ที่ผูวิจัยตองใสไวสวนทายของหนังสือหรือเลมรายงานวิจัย
อนึ่ง หากระบุชื่อผูเขียนในเนื้อความ ในวงเล็บที่ตอทายชื่อ ก็ระบุเพียงป หรืออาจพรอมเลขหนาตามดวย
เนื้อความที่ยกมาอาง เชน ธาดา สุทธิธรรม (2549: 101) ระบุวา “ ... (ไมเกิน 4 ประโยค)... ” หากเกินกวา 4
ประโยคเปนทั้งยอหนาหรือหลายยอหนา ควรขึ้นยอหนาใหม และโดยระบุขอความทั้งหมดไวภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ (“___” quotation) และปดทายดวยชื่อผูเขียน ปและหนาเอกสารที่นํามาอาง
รูปแบบการอางอิงตอทายขอความนี้ นิยมใชในงานวิจัยหรือการเขียนบทความทางวิทยาศาสตร ปจจุบัน
งานวิจัยทางสังคมศาสตรก็ไดนํามาใชอยางกวางขวาง
5.3.3 การอางอิงแยกสวนจากเนื้อความ
แบงออกเปน 2 ลักษณะคือ
1) การอางอิงแบบ “เชิงอรรถ (Footnotes)” หมายถึง การอธิบายความหมาย หรือเรื่องราว ของคํา
หรือสถานการณที่เกี่ยวของกับคํานั้นเพิ่มเติม ไวสวนลางของหนา หรือทายเลม โดยคําที่ใหคําอธิบายเพิ่มเติมนี้จะมี
หมายเลขกํากับไว เปนตัวเลขยกขึ้น นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (2553) ระบุวาทางมนุษยศาสตรมัก
นิยมอางอิงแบบเชิงอรรถ (Footnotes) และในทางสังคมศาสตรมักนิยมอางอิงในตัวเนื้อความหรือจัดทําเปนรายการ
อางอิง (Reference List) หรือบรรณานุกรม (Bibliography)
วิธีการเขียนเชิงอรรถ เชน
1
สมหญิง ชูประยูร. (2546). แนวทางการแกปญหาหมอนไหม, เอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2546. 5 หนา. (โรเนียว).
2
พรสนอง วงศสิงหทอง. (2550). การออกแบบและพัฒนาแฟชั่นและมัณฑนภัณฑ. กรุงเทพฯ:
วิสคอมเซ็นเตอร จํากัด.
3
เรื่องเดียวกัน.
4
เรื่องเดียวกัน, 27.

University of Canberra. (2009). Higher Degrees by Research: Policy and
Procedures (The Gold Book). Canberra: University of Canberra.
5

6
7

Ibid.
Ibid, 35.
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ในกรณีที่ตองการอางอิงซ้ําที่ไดเคยอางมาแลว 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 รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยหรือบทความที่เขียนขึ้น ที่
มีการเรียงลําดับเปนรายการไวสวนทายของเนื้อความงานวิจัยหรือบทความนั้น ใหเลือกใชอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งนี้
เอกสารอางอิงและบรรณานุกรมมีความแตกตางกันอยูบาง คือ
1. เอกสารอางอิง (References) หมายถึง เอกสารที่ใชเนื้อหาจากเอกสารนั้นนํามาเรียบเรียงหรืออางซ้ํา
2. บรรณานุกรม (Bibliography) หมายถึง เอกสารที่ใชประกอบการเขียน ซึ่งมีทั้งที่ใชอางอิงในเนื้อเรื่องที่
เขียน และที่ใชอานประกอบ
5.3.4 มาตรฐานการอางอิง
ในการเขียนอางอิง เอกสารอางอิง และบรรณานุกรม แตละสํานักไดกําหนดรูปแบบวิธีการเขียนเปน
มาตรฐานของตนเองขึ้น ซึ่งสวนใหญมีองคประกอบหลักของการอางอิง ดังนี้
1) ชื่อเจาของผลงาน
2) ชื่อผลงาน
3) แหลงเผยแพรผลงาน
4) เวลาที่เผยแพรผลงาน
โดยมีการเรียงลําดับที่มีความคลายคลึงกัน โดยเริ่มจากชื่อบุคคลที่เปนเจาของผลงานนั้นๆ ตามลําดับ
อักษรกอน แลวจะแตกตางกันก็เพียงในสวนยอย เชน
- ชื่อบุคคล แลวอาจตามดวยชื่อผลงาน ซึ่งนิยมใชตัวอักษรเขม หรือขีดเสนใตและเวลาที่เผยแพรผลงาน
เอาไวทายสุด
- ชื่อบุคคล ตามดวยเวลาเผยแพร ชื่อผลงาน และแหลงเผยแพร
- แตกตางกันในเรื่องการใชสัญลักษณ เชน ปที่เผยแพร อาจใสวงเล็บ และมีการใชหรือไมใชจดุ หรือ
มหัพภาค (. period) จุลภาค (, comma) อัฒภาค (; semi-colon) มหัพภาคคู (: colons) ในตําแหนงตางๆ ซึ่ง
แมในการเขียนความเรียงภาษาไทยจะไมควรมีการใช จุด (.) จุลภาค (,) มหัพภาคคู (:) และ อัฒภาค (;) แตใน
การอางอิงมาตรฐานสากล บังคับใหมีการใชสัญลักษณตามมาตรฐานเหลานั้น ซึ่งในการเขียนอางอิงไดมีการนํา
สัญลักษณเหลานี้มาใชในการอางอิงภาษาไทยดวย
เนื่องจากแตละสํานัก สถาบัน หรือกลุมสาขาวิชาการ ไดมีการกําหนดมาตรฐานการอาง ที่มีความแตกตาง
กันออกไปในรายละเอียด ผูวิจัยจึงสามารถเลือกวามาตรฐานใดเหมาะหรือสอดคลองกับงานวิจัยของตน เชน
การอางอิงในสาขาศิลปศาสตร (Liberal arts) และมนุษยศาสตร (Humanities) มีมาตรฐานที่นิยมเชน
- แบบ Chicago
- แบบ MLA (Modern Language Association) ซึ่งแบบนี้ไดรับการนํามาใชอยางกวางขวาง รวมทั้งใน
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 งานวิจยั ทางดานผังเมือง หรือความพึงพอใจจากผูคน ก็สามารถอางอิงในมาตรฐานของสาขา
สังคมศาสตรได แตสําหรับนักศึกษาที่ตองจัดทําบรรณานุกรมทายวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ ตองใชมาตรฐานที่
กําหนดไวในคูมือการจัดทําวิทยานิพนธของแตละสถาบัน ซึ่งสวนใหญมีการอางอิงในแบบมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อนึ่ง สําหรับบรรณานุกรมทายเอกสารนี้ ผูเขียนใชการเขียนตามมาตรฐานวิทยานิพนธสาขา
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บทที่ 6
ระเบียบวิธวี ิจัย
6.1 การจําแนกระเบียบวิธีวิจัย
ในการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต หรือการวิจัยพัฒนาทดลอง ลวนตองอาศัยระเบียบวิธีวิจัยหรือวิธีวิจัย
(Research Methodology) ซึ่งเปนกระบวนการที่จะทําใหงานวิจัยประสบความสําเร็จ ปจจุบันสามารถจําแนก
ระเบียบวิธีวิจัยออกไดเปน 3 ประเภทคือ
1. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เปนวิธีวิจัยที่นิยมใชในสาขาสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร โดยอาศัยขอมูลที่มี
ปริมาณมากหรือขอมูลจํานวนมากจากกลุมประชากรเปาหมายโดยอาศัยการใชแบบสอบถามสําหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร สําหรับทางดานวิทยาศาสตร จะใชผลหรือปรากฏการณที่เกิดขึ้นหรือไมเกิดขึ้นซ้ําๆ กับประชากร
จํานวนมาก เปนหลักรอยขี้นไป แลวใชสถิติเปนเครื่องมือในการสรุปขอมูล วิธีวิจัยเชิงปริมาณสามารถใชไดกับ
งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต
2. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ นิยมใชในขั้นตอนเพื่อหาองคความรูพื้นฐาน โดยเฉพาะในการวิจัยสาขา
สังคมศาสตร โดยอาศัยการสัมภาษณกลุมแกนนํา (Key Persons) หรือผูมีสวนสําคัญหลักในการตัดสินใจตอการ
กระทําตางๆ ซึ่งกลุมเปาหมายจะมีอยูจํานวนไมมากเพียงหลักสิบเทานั้น ทั้งนี้การสังเกตปรากฏการณ และการ
บันทึกองคความรู ดวย “ขอมูลเชิงพรรณา (Narrative Information)” ซึ่งนิยมใชในการวิจัยทางสังคม หรือการบันทึก
ดวย “ขอมูลทัศน (Visual Information)” ไดแก ภาพถาย แบบเขียน ภาพสเก็ตช ซึ่งนิยมใชในการวิจัยในสาขาศิลปะ
และสถาปตยกรรมศาสตร โดยสามารถนําไปใชไดทั้งกับงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต สําหรับงานวิจัยทาง
ศิลปประยุกต เมื่อมีการสอบถามกับผูทรงคุณวุฒิหรือกลุมเปาหมายแบบเจาะจง ก็ถือไดวาขั้นตอนนั้นใชวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ
3. วิธีวิจัยเชิงทดลอง นิยมใชในการวิจัยทางวิทยาศาสตร โดยเฉพาะการสรางนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ
ตางๆ ตองอาศัยวิธีการทดลองและการทดสอบตางๆ ในทางวิทยาศาสตร มาเปนเครื่องมือในการวิจัย สาขาที่นิยมใช
การวิจัยเชิงทดลองมากไดแก วิศวกรรมศาสตร การออกแบบผลิตภัณฑ และสถาปตยกรรมศาสตร
อยางไรก็ตาม ในการวิจัยหัวขอหรือประเด็นหนึ่งๆ โดยเฉพาะทางดานประยุกตศิลป สาขาการออกแบบ
ผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรมก็ตาม จะพบวาใชระเบียบวิธีวิจัยมากกวาหนึ่งอยางประกอบกัน ซึ่งเรียกวา “การ
ผสานวิธีวิจัย” โดยวิธีวิจัยเชิงทดลองมักเปนแกนหลักในการวิจัยดานประยุกตศิลป สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ
หรือสถาปตยกรรม โดยมีการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเปนเบื้องตนกอนนําเขาสูการวิจัยเชิงทดลอง แลว
ระหวางหรือภายหลังการทดลองและผลิตผลิตภัณฑแลว ก็ยังอาจมีการวิจัยเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพอีก เพื่อการ
ทดสอบหรือตรวจสอบผลิตภัณฑเหลานั้น และวงจรการวิจัยเชนนี้จะยังคงมีอยูเรื่อยไป ตราบใดที่มนุษยผูสรางสรรค
ผลงานยังมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับการบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในการใชผลิตภัณฑเพื่อการ
ดําเนินชีวิต เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

6.2 ระดับของขอมูลที่ใชในการวิจัย
ขอมูลที่ใชในการวิจัยอาจจําแนกออกไดเปน 2 ระดับตามวิธีการเก็บขอมูล คือ
1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลเอง โดยวิธีการตางๆ ไดแก
การสอบถาม การสัมภาษณ การสังเกตการณ หรือ การทดลอง ซึ่งในการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ หากเปนการ
วิจัยเชิงพื้นที่ ตองเปนการเดินทางไปเก็บในภาคสนาม จึงอาจเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ขอมูลภาคสนาม (Field Data)”
ซึ่งขอมูลปฐมภูมิที่ไดจะเปน “ขอมูลดิบ (Raw Data)” หรือขอมูลที่ยังไมไดทําการวิเคราะห
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2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ผูวิจัยเก็บรวบรวมมาจากผูอื่นหรือหนวยงานตางๆ
อีกตอหนึ่งซึ่งไดมีการรวบรวมขอมูลไวแลว เชน ขอมูลประชากรจากสํานักงานสถิติแหงชาติ, ขอมูลแหลงโบราณคดี
จากกรมศิลปากร, ขอมูลกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม เปนตน อนึ่งขอมูลทุติยภูมิสวน
ใหญมักเปนขอมูลเชิงปริมาณ เชน จํานวนคน, ยอดขาย, จํานวนสินคา ฯลฯ ที่อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากมี
การเก็บไมครบถวน สวนที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ เชน ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสินคาหรือผลิตภัณฑ ในเรื่อง สีของ
เสื้อผา, รูปแบบเฟอรนิเจอร, ขนาดภาชนะ เปนตน ทั้งขอมูลอาจขาดชวงหรือมีความลาสมัย เนื่องจากไมมีการเก็บ
อยางตอเนื่องหรือเวนการเก็บขอมูลเปนเวลานาน ซึ่งอาจทําใหความเขาใจถึงสถานการณมีความคลาดเคลื่อนได
เพื่อใหผูอานไดเขาใจถึง ระเบียบวิธีวิจัยดานประยุกตศิลป จะไดอธิบายถึงวิธีวิจัยแตละประเภทพรอม
ยกตัวอยางประกอบในแตละประเภทตอไป

6.3 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantative Research)
6.3.1 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เปนการวิจัยที่ตองการศึกษาเพื่อคนหาความจริง หรือเพื่อใหไดรับทราบขอมูล
จากกลุมประชากรจํานวนมาก โดยอาศัยขอมูลทางสถิติ ซึ่งสามารถสรุปออกมาไดเปนขอมูลเชิงตัวเลข ขอมูลเหลานี้
จึงเรียกวา “Data” อธิบายถึงปรากฏการณที่เกิดขึ้น สามารถใชกับการวิจัยทางวิทยาศาสตร และทางสังคมศาสตร
ในการวิจัยเชิงปริมาณจึงมีศัพทที่สําคัญอยู 2 ตัว คือ “กลุมประชากร (Population)” และ “กลุมตัวอยาง (Sample)”
โดยกลุมตัวอยางจะเปนการคัดเลือกมาจากสวนหนึ่งของกลุมประชากร ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 6-1
กลุมประชากร หมายถึง จํานวนหนวยของประชากร ซึ่งอาจเปนคน สัตว หรือสิ่งของที่เกี่ยวของกับการ
วิจัยในพื้นที่เปาหมายของการวิจัยทั้งหมด เชน ประชากรทั้งเมืองหากพื้นที่วิจัยครอบคลุมทั้งเมือง กลุมทอผา
ทั้งหมดในภาคอีสานหากวิจัยมุงหมายในระดับภาค หรือผูมีอาชีพผลิตเครื่องจักสานทุกคนในพื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลที่มีจํานวน 12 หมูบาน เปนตน
กลุมตัวอยาง หมายถึง จํานวนตัวอยางที่คัดเลือกออกมาจากกลุมประชากร เนื่องจากไมสามารถทําการ
เก็บขอมูลจากประชากรทั้งหมดได โดยมักกําหนดเปนสัดสวนรอยละ เชน 5%, 10% หรือ 30% จากจํานวนหนวย
ของกลุมประชากร เปนตน ซึ่งไดอาศัยหลักสถิติคัดเลือกตัวอยางออกมาจํานวนหนึ่ง ซึ่งยังมีคาความเชื่อมั่นหรือ
เชื่อถือไดวาเปนตัวแทนของกลุมประชากร (Generalization) ที่สามารถพิสูจนไดตามหลักวิชาสถิติ ในการคัดเลือก
กลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ นิยมใชวิธีสุมตัวอยาง

Population = กลุมประชากร
50,000 คนในกรณีประชากร
ทั้งหมดของเมือง
หรือ
200 ในกรณีกลุมทอผา
ทั้งหมดในภาคอีสาน

การวิจัยเชิงปริมาณ

Sample = กลุมตัวอยาง

แผนภูมิที่ 6-1 แสดงความสัมพันธระหวางกลุมประชากรกับกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงปริมาณ

X

การเลือกนิยมใชวิธีสุมแบบไม

ิเพื่อให
ไดผลลัไดพรธะบุ
ตอบสมมุ
ติฐานกสถิติที่
วิธีการสุมตัวอยาง ในการสุมตัวอยางทางสถิตทดสอบทางสถิ
ิ อภินันท จันตตะนี
(2550)
วาตามหลั
เจาะจง (Randomization)
หรือเพื่อเปนตัวแทนกลุมประชากร
จําแนกตามความนาจะเปน สามารถจําแนกวิธีการสุมตัวอยางออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
(Generalization)
1. การสุมแบบไมเปนไปตามความนาจะเปน (Non Probability Sampling) ซึ่งมีวิธียอยอยู 5 วิธี ดังนี้
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1.1 การสุมแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) เปนการเลือกตัวอยางที่ไมมีการยึด
หลักการใด ๆ เพียงแตเลือกหนวยตัวอยาง ตามความสะดวก เชน การเลือกลูกคาธนาคารตามชุมชนตาง ๆ เพื่อ
สํารวจความคิดเห็น หรือการสอบถามประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานคร ในเรื่องปญหาจราจร ฯลฯ ซึ่งเปนการ
สอบถามตามสถานที่ตาง ๆ ที่สะดวก โดยสอบถามจนไดตัวอยางครบตามจํานวน (Sample Size) ที่กําหนดไว
1.2 การสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เปนการเลือกตัวอยางแบบไมไดยึดตามหลักเกณฑ
เพียงแตตั้งเปาหมายของตัวอยางใหตรงกับวัตถุประสงคการวิจัย ดังเชน การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน/
นักศึกษาตอโภชนาการโรงอาหารในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย หรือการสํารวจความคิดเห็นของลูกคาที่มาใชบริการ
ในธนาคารหรือรานอาหารฯ ถาพบใคร (โดยบังเอิญ) สามารถสอบถามความคิดเห็นไดทันที แตถาเปนการสอบถาม
ทุกคนที่เดินเขามาซื้อสินคาในรานหรือถามทุกคนที่เขามาใชบริการในหนวยงานหรือสถานประกอบการ/บริษัทฯ ไม
เปนลักษณะการบังเอิญ (Accidental Sampling) แตอาจเปนการเจาะจง (Purposive Sampling)
1.3 การสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกตัวอยางที่ใชเหตุผลและวิจารณญาณในการ
เลือก เชน การเลือกตัวอยางจากผูที่คาดวาจะเปนตัวแทนหรือตัวอยางที่ดีและสามารถตอบปญหาตางๆ แทน
ประชากรทั้งหมดได เชน เลือกหัวหนา/รองหัวหนา/เลขาฯ หรือเลือกประธาน/เลขาฯ หรือหัวหนากลุม/ชุมชนตางๆ
เพื่อเปนตัวแทนมาสัมภาษณหรือตอบแบบสอบถาม และอาจเปนตัวอยางใหการสังเกต เปนตน
1.4 การสุมแบบโควตา (Quota Sampling) เปนการเลือกตัวอยางที่ใชหลักเกณฑในการเลือก เชน การ
กําหนดจํานวนตัวอยางจากแตละกลุมที่เปนสัดสวนกับจํานวนประชากรแตละกลุมหรือแตละแผนกในองคการ หรือ
ฝายตาง ๆ ในบริษัท หรือกําหนดสัดสวนของลูกคา/ประชาชนในชุมชนจากจํานวนมาเปนตัวอยาง
1.5 การสุมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) เปนลักษณะการเขียนจดหมายลูกโซ กลาวคือ ถาผูวิจัยได
เก็บขอมูลหรือสัมภาษณบุคคลหนึ่งแลว ก็ใหบุคคลนั้นแนะนําบุคคลอื่นตอ ๆ กันไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งไดตัวอยาง
ครบตามจํานวนเทาที่กําหนดในขนาดตัวอยาง (Sample Size)
2. การสุมแบบใหเปนไปตามโอกาสทางสถิติ (Probability Sampling) เปนการเลือกสุมตัวอยางที่
สามารถเปดโอกาสใหแตละหนวยของประชากรจะถูกเลือกมาเปนตัวแทนหรือตัวอยางเทาๆ กัน โดยมี 5 วิธี ดังนี้
2.1 การสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางที่เปดโอกาสใหแตละ
หนวยตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกมาเทา ๆ กัน เพราะลักษณะของประชากรตองมีการกระจาย การสุมที่ใหไดเปน
ตัวแทนของประชากรที่ดี เชน ตองการศึกษาทัศนคติตอมหาวิทยาลัยของนักศึกษากลุมวิชาการจัดการทั่วไปจาก
ความเชื่อวา นักศึกษากลุมวิชาการจัดการทั่วไป นาจะมีทัศนคติตอมหาวิทยาลัยฯ เหมือน ๆ กัน ดังนั้นการสุม
ตัวอยางแบบงาย จะสามารถทําได เพราะเพียงแตใหโอกาสในการสุมในแตละครั้ง จากนักศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ
กลุมวิชาการจัดการทั่วไป ใหมีโอกาสถูกสุมเทาเทียมกัน โดยทั่วไปจะใชวิธีจับฉลากหรือใชกับกลุมผูบริโภคหรือ
ลูกคาที่มาใชบริการ
2.2 การสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Random Sampling) เปนกรณีกลุมประชากรที่จะทําการสุม
ไดถูกจัดไวเปนระบบอยูแลว เชน เรียงตามเลขพนักงานฯ หรือเรียงลําดับตามบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้ง หรือ
ครัวเรือนตามบานเลขที่ สามารถจัดระบบ โดยนําทุก ๆ ลําดับที่ 3 หรือที่ 5มาเปนตัวอยาง ซึ่งมีความเชื่อที่วา
ประชากร จะเรียงลําดับกันเปนระบบอยูแลว
2.3 การสุมตัวอยางแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เปนการสุมตัวอยางจากแตละกลุม เพราะมี
ความเชื่อวาแตละกลุมเปนตัวแทนของประชากรอยูแลว เชน การสุมตัวอยางเพื่อจะศึกษาการใชคอมพิวเตอรใน
มหาวิทยาลัยฯ หรือลูกคาที่ซื้อโทรศัพทมือถือ หรือกลุมสมาชิกสหกรณประเภทตาง ๆ โดยแบงกลุมลูกคาหรือ
สมาชิกหรือนักศึกษาออกไปตามชั้นป และการแบงออกเปนกลุม ๆ เพื่อใหกระจายตัวอยางออกไปอยางทั่วถึง
ดังนั้น การแบงตัวอยางออกเปนกลุม ๆ จึงเหมาะสําหรับการทําวิจัยที่เนนลูกคาหรือสมาชิกเปนเปาหมายสําคัญ
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2.4 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratify Random Sampling) เปนการแบงกลุมตัวอยางโดยแบง
ออกเปนชั้น ๆ (Strata) เพราะมีความเชื่อวาประชากรมีความแตกตางกันมากตามตัวแปรคุณลักษณะ เชน เพศ ชวง
อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ ฯลฯ ดังนั้น การแยกตัวแปรอิสระตางๆออกมาเปนชั้นๆเพื่อกระจายใหตัวอยาง
ที่ไดรับเลือกและมีโอกาสเปนตัวแทนหรือตัวอยางของทุกระดับชั้น ซึ่งจะทําใหเปนตัวแทนหรือตัวอยางที่ดีได
2.5 การสุมตัวอยางแบบหลายขั้น (Multi-Stage Random Sampling) เปนการนําวิธีการสุมตัวอยางทุก
แบบมาผสมผสานกันโดยแบงการสุมตัวอยางออกเปนขั้นตอนตาง ๆ เชน การศึกษารูปแบบของธุรกิจชุมชนใน
ทองถิ่น ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสุมตัวอยางแบบแบงชั้น สุมจังหวัดในประเทศไทยมาจากชั้นที่เปนภาคภูมิศาสตร
ไดแก ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเชื่อวาเรื่องที่ตองการ
ศึกษานาจะมีรูปแบบในการพัฒนาแตกตางกันไปตามตัวแปรของภูมิภาค
จึงแบงชั้นเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง
เปนตัวแทนจากภาคตาง ๆ
ขั้นตอนที่ 2 การสุมตัวอยางแบบงาย หลังจากไดจังหวัดที่เปนตัวแทนจากทุกภาคของประเทศแลว ก็
ทําการสุมจากอําเภอ โดยใหทุกอําเภอภายในแตละจังหวัดตัวอยางมีโอกาสถูกเลือกโดยเทาเทียมกัน เพราะเชื่อวา
อําเภอในจังหวัดตัวอยาง ก็เปนตัวแทนของจังหวัดนั้น ๆ เทากัน
ขั้นตอนที่ 3 การสุมตัวอยางแบบกลุม เมื่อไดอําเภอเปนตัวอยางแลว ใชอําเภอเปนกลุม(cluster)
เพื่อกําหนดการเลือกตําบลออกมาเปนตัวอยาง โดยใหเปนไปตามสัดสวนแตละตําบลภายในอําเภอ ซึ่งวิธีการนี้ จะ
ไดตําบลที่เปนตัวแทนจากอําเภอตาง ๆ มีโอกาสไดรับเลือกเทากัน
ขั้นตอนที่ 4 การสุมตัวอยางแบบมีระบบ เพื่อใหไดตัวแทนหมูบานที่กระจายอยูในตําบล โดยใช
จํานวนหมูบานมาเปนการเลือกตัวอยาง แตเมื่อถึงประชาชนในหมูบานอาจใชวิธีสุมจากประชาชนทั้งหมดในหมูบาน
และการเลือกตัวอยางไมจําเปนตองใชการสุมตัวอยางเหมือนกันทุกขั้นตอน แตตองผสมผสานกันหลายขั้นตอนได
ทั้งนี้ ขี้นอยูกับการเปนตัวแทนหรือตัวอยางที่ดีของการทําวิจัยในแตละเรื่อง เปนตน
ขนาดตัวอยางหรือจํานวนกลุมตัวอยาง (Sample Size) เพื่อใหไดจํานวนหรือขนาดตัวอยางที่มี
จํานวนเพียงพอ ผูวิจัยอาจกําหนดเปนรอยละของกลุมประชากร หรือเพื่อใหมีความนาเชื่อถือ ที่ในภาษาสถิติ
เรียกวา “ความเชื่อมั่น” อาจกําหนดจํานวนกลุมตัวอยาง โดยอางอิงทฤษฎีเกี่ยวกับจํานวนกลุมตัวอยาง ที่ใชสูตร
การคํานวณเชน
สูตรของยามาเน (Taro Yamane,1973) : n =
N
1 + Ne 2
วิธีคํานวณ : ถาจํานวนประชากร (N) = 1,500 ราย และที่ความเชื่อมั่น 95 % (ซึ่งหมายถึง e = .05)
กลุมตัวอยาง = n =
1,500
= 1,500 = 315.79 ราย
2
1 + 1,500 (.05)
1 + 3.75
สูตรของ อภินันท จันตะนี (2549 : 29) : n =
N
2 + N (d) 2
วิธีคํานวณ : โดย อภินันท จันตะนี ไดกําหนดสูตรเพื่อใหขนาดตัวอยางลดลงเปนกึ่งหนึ่งจากสูตรของยามาเน
เพื่อใหนักศึกษาฝกปฏิบัติทําวิจัย โดยใชสูตรมีเงื่อนไขใหความเชื่อถือได 93 % และใหมีความคลาดเคลื่อน 7% ( d
= .07) เชน ถามีประชากร 1,500 ราย กลุมตัวอยางจะคํานวณไดดังนี้
n = =
1,500
= 1,500
= 160.43 ราย
2
2 + 1,500 (.07)
2 + 7.35
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ตารางสําเร็จรูปเพื่อหาจํานวนกลุมตัวอยาง เพื่อใหสะดวกแกการใชงาน ทั้งสูตรของยามาเน (ตารางที่
6-1), อภินันท จันตะนี (ตารางที่ 6-2) และ เครจซีและมอรแกน (ตารางที่ 6-3) หรือคนอื่นๆ หากมีการนํามาคํานวณ
และเขียนเปนรูปแบบตารางสําเร็จรูป จะสามารถแสดงไดดังตอไปนี้
ตารางที่ 6-1 ตารางสําเร็จรูปแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง
คํานวณจากสูตรของยามาเน ( Yamane, 1973) ที่ความเชื่อมั่น 95 %
ประชากร
ทั้งหมด
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170

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

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

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

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

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

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

จํานวน
กลุม
ตัวอยาง
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)

54

ตารางที่ 6-2 ตารางสําเร็จรูปแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยาง
คํานวณจากสูตรของ อภินันท จันตะนี (2549) ที่ความเชื่อมั่น 93 %
ประชากร
ทั้งหมด
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
220
240
260
280
300
320
340
360

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

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

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

ประชากร
ทั้งหมด
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

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

ประชากร
ทั้งหมด
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

จํานวน
กลุม
ตัวอยาง
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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ตารางที่ 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
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95

10
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
59
63
66
70
73
76

100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
270

80
86
92
97
103
108
113
118
123
127
132
136
140
144
148
152
155
159

280
290
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
550
600
650
700
750

162
165
169
175
181
186
181
196
201
205
210
214
217
225
234
242
248
256

800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2200
2400
2600

260
265
269
274
278
285
291
297
302
306
310
313
317
320
322
327
331
335

2800
3000
3500
4000
4500
5000
6000
7000
8000
9000
10000
15000
20000
30000
40000
50000
75000
100000

338
341
246
351
351
357
361
364
367
368
373
375
377
379
380
381
382
384

ที่มา: Krejcie and Morgan )1970)

ดังนั้น ผูวิจัยสามารถนําสูตรหรือตารางสําเร็จรูป มาเปนเกณฑในการกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางได
โดยสะดวก เพื่อไปจัดทําแบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชในกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณตอไป
6.3.2 ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการ
ในการวิจัยเชิงปริมาณ ขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยอาจเปนขอมูลปฐมภูมิหรือทุติยภูมิ ในการรวบรวมขอมูล
จึงสามารถใชขั้นตอนการดําเนินการดังตอไปนี้
1) การสืบคนขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูลตางๆ เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ, กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม, กรมพัฒนาชุมชน ฯลฯ เพื่อหาขอมูลทางสถิติที่เกี่ยวของกับประชากร ผูผลิต หรือลักษณะผลิตภัณฑ
ที่ผลิตในจังหวัดหรือในทองถิ่น เปนตน
2) การสอบถาม กับกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว ในประเด็นคําถามที่เกี่ยวของกับการ
วิจัย โดยการจัดทําแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางดําเนินการกรอกและสงกลับมา โดยลักษณะคําถามมักเปนแบบปร
นัย คือ มีคําตอบใหเลือก เพื่อสะดวกแกการประมวลผลทางสถิติ ลักษณะการสอบถามที่เกี่ยวของกับการวิจัยเชิง
ปริมาณในสาขาประยุกตศิลปอาจจําแนกออกไดเปน 2 ลักษณะคือ
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ก. การสอบถามกอนการออกแบบ การสํารวจปญหาและความตองการที่มีตอผลิตภัณฑ เพื่อนําไปเปน
ขอมูลเพื่องานออกแบบตางๆ เชน การสํารวจปญหาที่มีตอเกาอี้นั่งสําหรับผูสูงอายุ, ความตองการบรรจุภัณฑ
ลักษณะตางๆ สําหรับอาหารแปรรูปของกลุมแมบาน เปนตน
ข. การสอบถามระหวางหรือหลังการออกแบบ การสํารวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑหรือผลงาน
ออกแบบตางๆ เชน ความพึงพอใจตอแบบเกาอี้ชนิดใหมที่ออกแบบขึ้นมาในประเด็นตางๆ เชน สี ความทนทาน
การนั่งสบาย รูปลักษณ วัสดุ ราคา ฯลฯ โดยอาจสํารวจความพึงพอใจในเกาอี้แบบตางๆ ที่ทดลองออกแบบมา
หลายๆ แบบไปพรอมกัน ในประเด็นหัวขอที่กําหนดไวตามเกณฑการออกแบบ เพื่อนํามาพัฒนา ปรับปรุง หรือสรุป
ผลงานการออกแบบ
อนึ่ง ในการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑเดิม เพื่อตองการเปลี่ยนรูปโฉมหรือสรางภาพลักษณสาธารณะใหม
ก็นิยมใชการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเฉพาะผลิตภัณฑเชิงพาณิชย เพื่อใหผูบริโภคไดมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือเพื่อให “โดนใจ” ผูบริโภคนั่นเอง
6.3.3 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
1. แบบสอบถาม (Questionnaire)
อนึ่ง เนื่องจากแบบสอบถามที่จะใชเปนเครื่องมือรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณนั้น จะตองเปนที่เขาใจให
ถูกตองตรงกันในกลุมตัวอยางที่จะนําไปใช จึงควรมีการทดลองเครื่องมือหรือแบบสอบถามนั้นกอน โดยการ
ตรวจสอบหรือทดสอบแบบสอบถามนั้นสามารถดําเนินการไดใน 2 วิธีคือ
1) ใหผูทรงคุณวุฒิหรืออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ เพื่อดูวาแบบสอบถามมีโครงสราง เนื้อหา และ
ประเด็นคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคงานวิจัยแลวหรือไม เพื่อการนําไปแกไขกอนใชจริง ปญหาสวนใหญที่พบ
ในการตั้งประเด็นคําถามคือการใชภาษาราชการแทนภาษาพูดทําใหเขาใจยาก การเรียงประโยคที่กอใหเกิดความ
สับสน ทําใหผูอานคําถามไมเขาใจ จึงไมรูวาจะตอบอยางไร ดังนั้นในการตั้งคําถาม ผูวิจัยควรคํานึงถึงประเด็น
ดังตอไปนี้
- ตั้งคําถามใหตรงกับวัตถุประสงคของการวิจัย
- จําแนกคําถามเปนประเด็นหรือหัวขอเปนลําดับไป
- อาจแบงประเด็นคําถามเปนหมวดๆ แลวแตละหมวดมีคําถามยอย เพื่อใหผูอานสามารถตอบโจทยเปน
ขอๆ ไป
- ควรใชภาษาที่งายๆ ประโยคคําถามจึงควรสั้น ตรง และสื่อความหมายไดชัดเจน
- ประโยคคําถามแตละขอใหถามทีละความหมายเดียว อยาซับซอน มีหลายมิติ
- หลีกเลี่ยงคําถามชี้นํา ที่ผูตอบจะเห็นพองหรือไมเห็นพอง
- หลีกเลี่ยงประโยคปฏิเสธ เชน ทานไมเคยคิดที่จะไมใช, ทานไมเพียงแตใชนั่ง ฯลฯ
- หลีกเลี่ยงขอความที่ทําใหเกิดความสับสน ซึ่งมักมีคําวา เสมอ เพียงแต ทั้งหมด ไมมีเลย ไมเคยเลย ไม
คิดวา ฯลฯ
- คําถามไมควรมากกวา 20 คําถาม เพราะจะทําใหผูตอบขาดสมาธิ ไมอยากใหความรวมมือ และตอบ
มั่วอยางขอไปที
2) นําไปใชกับกลุมทดลอง (Try-out) ที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่จะไปสํารวจ
โดยนิยมทดลองไมต่ํากวา 30 ราย และเมื่อเก็บรวบรวมขอมูลไดครบจํานวน 30 รายแลว ใหนํามาวิเคราะหเพื่อหา
ความเชื่อมั่นดวยคา Alpha (α) ของ Cronbach’s Alpha (1974) ใหมีคาเฉลี่ยรวมไมต่ํากวา .65 หรือ 65% โดยมี
สูตรที่ใชในการคํานวณคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α - Coefficient) มีดังนี้
α

=

k ⎡ ∑ Vi ⎤
⎥
⎢1 −
k − 1 ⎣⎢
Vt ⎦⎥
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α = คาระดับความเชื่อถือได
k
= จํานวนขอมูล
Vi = ความแปรปรวนของขอมูลแตละขอ
Vt = ความแปรปรวนของขอมูลรวมทุกขอ
นอกจากนี้ การนําไปใชกับกลุมทดลอง ยังจะเปนชวยใหผูวิจัยปรับแกประเด็นคําถามหรือการใชคําพูดที่
สื่อสารไดตรงกับวัตถุประสงคกอนนําไปใชงานจริงอีกดวย
อนึ่ง ในการวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมตัวอยางที่เปนชาวบานหรือผูใชภาษาถิ่น เชน ภาษาอีสาน ภาษาไทผู
ไทย ฯลฯ กลุมตัวอยางอาจไมมีความเขาใจในภาษากลางที่แบบสอบถามจัดทําขึ้นนัก ในการเก็บขอมูล อาจ
จําเปนตองมีการประชุมอธิบายคําถามเปนภาษาถิ่น หรือตองมีลาม หรือผูชวยอานคําถามและขีด (tick) คําตอบ
เพราะบอยครั้งพบวา ผูตอบแบบสอบถามอาจอานหนังสือไมคลองหรือสายตาไมดี โดยเฉพาะถาการวิจัยตอง
สอบถามกับผูสูงอายุ
2. แบบสํารวจความพึงพอใจ (Attitude Test)
ในการสํารวจความพึงพอใจ ไดมีการนํามาตรวัดเกี่ยวกับทัศนคติ (Attitude) ที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย
ในทางสังคมศาสตรมาใช ซึ่ง ปรีชา บุญรอด (2541) ไดกลาวถึง “ทัศนคติ“ วาหมายถึง ความรูสึกนึกคิด ของบุคคล
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในทางบวกหรือทางลบ ดังนั้นมาตรวัดทัศนคติจึงเปนการวัดเกี่ยวกับความคิดเห็น หรือความรูสึก
ของบุคคล ตอสิ่งที่ตองการจะศึกษามากกวาจะเปนการ วัดเรื่องราวที่เกี่ยวของกับความเปนจริง (Fact) คําตอบที่ได
จึงไมมีขอที่ผิดหรือถูก เพราะคําตอบที่ถูกของคนหนึ่ง อาจไมสอดคลองกับอีกคนหนึ่งได โดยนักวิชาการหลายทาน
ตางมีความเห็นสอดคลองกันวา การใชมาตรวัดเพื่อศึกษาทัศนคติตอบางสิ่งบางอยาง นั้นควรใชคําถามหลายๆ
คําถามดีกวาใชคําถามโดยตรงเพียงคําถามเดียว
สําหรับมาตรวัด (ทัศนคติ) ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มีอยูหลายมาตรวัด ที่นิยมนํามาใชกัน
เปนมาตรวัดผลแบบเรียงลําดับ (Rank Order) และรูจักกันเปนอยางดี เชน มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Therstone
Scale), แบบลิเคิรต (Likert Scale), แบบออสกูด (Osgood Scale), และแบบกัตตมัน (Guttman Scale)
อนึ่ง แบบทดสอบ ที่รูจักกันในนามวา “ขอสอบปรนัย” เปนแบบทดสอบที่ใชสําหรับวัดความรู ที่มีคําตอบ
ใหเลือกแบบตอบถูกได 1 (ใช) ตอบผิดได 0 (ไมใช) หรือ แบบมีตัวเลือกหลายตัวเลือกก็ได แบบทดสอบนี้ไมเหมาะ
กับการนํามาวัดทัศนคติหรือความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑการออกแบบ
สําหรับมาตรวัดทัศนคติหรือความพึงพอใจแตละแบบ เพื่อใหเหมาะสมกับการเลือกไปใช จึงขออธิบาย
รายละเอียดไวดังนี้
1. มาตรวัดแบบเธอรสโตน (Therstone Scale)
ปรีชา บุญรอด (2541) ไดอธิบายวา ใน ค.ศ. 1927 เธอรสโตนไดพัฒนากฎแหงการวินิจฉัยเปรียบเทียบ
(The Law Comparative Judgment) ขึ้นมาเพื่อเปนรากฐานในการวัดทัศนคติของบุคคลตอบางสิ่งบางอยางนั้น การ
แสดงออกถึงความคิดเห็นหรือความรูสึกที่เปนไปอยางตอเนื่อง จึงไดพัฒนามาตรวัดขึ้นมา 3 แบบ คือ
1) วิธีจับคูเปรียบเทียบ (Paired-Comparison Method) เปนการเปรียบเทียบแบบจับคู ขอความ เชน ถามี
ขอความอยู 9 ขอ การเปรียบเทียบ จะตองทําทั้งหมด 36 คู [(9)(9-1)/2=36] ถาเพิ่มอีก 1 ขอความเปน 10 ขอ ก็จะ
เพิ่มเปน 45 คู ในทางปฏิบัติการสรางมาตรวัดนี้จะอยูประมาณ 50-60 ขอ ดังนั้นการเปรียบเทียบ จะตองใช
เวลานานมาก ปจจุบันจึงไมคอยนิยมใชกัน
2) วิธีกําหนดขั้นคะแนนเทากัน (The Equal Appearing Interval) จะคลายคลึงกับการจับคูเปรียบเทียบ โดย
การสรางขอความที่เปนอิสระจากกันไมนอยกวา 100 แลวใหกรรมการไมนอยกวา 25 คน จัดลําดับขอความตาม
ความชอบมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด โดยมีการหาคามัธยฐาน (Median) และคาความแปรปรวน (Variation) ของแต
ละขอความโดยหาคา Interquartile Range ซึ่งเปนการวัดการกระจายจุดจากจุดกึ่งกลาง 50% ของกรรมการ คามัธย
เมื่อ
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ฐาน ที่ไดเรียกวา "Scale Value" สวนคากระจาย เรียกวา "Q-Value" นําคามัธยฐาน มาจัดลําดับขอความ แลวทําการ
คัดเลือก ขอความ ประมาณ 20-25 ขอ การเลือกในขั้นสุดทายยึดหลักขอความที่ครอบคลุมไดกวางทั้งมาตรวัด เชน
เลือกขอความที่มี Scale Value หรือคามัธยฐานสูง สวนคา Q-Value หรือคา Interquartile Range ควรอยูในระดับต่ํา
เพราะเปนการแสดงใหเห็นวากรรมการสวนใหญมีความเห็นสอดคลองกัน
3) วิธีใหขั้นคะแนนแบบตอเนื่อง (The Successive Interval) เปนวิธีการจัดลําดับ (Ordinal Scale) เพื่อที่จะ
ปรับปรุงวิธีการแบบเสมือนชวงเทาใหเปนมาตรวัดชวงเทา (Interval Scale) ขั้นตอนในการสรางจะเหมือนกับวิธีการ
กําหนดคะแนนเทากัน เพียงแตกําหนดขั้นตอนในการประเมินคาชวงหางระหวางกลุมของขอความเพิ่มขึ้นเทานั้น
2. มาตรวัดแบบไลเคิรตหรือลิเคิรต (Likert Scale)
ศาสตราจารยไลเคิรต แหงมหาวิทยาลัยมิชิแกน ไดพัฒนาการสรางมาตรวัดอยางงาย (Simple Scale) โดย
ไมตองใชกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (Expert’s Opinion) โดยมีขอสมมติฐาน วาทัศนคติของบุคคล ที่มีตอบางสิ่ง
บางอยางนั้นสามารถแสดงออก ไดจากความชอบมากที่สุด ไปจนถึงนอยที่สุด หรือเห็นดวยมากที่สุด ไปจนถึงเห็น
ดวยนอยที่สุด จึงอาจเรียกมาตรวัดนี้ "The Method of Summated Rating" เนื่องจาก วิธีการดังกลาว เปนการนํา
คะแนนที่บุคคลซึ่งเปนผูตอบในแตละขอความ จนครบทุกขอความ มารวมกันเปนคะแนนทัศนคติ (Attitude Score)
ของผูตอบ มาตรวัดนี้ ปจจุบันนิยมนํามาใชวัดความพึงพอใจกันอยางแพรหลาย และเปนที่รูจักกัน ในนามมาตรวัด
แบบไลเคิรต (Likert Scale) ซึ่ง ปรีชา บุญรอด (2541) ไดลําดับขั้นตอน ในการสรางมาตรวัดแบบไลเคิรตไวดังนี้
“1. สรางขอความหลาย ๆ ขอความที่แสดงถึงความหมาย หรือความคิดเห็น ที่มีตอเหตุการณ หรือสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ใหครอบคลุม เนื้อหาที่ตองการวัด
2. ขอความที่สรางขึ้นตองประกอบดวย ขอความที่สนับสนุนหรือเชิงบวก (Positive Items) และขอความ
ที่ปฎิเสธหรือเชิงลบ (Negative Item)
3. คําตอบจะถูกกําหนดไวในแตละขอความ จะเปนกี่คําตอบก็ได ซึ่งมักจะนิยมกัน 5 คําตอบ เชน เห็นดวย
อยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เปนตน
4. เพื่อปองกันอคติ (Bias) ของผูตอบขอความ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ จึงควรเรียงขอความสลับกัน
5. ขอความตาง ๆ ที่ถูกสรางขึ้น กอนที่จะนําไปใชจริง ควรมีการทดลองใช (Pretest) เพื่อทดสอบ ความ
เชื่อถือได (Reliability) และควรมีการตรวจสอบ ความเที่ยงตรง ของเนื้อหา (Validity) ซึ่งการทดลองใช มาตรวัด
ควรทําให กลุมประชากร ที่ตองการศึกษา แตไมตกเปนกลุม ตัวอยางในการวิจัย หรือกลุมที่มีลักษณะ ใกลเคียงกัน
ประชากร ที่ตองการ ศึกษามากที่สุด
6. ทําการคัดเลือก ขอความที่มีคาสหสัมพันธสูง จากคา Item และ Total Correlation Coefficient เพื่อ
นําไปใชจริง (ปกติคา Alpha Coefficient ในทางสังคมศาสตร ไมควร ต่ํากวา .6 แตก็อาจขึ้นอยูกับตัวแปร ที่ศึกษา
และนักวิจัยดวย) ”
มาตรวัดแบบไลเคิรต แสดงใหเห็นถึงความคิดเห็นแตกตางระหวางสองขั้ว ขั้วบวกและขั้วลบ (a bipolar
scaling method) เมื่อมีการแสดงทัศนคติตอประโยคคําถาม แบบแผนการใหคะแนนมาตรฐานของลิเคิต คือ 1-5
คะแนน ตอความคิดเห็นดังนี้
1 = Strongly disagree ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
2 = Disagree ไมเห็นดวย
3 = Neither agree nor disagree ไมแนใจ
4 = Agree เห็นดวย
5 = Strongly agree เห็นดวยอยางยิ่ง
บางครั้งคาคะแนนเต็มอาจมีเพียง 4 ในกรณีไมใหตอบ “ไมแนใจ”
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เพื่อใหเปนตัวอยางการออกแบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจที่มีตอผลิตภัณฑที่ไดพัฒนาขึ้นในงานวิจัย ตาราง
ที่ 6-4 แสดงลักษณะแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑที่มีการออกแบบไว 3 ลักษณะ ที่ทําขึ้นจากวัสดุตาง
ชนิดกัน คือ ถุงผา, ถุง/กลองกระดาษ และถุง/กลองจักสาน ในกรณีของกลุมสตรีผาไทย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแตละ
ลักษณะควรมีภาพประกอบเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดเขาใจถึงลักษณะผลิตภัณฑที่จะสอบถามดวย
ตารางที่ 6-4 ตัวอยางแบบสอบถามในรูปแบบตาราง เพื่อสํารวจความพึงพอใจที่มีตอบรรจุภัณฑ 3 ลักษณะ (ถุงผา, ถุง/
กลองกระดาษ, ถุง/กลองจักสาน) ของกลุมสตรีผาไทย จังหวัดอุบลราชธานี (ออกแบบบรรจุภัณฑโดย สิริวิมล สายเวท)

ผลิตภัณฑ

ขอคําถาม

ไมเห็น
ดวย
อยางยิ่ง

ไมเห็น
ดวย

ไมแนใจ
หรือ
เฉยๆ

เห็นดวย

1. ถุงผา

1. ดานวัสดุ
2. ดานการใชงานสะดวก
3. ดานรูปแบบที่มีเอกลักษณเหมาะสม
4. ดานขอมูล/ความรูบนบรรจุภัณฑ
(ภาพผลิตภัณฑ)
5. ดานราคาที่ตองบวกเพิ่มจากตัวสินคา
6. ดานการรักษาสิ่งแวดลอมใน
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ
7. ดานการนําไปใชตอ
8. ดานภูมิปญญาในการผลิตบรรจุภัณฑ
2. ถุง/กลองกระดาษ ถามคําถาม 1-8 เชนเดียวกัน
3. ถุง/กลองจักสาน ถามคําถาม 1-8 เชนเดียวกัน
ถึงแมมาตรวัดแบบไลเคิรต จะไดรับการนํามาใชอยางแพรหลาย แตก็มีจุดออนหลายประการในการที่
นักศึกษาระดับปริญญาโทนํามาใช ดังที่ วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น (2552) ระบุไวไดแก
- มีการนําเครื่องมือนี้ไปใชกับขอเท็จจริงที่ไมตองการความคิดเห็น เปรียบเสมือนการไปถามวาทานเห็น
ดวยหรือไมวาพระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก
- คําถามที่ใชถูกนําไปคัดลอกแจกจาย ทําใหขาดความคิดริเริ่มและขาดความเปนอัตลักษณของแตละคน
คลายๆ กับมีตัวแบบแลว เปลี่ยนบริบทเฉยๆ แลวก็นํามาสงอาจารยที่ปรึกษา
- มีการหลีกเลี่ยงการทํารายการคําตอบ
- มีการหลีกเลี่ยงการทํารายการคําตอบจาก 5 รายการ มาเปน 2 หรือ 3 รายการ เชน เห็นดวย กับไมเห็น
ดวย หรือ พอใจกับไมพอใจ แตขาดการอธิบายตอใหผูอานเห็นวาทําไมจึงเห็นดวย หรือทําไมไมเห็นดวย หรือทําไม
จึงพอใจหรือไมพอใจ
- ในการวิเคราะหขอมูลจากคําตอบ มีการใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยขาดการแปล
ความหมายและคําอธิบาย เชน ไดคาเฉลี่ยเทากับ 3.5 นักศึกษาแปลความวาผูตอบมีความพึงพอใจมาก หรือมี
ปญหามาก โดยไมสามารถอธิบายหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติมใหเห็นวามีปญหามากนั้นดูจากอะไร หรือมีอาการ
อยางไรจึงชี้วามีปญหามาก

เห็นดวย
อยางยิ่ง
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ดังนั้น การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจแบบไลเคิรตสําหรับผลิตภัณฑตางๆ ควรยึดสเกลคะแน ที่ 1-5
คะแนน หรือ 1-4 ในกรณีที่ไมใหตอบวา “ไมแนใจ” และคําถามควรถามทัศนคติหรือความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑใน
ประเด็นยอยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ
3. มาตรวัดแบบออสกูด (Osgood)
มาตรวัดแบบนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา “วิธีการหาความแตกตางของความหมาย” โดยการเปรียบเทียบระดับ
ความรูสึกหรือความคิดเห็นที่ระหวางฝงที่แตกตางกัน ดังตัวอยางที่แสดงไว ในตารางที่ 6-5 เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่
มีตอผลิตภัณฑที่ไดพัฒนาขึ้น ในที่นี้สมมุติวาเปนการออกแบบหมอหุงขาวเหนียวไฟฟาที่มีลักษณะรูปทรงและการใช
งานแบบกระติ๊บ คือเก็บและอุนขาวไดดวย เปนแบบ 2 in 1 ซึ่งผูตอบแบบสอบถามควรไดรับการสาธิตหรือทดสอบการ
ใชงานดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน
ตารางที่ 6-5 ตัวอยางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอผลิตภัณฑ : กระติ๊บ + หมอหุงขาวเหนียวไฟฟา 2 in 1
ใชสะดวก
ทนทาน
ทําความสะอาดงาย
หุงขาวสุก
สวยงามมีเอกลักษณ
ราคาแพง

ใชยาก

7

6

5

4

3

2

1

7

6

5

4

3

2

1

ไมทนทาน

7

6

5

4

3

2

1

ทําความสะอาดยาก

7

6

5

4

3

2

1

หุงขาวสุกชา

7

6

5

4

3

2

1

ไมสวยงาม

7

6

5

4

3

2

1

ราคาถูก

4. มาตรวัดแบบกัตตมัน (Guttman Scale)
เปนมาตรวัดที่มีชื่อเรียกหลายชื่อ เชน Scalogman Analysis, Cummulative Scaling และ
Unidimensional Scaling เปนตน แตเปนที่รูจักกันในนามมาตรวัดแบบกัตตมัน (Guttman Scale) มาตรวัดจะสราง
คําถามที่เปนอิสระจากกัน แลวใหกลุมตัวอยางเลือกขอความที่เปนตัวแทนเขามากที่สุด และคะแนนที่ไดสะสมก็มาก
ขึ้น การใชมาตรวัดชนิดนี้ นิยมใชในแบบทํานายบุคลิกภาพหรืออุปนิสัย ที่ปรากฏอยูในวารสารเพื่อสาระบันเทิง
ตางๆ
6.3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
ขัอมูลที่ไดจากการสืบคนหรือจากแบบสอบถามในงานวิจัยที่เปนปริมาณมาก จะตองไดรับการวิเคราะห
ขอมูลเชิงปริมาณ โดยการนําสถิติมาวิเคราะหขอมูล ซึ่งปจจุบันเปนไปไดโดยสะดวกรวดเร็วเนื่องจากมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปชวยการวิเคราะหทางสถิติ ไดแก MS Excel, SPSS เปนตน สําหรับสถิติที่ใช มีทั้งสถิติ
พรรณา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (อางอิง) Inference Statistics ซึ่ง ปรีชา บุญรอด (2541) ได
อธิบายวิธีการใชไว ดังนี้
“1) การใชสถิติอธิบายลักษณะขอมูล (Describing Data)
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เปนการใชสถิติมาวิเคราะหขอมูลและอธิบายลักษณะของขอมูลที่ใชสถิติจําแนกออกเปนคารอยละ การ
_
แจกแจงออกเปนความถี่ การคํานวณคาเฉลี่ย (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ซึ่งมีทั้งขอมูลสวนบุคคล ขอมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรม เชน การเลือกตอบ (Check List) เปนตน
2) การใชสถิติวิเคราะหเพื่อสรุปจากขอมูลตัวอยาง (Conclusions from sample data)
เปนการใชสถิติวิเคราะหหาขอสรุปเพื่อนําไปสูการตอบวัตถุประสงคการวิจัย โดยใชสถิติเชิงอนุมาน
วิเคราะหเพื่อนําไปสูขอสรุปไปยังประชากร ซึ่งมีเทคนิคทางสถิติ ดังนี้
(1) การใชสถิติ Chi-Square เพื่อวิเคราะหขอมูลที่อยูในรูปของความถี่(frequency) ซึ่งเปนขอมูลเชิง
คุณภาพหรือคุณลักษณะ ที่จําแนกขอมูลเปนประเภท เชน จํานวนหรือความถี่ของแตละระดับ/แตละกลุม เชน
ความคิดเห็นตอสินคา/ตอบริหารจัดการ ซึ่งอาจแบงออกเปน 4-5 ระดับ โดยใชสถิติ χ2 ทดสอบสมมติฐานสําหรับ
ขอมูลที่จําแนกทางเดียว เชน การทดสอบลักษณะตาง ๆ และการแจกแจงของประชากร/ตัวอยาง วาเปนไปตามที่
คาดหวังไวหรือไม และทดสอบสมมติฐาน สําหรับขอมูลจําแนกแบบสองทาง ซึ่งเปนการทดสอบความเปนอิสระกัน
ระหวางขอมูล 2 ลักษณะ (Testing for Independence) เชน ปจจัยสวนบุคคลสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อหรือใช
บริการฯ
_
(2) การใชสถิติ t – test วิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (X) โดยใชกับขอมูล 2
กลุม และมี “ตัวแปรอิสระ” ที่เปนขอมูลเชิงคุณภาพ/คุณลักษณะ และ “ตัวแปรตาม” ที่มีขอมูลเปนเชิงปริมาณ
(คํานวณคาเฉลี่ยได) โดยใชสถิติ t - test ไดสองรูปแบบ คือกรณีตัวอยาง 2 กลุมมีความสัมพันธหรือกลุมเดียวกัน
(ไมเปนอิสระตอกัน) ใช t-test Pairs และกรณีที่ตัวอยาง 2 กลุมเปนอิสระตอกัน(ไมเกี่ยวของกัน) ใช Independent
sample t-test เชน เพศชายและเพศหญิง โดยทดสอบเพื่อเปรียบเทียบ(คาเฉลี่ย) ระดับความพึงพอใจในการเลือก
ซื้อสินคาหรือใชบริการฯ
(3) การใชสถิติ F – test วิเคราะหความแปรปรวน เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ย (X) โดยใชกับขอมูล 3
กลุมขึ้นไป มีทั้งการทดสอบความแปรปรวนภายในกลุมและความแปรปรวนระหวางกลุม และการทดสอบแบบ Oneway ANOVA and Two-way ANOVA ถาการทดสอบตัวแปรตาม (คาเฉลี่ย) ปรากฏวา “แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ” จะตองนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู ๆ โดยวิธีของ Scheffe’s หรือ Fisher’s LSD. ตามความ
สอดคลองตอไป
(4) การวิเคราะหสหสัมพันธ (Multiple Correlation) เปนการหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม ที่
ขอมูลคํานวณคาเฉลี่ยไดทั้ง 2 ตัวแปร โดยคํานวณดวย 4 วิธี คือ Product-Moment Correlation, Phi’s
Correlation, Spearman’s Rank and Kendall’s และเลือกใชตามเงื่อนไข ”

6.4 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การวิจัยเชิงคุณภาพ เปนการวิจัยกับสิ่งของ สถานที่สําคัญ บุคคลที่เปนแกนนํา (Key Persons) หรือบุคคล
สําคัญ ที่เปนแกนหลักของประเด็นปญหา การวิจัยกับบุคคล ใชกระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร และการวิจัยที่ตอง
ลงไปสํารวจภาคสนามในพื้นที่จําเพาะก็เปนการวิจัยเชิงพื้นที่ เพื่อแสวงหาองคความรูในทองถิ่นแบบเจาะจง อนึ่ง ใน
การวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวของกับบุคคลที่เปนแกนนํา สิ่งของ หรือสถานที่เฉพาะ สามารถเรียกกลุมนี้ไดวาเปน
“กลุมเปาหมาย (Target Group)”
ในสาขาประยุกตศิลปและสถาปตยกรรมศาสตร การวิจัยพื้นฐานจะวิจัยเจาะจงกับผลิตภัณฑ งาน
ศิลปกรรม งานหัตถกรรม งานสถาปตยกรรมที่มีความสําคัญ เชน รูปแบบและการใชงานของเครื่องจักสานชนเผาไท
ผูไทในจังหวัดกาฬสินธุ, ภูมิปญญาและรูปแบบผายอมครามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หอแจกในภาคอีสาน, ฮู
ปแตมในสิมอีสาน เปนตน
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ขอมูลที่ไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งขอมูลที่มาจากการสัมภาษณบุคคลเปาหมาย
ซึ่งอาจเปนผูผลิตผลงานนั้น ผูบริโภคชั้นแนวหนา นักออกแบบผลิตภัณฑ เจาของกิจการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลเปาหมายนี้
อาจจะมีจํานวนไมมากนัก ประมาณ 5-10 คนเทานั้น โดยขอมูลที่ไดจะเปนเชิงพรรณนาหรือบรรยายความ
นอกจากนี้ขอมูลยังมีการบันทึกจากการสังเกต ภาพถาย แผนที่ หรือวีดิทัศน ขอมูลเหลานี้จึงมิไดเปนการแสดงผล
เปนเชิงตัวเลข จึงเรียกวาเปน “Information” อยางไรก็ตามปจจุบันก็มีการใชคําวา Data แทน Information จนเกิด
ความเขาใจไปโดยแพรหลาย วาหมายถึงขอมูลในทุกรูปแบบไมวาจะเปนตัวเลขหรือลักษณะอื่นๆ
ดังนั้น อาจกลาวไดวาชนิดของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ อาจจําแนกออกไดเปน 3 กลุมหลัก ดังแสดง
ไวในแผนภูมิที่ 6-2 คือ
1. ขอมูลจากเอกสาร (Text) ที่ไดจากการสืบคน ไมวาจะเปนประวัติหมูบาน บันทึกขอมูลจากใบลาน
จารึก หนังสือพิมพเกา เปนตน
2. ขอมูลเชิงพรรณนา (Narrative Information) ที่ไดจากการสัมภาษณกลุมเปาหมายในภาคสนาม ไดแก
ผูผลิต ปราชญทองถิ่น ผูบริโภคชั้นแนวหนา นักออกแบบ เจาของกิจการ ฯลฯ ในประเด็นที่กําหนดไวเพื่อตอบโจทย
การวิจัย
3. ขอมูลทัศน (Visual Information) ที่เปนภาพหรือแบบเขียนจากการบันทึกในภาคสนาม ในลักษณะเปน
ภาพสเก็ตช แบบสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม ภาพถาย หรือวีดิทัศนก็ได
ในการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวของกับบุคคลที่เปนแกนนํามักดําเนินการกับบุคคลจํานวนไมมากนัก อาจเพียง
1-2 คนในแตละพื้นที่ หรือ 5-10 คนในภาพรวมทั้งโครงการวิจัย แตสําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพทางผลิตภัณฑหรือ
สถาปตยกรรม ในกรณีการวิจัยพื้นฐาน ที่เนนการศึกษารวบรวมรูปแบบผลิตภัณฑและสถาปตยกรรม มักมีปริมาณ
มากพอสมควรที่จะเปนตัวแทนลักษณะเฉพาะ อันจะนําไปสูการสรุปเปนแนวคิดทฤษฎีเชิงรูปแบบ ปรากฏการณ
หรือกระบวนการทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและสถาปตยกรรมได โดยเปนกลุมเปาหมาย เชนเดียวกับ
กรณีเปนกลุมบุคคล โดยกลุมเปาหมายจะตองมีการกําหนดใหผานเกณฑการคัดเลือกอยางใดอยางหนึ่งหรือหลาย
อยาง เชน ผลิตภัณฑที่มีหายาก ผลิตภัณฑชนเผา สถาปตยกรรมที่มีลกั ษณะเฉพาะ ฯลฯ อนึ่ง การวิจัยกับ
ผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรมเพียงชิ้นเดียว ก็เปนการวิจัยเชิงคุณภาพเชนกัน แตจะตองผานการศึกษาและวิเคราะห
ดวยกระบวนการวิจัยที่เชื่อถือได
ชนิดของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ

ขอมูลเอกสาร

จารึก บันทึกสวนตัว
หนังสือพิมพในอดีต ฯลฯ

ขอมูลเชิงพรรณนา

การสัมภาษณ
การสังเกต

ขอมูลทัศน

ภาพสเก็ตช ภาพถาย วีดีทัศน
แบบสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม

แผนภูมิที่ 6-2 แสดงชนิดของขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งประกอบไปดวยขอมูล 3 ลักษณะ คือ ขอมูล
จากเอกสาร, ขอมูลเชิงพรรณนาที่ไดจากการสัมภาษณและสังเกต, และขอมูลทัศนที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม
หรือบันทึกดวยสื่อทัศนตางๆ
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6.4.1 ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทั่วไปมักมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. การรวบรวมขอมูลดานเอกสาร ซึ่งเปนขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตางๆ เชน หนังสือประวัติศาสตรที่
เกี่ยวของ จารึกโบราณ งานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนตน
2. การสัมภาษณ แกนนําหรือบุคคลสําคัญ ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ ในการระบุสถานการณ ปญหา เสนอแนะ
แนวทางแกไข หรือบงชี้ถึงภูมิปญญาที่ผูนั้นมีอยู หรือปรากฏอยูในพื้นที่ศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมักเปนการ
ดําเนินการในพื้นที่ศึกษาหรือภาคสนาม
3. การสังเกต สามารถนํามาใชในการวิจัยเชิงคุณภาพทางประยุกตศิลปไดเปนอยางดี ไดแก การสังเกต
พฤติกรรมเด็กหรือผูสูงอายุเพื่อใชในการออกแบบของเลนหรือเครื่องเรือน, ความพรอมดานฝมือและแรงงานในการ
ผลิต, การสังเกตคุณลักษณะและบันทึกปริมาณวัสดุเหลือใชที่จะนํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหม โดยการสังเกต
สามารถใชรวมกับขอมูลทัศน
4. การเก็บรวบรวมขอมูลทัศน ขั้นตอนนี้จะเปนหลักสําคัญในการวิจัยสาขาประยุกตศิลปและ
สถาปตยกรรมศาสตร โดยผูวิจัยจะตองดําเนินการเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาหรือภาคสนามบันทึกภาพออกมาเปน
ภาพสเก็ตช ภาพถาย วีดีทัศน หรือแบบสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม เพื่อนํามาจัดทําเปนแบบเขียนทาง
ผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรมใหถูกตองตามมาตรฐานการเขียนแบบผลิตภัณฑและสถาปตยกรรม ซึ่งจะตองมี
มาตราสวนที่ชัดเจน โดยอาจเขียนแบบดวยมือหรือใชคอมพิวเตอรชวย (CAAD: Computer Aided Architectural
Design) นอกจากนี้ ในการเก็บรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑหรืออาคารจํานวนหลายหนวย อาจใชระบบฐานขอมูลหรือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร นํามาใชในการบันทึกขอมูลใหเปนระบบ อนึ่ง ในการศึกษาดานผังเมือง ซึ่งเปนสาขายอย
สาขาหนึ่งทางสถาปตยกรรมศาสตร ไดมีการพัฒนาโปรแกรมเก็บขอมูลในระบบภูมิสารสนเทศ (GIS : Geographic
Information System) เพื่อเปนเครื่องมือในเก็บขอมูลเปนชั้นแผนที่ซึ่งสามารถประกอบกับชั้นภาพถายดาวเทียม
(Remote Sensing Image) อีกดวย
อนึ่ง ในการเก็บรวบรวมขอมูลดานผลิตภัณฑ เนื่องจากผลิตภัณฑเปนวัตถุที่เคลื่อนยายได (Movable
Object) ตางจากสถาปตยกรรมซึ่งเปนวัตถุที่เคลื่อนยายไมได (Immovable Object) บอยครั้งจะพบวาผลิตภัณฑนั้น
ไดถูกโยกยายจากแหลงผลิตหรือแหลงกําเนิดเดิมไปอยูที่อื่น ที่บางครั้งหางไกลถึงนอกประเทศ หากไมสามารถ
ติดตามหาขอมูลปฐมภูมิกับวัตถุสําคัญชิ้นนั้นได ก็จําเปนตองใชขอมูลทุติยภูมิ หรือขอมูลปฐมภูมิของผลิตภัณฑหรือ
วัตถุที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
อนึ่ง ขอมูลที่ไดดําเนินการรวบรวมมาตั้งแตลําดับ 1-3 จะเปนสวนหนึ่งของผลของการวิจัย
4. การวิเคราะหขอมูล ในการวิจัยเชิงคุณภาพจะเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ในการวิเคราะห
ขอมูลดานออกแบบและสถาปตยกรรม จะเปนการวิเคราะหในประเด็นที่เกี่ยวของ เชน คุณลักษณะ การใชสอย
ความสวยงาม ฝมือชาง ฯลฯ โดยอาจทําการวิเคราะหเปรียบเทียบผลิตภัณฑในกลุมเดียวกัน หรือแตละชิ้นงาน
5. สรุปผลการวิจัย ในขั้นตอนนี้ เปนการสรุปผลการวิจัยจากการวิเคราะหขอมูลที่มาจากหลายรูปแบบ โดย
ควรมีการอภิปรายผล ในเชิงแนวคิดทฤษฎีในเชิงปรัชญา เชิงปฏิบัติ หรือเชิงปรากฏการณที่เหมือนหรือแตกตางกับ
ที่เคยมีกลาวมากอน โดยอาจตอทายดวยขอเสนอแนะ ซึ่งอาจเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย เชิงปฏิบัติ หรือเพื่อการ
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต
6.4.2 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการ
1. แบบสัมภาษณ
แบบสัมภาษณจะมีความแตกตางจากแบบสอบถาม คือ ไมมีคําตอบใหเลือก จึงจะเปนคําถามปลายเปด
โดยระบุประเด็นคําถามไวเปนขอๆ ตามลําดับ ทั้งนี้อาจจําแนกออกเปนหมวดๆ และภายใตหมวดนั้นอาจมีคําถาม
ยอยๆ
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ในการสัมภาษณ เปนขั้นตอนที่ตองใชเวลานาน เพราะเปนการสัมภาษณรายบุคคล หากผูรับการสัมภาษณ
ใชภาษาถิ่น ผูสัมภาษณอาจตองหาลามในการชวยอธิบายคําถาม คําถามสวนใหญเปนเรื่องความคิดเห็น หรือ
สอบถามประวัติศาสตร องคความรู ภูมิปญญา หรือขอเสนอแนะจากแกนนํา ปราชญทองถิ่นหรือบุคคลผูมีสวน
สําคัญในประเด็นปญหาหรือหัวของานวิจัยนั้นๆ เนื่องจากขอความจากการสัมภาษณอาจมีรายละเอียดมาก ผูวิจัย
นอกจากจะใชวิธีจดบันทึกลงบนแบบสัมภาษณแลว นิยมใชเครื่องบันทึกเสียงรวมดวย เพราะขณะที่ผูรับการ
สัมภาษณตอบโจทยในขอนั้นๆ อาจมีการกลาวถึงเรื่องราวที่สัมพันธหรือเปนประโยชนกับการวิจัยในประเด็นอื่นๆ ที่
ผูวิจัยอาจยังนึกไมถึง
2. อุปกรณในการบันทึกขอมูลทัศน
อุปกรณในการบันทึกขอมูลทัศน ไดแก สมุดหรือกระดาษและเครื่องเขียนสําหรับสเก็ตชภาพ เทปวัดระยะ
ที่ใชในการสํารวจรังวัดทางสถาปตยกรรม กลองถายภาพ และกลองวีดีทัศน เปนอุปกรณมาตรฐานที่ใชในการวิจัย
เชิงคุณภาพดานประยุกตศิลป สําหรับการบันทึกรูปแบบสถาปตยกรรมตองดําเนินการสํารวจและบันทึกขอมูลใน
สถานที่จริง สําหรับการวิจัยทางผังเมือง ซึ่งเปนสาขายอยในสาขาสถาปตยกรรมศาสตรนั้น ขอมูลทัศนจะเนนไปที่
ขอมูลแผนที่ ภาพถายทางอากาศ และภาพถายดาวเทียม รวมทั้งการสํารวจภาคสนามในสถานที่จริง เพื่อตรวจสอบ
ความเขาใจและเพื่อประโยชนในการแปลขอมูลจากภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียม
นอกจากนี้ในการบันทึกรูปทรงสามมิติผลิตภัณฑ อาจใชอุปกรณคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมเฉพาะ หรือทาง
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร ก็อาจใชอุปกรณทางวิทยาศาสตรเขารวมในการบันทึกขอมูลทัศน อุปกรณพิเศษตางๆ
เหลานี้ เชน เครื่องวัดความชื้นในอาคาร เครื่องบันทึกภาพสามมิติ (Photogrammetry) ฯลฯ
6.4.3 เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
ในการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผูวิจัยไมจําเปนตองใชเครื่องมืออื่นใดนอกเหนือจากความสามารถใน
การจําแนก เชื่อมโยง การมองเห็นความจริง ตนตอของปญหา ภูมิปญญา แนวคิด ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติ อันเปน
ประโยชน เปนปรากฏการณ
ในการวิเคราะหขอมูลทัศน ผูวิจัยตองนําขอมูลมากจําแนก เชื่อมโยง มองหาความจริง ภูมิปญญา แนวคิด
ทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติ อันเปนประโยชน ที่จะนําไปสูการแกปญหา หรือสรางสรรคผลงานการออกแบบตอไปได
โดยอาจมีเครื่องมือที่ชวยในการวิเคราะหขอมูลทัศน ไดแก โปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆ เชน โปรแกรมเพื่อการ
วิเคราะหขอมูลภาพถาย แผนที่ และภาพถายดาวเทียมในระบบภูมิสารสนเทศ โปรแกรมวิเคราะหการเสื่อมสภาพ
ของอาคาร โปรแกรมสําหรับการสรางแบบจําลองผลิตภัณฑสามมิติ เปนตน
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6.5 วิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)
6.5.1 ลักษณะของวิธีวิจัย
การวิจัยในลักษณะนี้ไดใชวิธีการทดลอง เพื่อแสวงหาองคความรู หรือสรางผลิตภัณฑใหม ซึ่งในการ
ทดลองมักนิยมใชระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรประยุกต (Applied Science)
ในการศึกษาระดับปริญญาเอก ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรประยุกตไดเขามามีบทบาทสําคัญตอการ
สรางสรรคผลงาน เพราะเปนตัวตั้งตนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ภายใตสมมุติฐานที่วา หากวัสดุ กรรมวิธี หรือ
เครื่องมือไมเปลี่ยน ผลงานสรางสรรคก็ไมอาจเปลี่ยนได เพราะฉะนั้นในการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกหรือวิจัย
ทางประยุกตศิลปขั้นสูง ทฤษฎีใหมหรือนวัตกรรมใหมจึงเปนบรรทัดฐานของการวิจัยในระดับนี้
ในการวิจัยเพื่อหาวัสดุ กรรมวิธี หรือเครื่องมือใหม อาจถูกมองวาเปนการวิจัยทางวิทยาศาสตร หรือ
วิศวกรรมศาสตร แตจะมีความแตกตางกันที่วัตถุประสงค คือการวิจัยเพื่อหาวัสดุ กรรมวิธีหรือเครื่องมือใหมนั้น
มุงเนนการนํามาสรางสรรคผลงานทางประยุกตศิลป เชน
“การพัฒนาเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช” เปนการพัฒนาวัสดุที่เปนนวัตกรรมใหม ที่เกิด
จากการผสานเสนใยระหวางเศษรังไหมกับใยพืชเหลือทิ้งชนิดอื่น เชน สับปะรด และปาน ตองมีการทดลองผลิต
พัฒนากรรมวิธีการผลิต มีการทดสอบและทดลองนําเสนใยไปใชวาเหมาะกับผลิตภัณฑสิ่งทอชนิดใด ซึ่งผลิตภัณฑที่
ไดสามารถขยายผลไปใชผลิตเปนผลิตภัณฑประเภทตางๆ ไดอีกมากมาย ไมวาจะเปน เคหะสิ่งทอ สิ่งทอเพื่อการ
นุงหม เพื่อการแพทย ฯลฯ
6.5.2 ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการ
ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการสําหรับงานวิจัยเชิงทดลองทางประยุกตศิลปนั้น มีหัวใจหลักอยูที่การทดลอง
แตการสืบคนองคความรูพื้นฐานมีความจําเปนและตองแนนพอ ในที่นี้จะขอยกตัวอยางขั้นตอนการวิจัย จาก
โครงการวิจัยระดับปริญญาเอก ในดุษฎีนิพนธ เรื่อง “การพัฒนาเสนใยผสมชนิดใหมจากเศษรังไหมและใยพืช” ของ
กิตติศักดิ์ อริยะเครือ (2553) ดังนี้
1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลดานคุณลักษณะจําเพาะและปริมาณเศษรังไหมและเสนใยพืชชนิดอื่น 5 ชนิด
(ฝาย ลินิน ปานรามี สับปะรดและกัญชง) ในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเนนพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากแหลงขอมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ
2. ศึกษากรรมวิธแี ละกระบวนการผลิตเสนใยแตละชนิด และเสนใยผสมที่มีการผลิตในระบบหัตถกรรมและ
อุตสาหกรรมในปจจุบัน
3. นํากรรมวิธีและกระบวนการผลิตมาพัฒนา โดยการทดลองปรับปรุงใหเหมาะสมกับการผลิตเสนใยจาก
เศษรังไหมและใยพืชชนิดอื่นรวมครั้งละ 1 ชนิด เพื่อใหไดเสนใยผสมชนิดใหม ที่มีอัตราสวนผสมแตกตางกัน ดวย
กระบวนการทางเคมีแยกเสนใย การสางใย และการเขาเครื่องรีดปุยเสน
4. นําเสนใยผสมชนิดใหมไปทําการทดสอบดานสมบัติทางกายภาพทั่วไปของเสนใย เชน การทดสอบหา
คาความยาวของเสนใย (ตามมาตรฐาน BS 4044:1989), การทดสอบหาจํานวนเกลียวของเสนใย (มาตรฐาน มอก.
121 เลม 7-2518) เพื่อคัดเลือกเสนใยผสมที่มีคุณสมบัติที่ตองการ
5. นําเสนใยผสมชนิดใหมในสัดสวนรังไหมและใยพืชที่เหมาะสม มาปนเปนเสนดายในระบบหัตถกรรม
ดวยเครื่องเข็น และในระบบอุตสาหกรรมดวยเครื่องปนดายแบบ Mixing and Ring Spinning
6. ทําการวิเคราะหสมบัติของเสนใย (ความสม่ําเสมอ สี ความกระดาง ความยืดหยุน) โดยผูเชี่ยวชาญ และ
ตามเกณฑมาตรฐานเสนใยผสมที่ผลิตจากเครื่องจักรระบบอุตสาหกรรม (ความชื้น, ความเหนียว, คาเฉลี่ยการยืดตัว
, ความแข็งแรงเมื่อดึงฉีก ฯลฯ)
7. นําเสนดายชนิดใหมไปผลิตเปนผืนผาในระบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
8. นําผืนผามาทดลองผลิตเปนผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ
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9. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
จากขั้นตอนการวิจัยดังกลาว ระหวางการวิจัยถึงขั้นตอนที่ 4 กิตติศักดิ์ อริยะเครือ ไดจดอนุสิทธิบัตร
กรรมวิธีการผลิตเสนใยผสมชนิดใหม ใน พ.ศ. 2553 ซึ่งนับเปนความสําเร็จในการผลิตเสนใยที่ยังไมเคยมีการผลิต
มากอนคือ เสนใยจากเศษรังไหมผสมใยสับปะรด และเสนใยจากเศษรังไหมผสมใยกัญชง และไดรับเชิญใหไป
แสดงผลงานในงานนวัตกรรมสิ่งทอนานาชาติ ณ ประเทศญี่ปุน ในเวลาตอมา
ภาพที่ 6-1 การนําเสนอผลงานเพื่อสอบสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกของกิตติศักดิ์ อริยะเครือ
กับเสนใยชนิดใหมที่ประดิษฐขึ้นจากการวิจัยเชิง
ทดลอง พรอมนํามาผลิตเปนสิ่งทอเพื่อการตกแตง
บาน ซึ่งเสนใยชนิดใหมนี้ ปจจุบันไดรับการนําไปตอ
ยอดใหเปนสิ่งทอทางการแพทยและอื่นๆ ไดอีกดวย

จากตัวอยางดังกลาว จะเห็นไดวาการศึกษาวิจัยในระดับปริญญาเอกสาขาประยุกตศิลปไดนําหลักการทาง
วิทยาศาสตรประยุกตมาใช จนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแตระดับตั้งตน ไดเสนใยชนิดใหมที่ขยายโอกาสการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ไดเสนใยที่มีเนื้อผาลื่นเหนียวทนตอแบคทีเรีย ซึ่งนอกจากจะสามารถใชในการสรางผลิตภัณฑ
เคหะสิ่งทอแลว ยังสามารถตอยอดไปสูสิ่งทอทางการแพทย และอื่นๆ ซึ่งสงเสริมการพึ่งตนเองทางดานสิ่งทอเทคนิค
ของประเทศไทย และสรางผลิตภัณฑจากวัสดุเหลือใชที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
6.5.3 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลอง
ในการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการทดลองผลิต จะแตกตางกันออกไปตามธรรมชาติของ
ผลิตภัณฑ เชน
i ดานนิเทศศิลป ใชกลองถายภาพ วีดีทัศน เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรมการตัดตอภาพยนตร
i ดานเครื่องเรือน ใชเครื่องมือและเครื่องจักรงานไม ซึ่งอาจเปนเครื่องจักรที่ใชคอมพิวเตอรควบคุม
(CNC: Computed Numerical Control)
i ดานเครื่องปนดินเผา ตองใชเตาเผาแบบพื้นบานและอุตสาหกรรม
i ดานสิ่งทอ ใชเครื่องสางใย เครื่องปนดาย เครื่องทอผา ในระบบหัตถกรรมและอุตสาหกรรม
i ดานเครื่องจักสาน ใชการจักตอกดวยมีดและเครื่องจักร เปนตน
6.5.4 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิเคราะห
ในการวิเคราะหผลผลิตจากการทดลอง สามารถดําเนินการไดใน 3 ทางคือ
1. ใชผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณลักษณะ
2. ใชผูบริโภคหรือผูใชผลิตภัณฑนั้นๆ ทดลองนําไปใช โดยอาจใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณกับกลุมเปาหมายที่
สุมมาจากกลุมประชากร หรือวิจัยเชิงคุณภาพกับบุคคลเปาหมาย ที่เปนผูบริโภคชั้นแนวหนา เชน ดารานักแสดง
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หรือชนชั้นสูงในสังคมที่เปนผูนําแฟชั่น หรือผูนํากระแสการบริโภคผลิตภัณฑ ซึ่งอาจเปนผูบริโภคผลิตภัณฑจําเพาะ
ที่แตกตางกัน เชน เฉพาะผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เฉพาะเคหภัณฑ หรือเฉพาะกลุมผูสูงอายุ เปนตน
3. เครื่องมือเครื่องจักร ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) หรือคามาตรฐานการทดสอบตาง ๆ ใน
หองปฏิบัติการ ซึ่งสามารถเปนการทดสอบทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ และเคมี โดยหองปฏิบัติการตางๆ ทั้งที่มีอยูใน
ภาคเอกชนหรือภาคราชการ ซึ่งจะแตกตางกันออกไปในแตละผลิตภัณฑและกระบวนการผลิต
ผลการวิเคราะห ไมวาจะดวยเครื่องมือเครื่องจักร หรือโดยใชบุคคล หากมีการดําเนินการที่สมเหตุสมผล
และนาเชื่อถือได ไมวาผลการวิเคราะหนั้นจะเปนไปตามที่คาดหวังหรือไมก็ตามก็เปนผลงานการวิจัยทั้งสิ้น บอยครั้ง
ผลการวิเคราะหอาจทําใหผูวิจัยตองปรับเปลี่ยนสมมุติฐาน หรือเกิดการคนพบแนวทาง กระบวนการหรือกรรมวิธี
อยางใหมหรือเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตอไปก็ได ซึ่งการคนพบแคแนวทาง ก็สามารถเปนที่ยอมรับไดในการวิจัย
ระดับปริญญาโท สวนในระดับปริญญาเอกควรกาวลึกลงไปถึงความสามารถในการแกปญหาหรือแสดงผลการคนพบ
อยางใหม

6.6 การผสานวิธีวิจัย (Integrative Research)
6.6.1 ลักษณะของวิธีวิจัย
การวิจัยทางประยุกตศิลป หากมิใชการวิจัยพื้นฐานเพื่อแสวงหาองคความรูที่มีอยูในทองถิ่น หรือความรู
ทั่วไป แตเปนการวิจัยเพื่อการออกแบบไมวาจะเปนการวิจัยทางการออกแบบผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ หรือ
สถาปตยกรรมไมสามารถใชวิธีวิจัยเดี่ยวได จําเปนตองผสานวิธีวิจัย ทั้งทางดานการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อใหไดมาซึ่ง
องคความรูจากการสํารวจภาคสนาม หรือจากผูทรงคุณวุฒิ ที่จะนําไปใชในการออกแบบ การวิจัยเชิงปริมาณเพื่อ
สํารวจความตองการและความพึงพอใจของผูใชผลิตภัณฑ และที่สําคัญที่สุดคือการวิจัยเชิงทดลอง ซึ่งเปนการ
ทดลองออกแบบซ้ําๆ หลายครั้ง และนําไปผลิตเปนชิ้นงานกอนตนแบบหลายๆ ครั้ง กอนจะไดบทสรุปเปนผลงาน
ตนแบบ ที่จะสามารถนําไปใชไดจริงหรือผลิตในเชิงพาณิชยไดตอไป จึงอาจสรุปไดวาการวิจัยทางประยุกตศิลป
สาขาทางการออกแบบทั้งหลาย ไดใชวิธีวิจัยแบบผสานวิธี
การวิจัยทางประยุกตศิลปที่กาวพนจากการวิจัยขั้นพื้นฐาน ที่เนนการเก็บรวบรวมองคความรูในทองถิ่น มา
สูการตอยอดองคความรูโดยการออกแบบผลิตภัณฑหรือการสรางสรรคผลงานหรือนวัตกรรมนั้น เปนการวิจัย
ประยุกต ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบประยุกตศิลป (Applied Design) โดยในที่นี้ ใหนิยามการ
ออกแบบ วาหมายถึง เปนกระบวนการที่มี “องคความรู” เปนศูนยกลาง โดยความตองการออกแบบ เปนผลสืบเนื่อง
จากความตองการใชงานหรือสิ่งที่เคยมีเมื่อนําไปใชงานแลวตองการการปรับปรุง จึงเกิดเปนประเด็นปญหาหรือ
แรงผลักดันที่ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงตองใชความคิดหรือตองมีความคิดสรางสรรค ทําการทดลอง
ออกแบบ การทดลองสรางและนําใชงาน หากยังไมดีพอหรือยังไมเปนที่พอใจของผูออกแบบ ในขั้นตอนการทดลอง
นี้สามารถทําซ้ําไดหลายครั้ง จนเกิดการพัฒนาผลงานเปนผลงาน “ตนแบบ” ซึ่งเปนนวัตกรรมหรือผลผลิตของการ
ออกแบบ ที่สามารถนําไปผลิตและใชงานอยางใหมหรือเพื่อแกปญหาที่เกิดขึ้นนั้น กระบวนการออกแบบ จึงเปน
วงจรที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เนื่องจากการออกแบบเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการ อารมณ และวิถีชีวิตของมนุษย
ที่สัมพันธกับเวลา จึงมีคําเรียกวา “ แฟชั่น (Fashion) หรือสมัยนิยม” เกิดเปนกระบวนการที่ผูเขียนเรียกวา “วงจร
ของกระบวนการออกแบบ” และไดวาดแผนภูมิ ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 6-3 เพื่อแสดงกระบวนการ และบงชี้ใหเห็น
วาองคความรูที่เปนมูลฐานของความคิดสรางสรรคน้นั สามารถเกิดขึ้นไดทุกขั้นตอนของวงจรกระบวนการออกแบบ
และองคความรูนี้สามารถเกิดขึ้นไดจากกระบวนการศึกษาในสถาบัน การศึกษาดวยตนเอง จากประสบการณ และ
จากการวิจัย ในทุกขั้นตอนในวงจรหรือกระบวนการออกแบบได ซึ่งอาจเริ่มจากปญหาหรือแรงผลักดัน กอใหเกิด
ความคิดหรือความคิดสรางสรรค เพื่อเปนเครื่องนําพาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบหรือกระบวนการผลิต จึง
เขาสูกระบวนการทดลองออกแบบ ซึ่งในกระบวนการทดลองออกแบบนี้ อาจประกอบไปดวยขั้นตอนยอยๆ ไดแก
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ขั้นตอนการจัดทําแบบแสดงแนวคิดกอน แลวจึงเปนแบบรางขั้นที่ 1 หรือหลายขั้น แลวจึงเปนแบบเทคนิคหรือแบบ
กอสราง เพื่อเขาสูขั้นตอนการทดลองผลิต หรือทดลองสรางและการทดลองนําไปใช หากยังไมเปนที่พอใจทาง
เทคนิค หรือยังไมสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคจากการสอบถาม เชน ยังไมชอบสี หรือตองการ
เปลี่ยนรูปทรง กลไกบางอยาง ก็กลับมาสูขั้นการออกแบบ ทดลองผลิตและนําไปใช วนอยูเชนนี้ จนเปนที่พอใจจึง
นําผลผลิตจากขั้นทดลอง ไปสูการจัดทําเปนตนแบบ การนําไปผลิตจริงเพื่อใชงานหรือเพื่อจําหนาย และเมื่อ
ผลิตภัณฑออกวางตลาดหรือมีการใชงานจริงแลว เมื่อผานเวลาไประยะหนึ่งผูบริโภคอาจมีความตองการใชงาน
เพิ่มขึ้น หรือตองการนําไปใชงานอยางอื่น ดังจะเห็นไดจาก พัฒนาการของการออกแบบโทรศัพทเคลื่อนที่หรือ
โทรศัพทมือถือ ที่กอนหนานี้ทํางานเพียงการรับเขาและโทรออก ตอมาไดมีความตองการใหมีเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ
และรูปลักษณมากขึ้น ไมวาจะสามารถเลนเกมส ติดตออินเตอรเน็ต เปนเลขานุการสวนตัว ที่มีรูปลักษณสวยงาม มี
สีสันที่หลากหลาย เปนตน สิ่งเหลานี้ก็จะทําใหเกิดปญหาหรือแรงผลักดัน ใหผูออกแบบ ตองพัฒนาผลิตภัณฑ
เรื่อยไปเปน “วงจรของกระบวนการออกแบบ” ที่แสดงไวในแผนภูมิที่ 6-3 นั้น ทั้งองคความรู ไดมีบังเกิดขึ้น และ
รวมตัวจากการสะสมขอมูลหรือความรูมาจากกระบวนการแตละขั้น องคความรูจึงเปนศูนยกลางของวงจรนี้ โดย
แสดงเปนลูกศรเขา และองคความรูนี้ ไดเปนฐานของความคิดและความคิดสรางสรรคนั่นเอง ซึ่งแสดงไวโดยเปน
ลูกศรเขาและออกขนาดใหญ ผูที่มีองคความรูพอเพียง จากความขยันหมั่นเพียร จากการศึกษา วิจัย สังเกต
สังเคราะห ปฏิบัติ ประมวลผล และวิเคราะหความรูในขั้นตอนตางๆ มาผสานกลั่นกรองใหตกผลึกเปนองคความรูที่
เหมาะสม ก็จะทําใหมคี วามคิดหรือความคิดสรางสรรคที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงไดตอไป อนึ่ง ความคิดหรือ
ความคิดสรางสรรคนี้ เปนสิ่งที่ฝกฝนได ในทางพุทธอาจใชคําวา “สติ” รับรูในทุกขั้นของกระบวนการ ที่ประมวลแลว
เกิดเปนองคความรู เพื่อนําไปสูการเกิด “ปญญา” ในที่นี้จึงขออุปมาวา องคความรูนั้นคือสติ ความคิดนั้นคือปญญา
ที่นักออกแบบสามารถหมั่นฝกฝนดวยการศึกษาและปฏิบัติตามวงจรแหงการออกแบบหรือวงจรของกระบวนการ
ออกแบบ ซึ่งก็บังเอิญไปพองกับลอเกวียนหรือวัฏฏะในพุทธวิถีพอดี

ความตองการใชงาน/
การนําไปใชงาน

การนําไปผลิต
องคความรู
“สติ”

ปญหา/แรงผลักดัน

ความคิด/ความคิดสรางสรรค
“ปญญา”
การเปลี่ยนแปลง

พัฒนาตนแบบ
ทดลองออกแบบ
ทดลองสรางและนําไปใช
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แผนภูมิที่ 6-3 แสดง “วงจรกระบวนการออกแบบ” ที่องคความรูเปนศูนยกลางที่กอกําเนิดขึ้นไดโดยความรูจากทุก
ขั้นตอนในกระบวนการออกแบบ มาตกผลึกกลายเปนองคความรู ที่สามารถรับรูไดดวยสติในทุกการกระทําในแตละ
ขั้นตอนนั้น และองคความรูนี้เองที่กอใหเกิดความคิดหรือ “ปญญา” เปนวงจรที่หมุนเวียนเปนวงลอแหงวัฏฏะอีกดวย
อยางไรก็ตาม ก็ไดมีการสรางแผนภูมิเพื่อแสดงกระบวนการวิจัยทางการออกแบบ โดยนักวิชาการทานอื่น
เชนแผนภูมิที่ 6-4 แสดงแผนภูมิที่ ทิมสและโพหเลน (Timms and Pohlen, 1970 ใน พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550
ก:14) ไดนําเสนอกระบวนการออกแบบที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑในรูปของกระบวนการที่
เชื่อมโยงและกลับไปกลับมาของแตละขั้นตอน

แผนภูมิที่ 6-4 แสดงกระบวนการวิจัย พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑที่มีลักษณะยอนกลับไปมาของแตละขั้นตอน
ที่นําเสนอไวโดยทิมสและโพหเลน (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, การออกแบบเบื้องตน, การออกแบบ
รายละเอียด, การทดสอบ และลักษณะพิเศษจําเพาะขั้นสุดทาย ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 6-5

แผนภูมิที่ 6-5 แสดงกระบวนวิธีออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑที่อุปมาเหมือนขบวนรถไฟ ที่นําเสนอโดย
พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ข:19)
ในการออกแบบ ที่เปนการนําองคความรูเดิมมาสรางสรรคงานออกแบบในรูปแบบใหมๆ จึงสามารถ
สรางสรรคดวยกลวิธีใดวิธีหนึ่งหรือผสมผสานกัน ในบริบททางสังคมของประเทศไทย เชน
- พลิกแพลงจากของเกา โดยเปลี่ยนวัสดุใหม หรือประโยชนใชสอยใหม เชน การนําเสื่อมาสรางสรรคเปน
ของใชหรือเครื่องเรือน, การนําถุงพลาสติกใชแลวมาถักเปนกระเปา, การทํามานจากกระดาษเหลือใช, การทําบรรจุ
ภัณฑจากเครื่องจักสาน, การนําเศษผาเหลือทิ้งมาทําเปนเฟอรนิเจอร, การผลิตสื่อโฆษณาหรือภาพยนตรในมุมมอง
ใหม ฯลฯ
- โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เคยมีอยูมากอน เชน การนําลวดลายผาทอลายขิดมาใชบน
เครื่องปนดินเผา, การนําหลอดไฟขนาดเล็กมาสองสวางเปนลวดลายแทนเลื่อมปกผา, การนําเรื่องราวฮีตสิบสองมา
ทําเปนการตูนอนิเมชั่น ฯลฯ
- การนําสิ่งที่มีอยูมากอนมาผสมผสานกันใหเกิดเปนงานออกแบบใหม เชน การออกแบบเครื่องประดับ
โลหะสานกับเศษหนัง, การออกแบบเฟอรนิเจอรสนามที่ผสมผสานระหวางดินเผากับโลหะหรือเศษวัสดุ ฯลฯ
ภาพที่ 6-2 แสดงผลิตภัณฑของที่ระลึกสําหรับ
จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2544 ที่ผูเขียนออกแบบ
และผลิตขึ้นจากเศษไมยางพาราเหลือทิ้งในการ
ผลิตเฟอรนิเจอร โดยผสมผสานวัสดุไมกับดิน
เผา ในรูปแบบที่ไดแรงบันดาลใจจากลวดลาย
ศิลปกรรมในทองถิ่น
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ภาพที่ 6-2 การทดลองนําผาฝายพื้นเมืองอีสานยอมสี
ธรรมชาติในทองถิ่นอีสานมาผลิตเปนตุกตาสากลสําหรับตลาด
ของที่ระลึก ใน พ.ศ. 2553 เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูที่แพใย
สังเคราะหและสารเคมี โดยมีชุมชนทองถิ่นที่ไดรับประโยชน 2
กลุมคือ กลุมผูผลิตผาพื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และ
กลุมเย็บผาในจังหวัดขอนแกน ซึ่งผลการวิจัยพบวา ผา
พื้นเมืองที่ผลิตในระบบหัตถกรรมยังไมมีคณ
ุ สมบัติดานความ
หนาแนนของเสนใยที่เหมาะสมกับการนํามาผลิตเปนตุกตา
ทั้งสีสันลวดลายแบบดั้งเดิม ทําใหเปนที่สนใจเฉพาะกลุมลูกคา
หญิงวัยทํางานมานาน ในชวงอายุ 30-50 ป เทานั้น

ในการวิจัยเพื่อการออกแบบดังกลาว แสดงถึงองคความรูที่มีอยูเดิม ผสานกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
การออกแบบ ไมวาจะเปนเรื่ององคประกอบศิลป จิตวิทยาการใชวัสดุ สี หรือรูปทรง การยศาสตร (การออกแบบให
สอดคลองกับสรีระมนุษย) การใชที่วางในงานสถาปตยกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ และเทคนิควิธีการผลิต
ในแตละแขนงวิชายอยทางประยุกตศิลป มาปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการใชงาน โดยผานการวิเคราะหถึงขอดี
ขอดอย ขอเสีย ทําใหนอกจากจะไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ยังนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ และอํานวย
ประโยชนในมิติอื่นดวย เชน การรักษาสิ่งแวดลอม การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการสงเสริมการทองเที่ยว เชน
กรณีที่ผูเขียนนําวัสดุเหลือใชเศษไมจากโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรมาผลิตเปนของที่ระลึกโดยผสมผสานกับดินเผาที่มี
ลวดลายและเรื่องราวในทองถิ่น สําหรับเปนของที่ระลึกใหจังหวัดสิงหบุรี ตอมามีผูนิยมซื้อจึงมีการวางจําหนายใน
หลากหลายลวดลายและลักษณะในรานจําหนายผลิตภัณฑของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยวตางชาติและคนไทย
(ภาพที่ 6-1) หรือการสงเสริมคุณภาพชีวิตโดยการใชวัสดุธรรมชาติที่ไมกอใหเกิดภูมิแพและปราศจากสารเคมีใน
การนําผาฝายพื้นเมืองยอมสีธรรมชาติมาผลิตเปนตุกตาสากลสําหรับตลาดของที่ระลึก โดยมีชุมชนทองถิ่นที่ไดรับ
ประโยชน 2 กลุมคือ กลุมผูผลิตผาพื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานี และกลุมเย็บผาในจังหวัดขอนแกน ซึ่ง
ผลการวิจัยพบวา ผาพื้นเมืองที่ผลิตในระบบหัตถกรรมยังไมมีคุณสมบัติดานความหนาแนนของเสนใยที่เพียงพอกับ
การนํามาผลิตเปนตุกตา ทําใหตะเข็บปริไดงาย และการยึดตัวของผามีสูงทําใหรูปทรงตุกตาเบี่ยงเบนจากแบบได
งาย รวมทั้งสีสันลวดลายแบบดั้งเดิม สรางความสนใจเฉพาะในตลาดที่แคบ คือกลุมลูกคาหญิงวัยทํางานมานาน
ในชวงอายุ 30-50 ปเทานั้น ซึ่งจากผลการวิจัยนอกจากจะสามารถนําไปสูขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ
เชน การเสริมดวยผาฝายอุตสาหกรรมในบางจุดเพื่อยึดรูปทรงและเพิ่มสีสัน หรือการนํามาตัดเย็บเปนสุนัขสายพันธุ
ตางๆ ก็ทําใหเกิดความนาสนใจและจําหนายไดดีขึ้น ทั้งในกรณีอื่นยังอาจทําใหไดพบเทคนิควิธีหรือนําไปสูการ
เสนอแนะเครื่องมือการผลิตที่เหมาะสมใหมๆ อีกดวย
ในการนี้ พรสนอง วงศสิงหทอง (2550ข:22-23) ไดนําแนวคิดของโรนัลด อี. เคโตวิกซ (Ronald E.
Kmetovicz,1992) มาพัฒนาเปนแผนภูมิเพื่อจําแนกลักษณะผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบขึ้น ภายใตโดยใช
แนวคิดผลิตภัณฑกับตลาดเปนตัวแปร โดยแบงแนวความคิดผลิตภัณฑออกเปน 2 ฝงคือ แนวความคิดคุนเคย กับ
แนวความคิดใหม และแบงตลาดออกเปน 2 ฝง คือ ตลาดเกา กับตลาดใหม ทําใหสามารถจําแนกผลิตภัณฑออกได
เปน 4 ประเภท คือ ผลิตภัณฑริเริ่ม ผลิตภัณฑแตกแขนง ผลิตภัณฑเลียนแบบแตบิดเบือน และผลิตภัณฑรุนหลัง
ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 6-6 โดยผลิตภัณฑแตละประเภทก็จะมีกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตางกัน
ออกไป
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แผนภูมิที่ 6-6 แสดงการจําแนกผลิตภัณฑโดยใชตัวแปรความสัมพันธระหวางแนวความคิดผลิตภัณฑกับตลาด
(ที่มา: พรสนอง วงศสิงหทอง, 2550ข:23)
นอกจากจะนําปจจัยความตองการของตลาดมาวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑแลว การวิจัยและ
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑยังสามารถตั้งอยูบนองคความรูหรือทฤษฎีการออกแบบของตนเอง โดยอาจแสดงถึง
องคความรูที่มีอยูเดิม ผสานกับแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ไมวาจะเปนเรื่ององคประกอบศิลป
จิตวิทยาการใชวัสดุ สี หรือรูปทรง การยศาสตร (การออกแบบใหสอดคลองกับสรีระมนุษย) สุนทรียศาสตร การใช
ที่วางในงานสถาปตยกรรม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป ฯลฯ และเทคนิควิธีการผลิต ในแตละแขนงวิชายอยทาง
ประยุกตศิลป มาปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือการใชงาน ซึ่งนอกจากจะไดผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ ทั้งยังอาจทําใหไดพบ
เทคนิควิธีหรือนําไปสูการเสนอแนะเครื่องมือการผลิตที่เหมาะสมใหมๆ อีกดวย ซึ่งในเรื่องนี้ บาลาราม (Balaram,
1998) ไดกลาวถึงการสรางแนวคิดหรือทฤษฎีการออกแบบบนฐานที่หลากหลาย ทั้งการออกแบบที่เกิดขึ้นจาก
ประโยชนใชสอย การออกแบบที่ไมจําเปนตองอาศัยนักออกแบบ การออกแบบภายใตขอจํากัดตางๆ รวมถึงการ
ออกแบบที่หลุดพนพันธนาการทั้งปวง อันนําไปสูกรณีการออกแบบซึ่งสามารถเปนทฤษฎีการออกแบบตอไปได ไม
วาจะเปน การออกแบบทางวัฒนธรรม (Design for Specific Culture) การออกแบบเพื่อการสื่อสาร (Design for
Communication)การออกแบบทางนิเวศ (Design for Ecology) การออกแบบเพื่อสุขภาพ (Design for Health) การ
ออกแบบนวัตกรรม (Design for Innovation) การออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน (Design for Energy Saving)
ฯลฯ
สําหรับกระบวนการออกแบบในบริบทของการออกแบบอุตสาหกรรมที่มีเจาของโครงการเปนผูสนับสนุน
ทุนในการออกแบบและสรางตนแบบ โบโนโล และลูอิซ (Bonollo and Lewis, 1996) ไดนําเสนอแบบจําลองใน
รูปแบบตาราง ดังที่สรุปสาระและแสดงไวในตารางที่ 6-6
ตารางที่ 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
1: TC

ชื่อกระบวนการยอย
Task Clarification
คําอธิบายภาระงาน

2: CG

Concept Generation
การสรางแนวคิดการออกแบบ

3: ER

Evaluation and Refinement (of Design concepts)
การประเมินและขัดเกลา (แนวคิดการออกแบบ)

4: DD

Detailed Design (of the preferred concept)
การออกแบบรายละเอียด (ตามแนวคิดการออกแบบที่
ไดรับการคัดเลือก)
Communication of Results (of the design project) แบบเขียนทางเทคนิคเพื่อการผลิต
การนําเสนอผลลัพธ (ของโครงการออกแบบ)
หุนจําลองสามมิติ และอาจครอบคลุมถึง
ตนแบบ

5: CR

โครงสราง: เนื้อหา ผลผลิต และภาระ
รายงานภาระงานออกแบบอยางยอ
แผนการทํางาน ระบุเวลาและคาใชจาย
สําหรับใหเจาของโครงการรับทราบ
สมุดภาพสเก็ตชแสดงแนวคิดตางๆ โดย
อาจสรางหุนจําลองเพื่อแสดงแนวคิด
เพื่อใหเจาของโครงการแสดงขอคิดเห็น
การแสดงแบบรางที่ขัดเกลามาดีขึ้นพรอม
ขอมูลดานเทคนิค โดยเลือกการออกแบบ
ภายใตแนวคิดเพียง 1-2 แนวคิด เพื่อให
เจาของโครงการคัดเลือก
แบบเขียนทางเทคนิคพรอมเพื่อการผลิต

อนึ่งจากตารางดังกลาว ตอมา โบโนโล (Bonollo, 2010:63) ไดนําเสนอกระบวนการออกแบบในรูปของ
แผนภูมิ ที่เนนการวิจัยวิเคราะหผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบันทั้งในเรื่องการตลาดและรูปแบบ กอนที่จะนํามาปรับปรุง
พัฒนาการออกแบบใหม (Redesign) เพื่อจะนํามาเปนขอมูลในการสรางสรรคผลิตภัณฑตนแบบ (Prototype)
ลักษณะใหม ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 6-7 โดยในการวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ ไดมีการแบงกระบวนการวิเคราะห
ออกเปน 3 ดาน คือ
1. การวิเคราะหการใชงาน (Pragmatic Analysis) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะหการใชสอย (Use
Function) เชน เหมาะมือหรือทําความสะอาดไดงายหรือไม โดยเปนการวิเคราะหวาผลิตภัณฑนั้นมีขอดีขอเสีย
อยางไร (ดูภาพที่ 6-3)
2. การวิเคราะหเชิงกายภาพและเชิงกล (Syntactic Analysis) ซึ่งหมายถึง การวิเคราะหลักษณะและ
กลไกของสิ่งประดิษฐหรือผลิตภัณฑนั้นๆ (ดูภาพที่ 6-4) วามีขอดีขอเสียตรงไหน เชน ประแจที่มีเกลียวชวยปรับ
ขนาดปากจับได, เครื่องมือที่ยังไมสามารถใชกับไฟฟาได, นอตมักหลุดออกหรือหลวมขณะใชงาน, นอตมักเปนสนิม
ตองทาน้ํามันหลอลื่นทําใหมีกลิ่นเหม็นขณะใชงาน เปนตน
3. การวิเคราะหรูปลักษณ (Semantic Analysis) ซึ่งหมายถึงลักษณะของผลิตภัณฑที่สัมพันธกับสภาพ
สังคมวัฒนธรรมหรือการใชงาน เชน ผลิตภัณฑมีรูปแบบบึกบึนสามารถสรางความเชื่อมั่นถึงความทนทาน, ที่หนีบ
กามปูทําดวยโลหะที่มีลักษณะเปนรูปกามปูดวยทําใหสามารถสื่อถึงการใชงานไดงายและชัดเจน (ดูภาพที่ 6-5) เปน
ตน
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แผนภูมิที่ 6-7 แสดงกระบวนการออกแบบ (Design Process) ที่เนนการวิจัยวิเคราะหผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน
ของเครื่องมือหนีบรูปตัว F (F-Clamp) ทั้งในเรื่องรูปแบบและการตลาด กอนที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาการออกแบบ
ใหม (Redesign) เพื่อจะนํามาเปนขอมูลในการสรางสรรคผลิตภัณฑตนแบบใหม (ที่มา: Bonollo, 2010:63)

ภาพประแจ หนังสือปกแดง หนา 32

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

ภาพ F-Clamp หนังสือปกแดง หนา 61

ภาพที่ 6-4 แสดงการวิเคราะหเชิงกายภาพ
และเชิงกล (Syntactic Analysis) ของ
เครื่องมือหนีบรูปตัว F (F-Clamp) ในขั้นตอน
การวิเคราะหผลิตภัณฑตนแบบที่ไดรับการ
พัฒนาขึ้นใหม (ที่มา: Bonollo, 2010:61)
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ภาพที่หนีบกามปู หนังสือปกแดง หนา 38
เฉพาะภาพ E-tool และ G-Scenario

ภาพที่ 6-5 การวิเคราะหรูปลักษณ
(Semantic Analysis) ของที่หนีบกามปูซึ่ง
ไดรับการออกแบบใหมีลักษณะสอดคลองกับ
การใชงาน ในขั้นตอนการวิเคราะหผลิตภัณฑ
ตนแบบ (ที่มา: Bonollo, 2010:38)

เมื่อการออกแบบภายใตระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบประยุกตศิลป ไดเนนการสรางสรรคงาน “เชิง
รูปแบบ” เปนผลผลิต ภายใตแนวคิดและทฤษฎีตางๆ ดังกลาวมาแลว การวิจัยทางการออกแบบประยุกตศิลป ยัง
จัดเปนการสรางสรรคงานทางดานทัศนศิลปโดยตรงอีกดวย
สําหรับระเบียบวิธีวิจัยที่สามารถใชกับการศึกษาวิจัยทางการออกแบบประยุกตศิลป ไดทั้งระดับปริญญาตรี
บัณฑิตศึกษา และโดยทั่วไป จึงมักมีขั้นตอนที่เปนการผสานวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้
1. ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบประยุกตศิลป โดยตองมีความรูในดาน
สุนทรียศาสตร หรือศาสตรวาดวยความงาม และความรูในศิลปะ วิทยาศาสตร และเทคนิคในสาขายอยของตน เชน
ดานนิเทศศิลปก็จะเกี่ยวของกับทฤษฎีทางจิตวิทยาการรับรู การสื่อสาร และเทคนิคการผลิตสื่อ, ดาน
เครื่องปนดินเผาก็จะเกี่ยวของกับเทคนิคการผลิต เคมีน้ําเคลือบ และอื่นๆ, ดานเครื่องเรือนก็จะเกี่ยวของกับการย
ศาสตรและวัสดุ เปนตน
2. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ กรณีศึกษาที่เกี่ยวของกับการออกแบบในสาขายอยของตนทั้งใน
ทองถิ่น ในประเทศและตางประเทศ ในโลกตะวันออกและตะวันตก
3. สํารวจภาคสนาม ในกรณีที่เปนการศึกษาวิจัยเชิงพื้นที่ โดยใชขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
แลวแตกรณีไป เชน หากตองการสอบถามความตองการผูบริโภคและการตลาด เพื่อนํามาใชในการออกแบบ ก็เปน
การวิจัยเชิงปริมาณ หรือ ในกรณีที่งานออกแบบมุงไปเพื่อแกปญหาในทองถิ่น ในประเด็นดานภูมิปญญาที่สามารถ
สอบถามจากปราชญทองถิ่น ดานแหลงวัสดุ แรงบันดาลใจและความพรอมในการผลิต ที่ไดจากการสังเกตการณ
หรือการใชผูเชี่ยวชาญในการคัดเลือกตัวอยางเพื่อนํามาศึกษาแบบเจาะลึก เชนนี้ก็ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ
4. นําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหถึงความเหมาะสม และเปนฐานการคิดงานสรางสรรคขึ้นมาใหมที่
สอดคลองกับบริบทเพื่อการแกปญหานั้นๆ
5. ทดลองออกแบบและผลิตผลิตภัณฑตนแบบ ในขั้นตอนนี้งานออกแบบและการทดลองผลิตจึงเปนการ
วิจัยเชิงทดลอง
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6. นําผลิตภัณฑไปทดสอบการใชงานกับผูบริโภคหรือกับผูเชี่ยวชาญ ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยอาจทําการสํารวจ
ความพึงพอใจกับผูบริโภค ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ และเพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑนั้น “โดนใจ” ผูบริโภค หรืออาจ
สอบถามความเห็นจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหมั่นใจวาผลิตภัณฑนั้นได “มาตรฐาน” และมี
ความนาเชื่อถือที่ผานการรับรองโดยผูเชี่ยวชาญ แตทั้งสองกรณีอาจมีประเด็นคานกัน คือ “โดนใจ” กับ “มาตรฐาน”
โดยเฉพาะผลิตภัณฑในแนวแฟชั่นที่ตองทันตอสมัยนิยม ดังนั้นเพื่อใหไดทั้งมาตรฐานและโดนใจ ผูวิจัยอาจทดสอบ
ทั้งขั้นตอนเชิงปริมาณและคุณภาพ
7. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
อนึ่ง หากเปนการวิจัยเชิงทดลองอยางเดียว ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเองได หลังจากดําเนินการเสร็จ
ในขั้นตอนที่ 5 แตหากมีการนําผลิตภัณฑไปทดสอบการใชงานหรือสํารวจความพึงพอใจ ก็จัดไดวาการวิจัยในครั้งนี้
เปนการผสานการวิจัยหลายวิธีเขาดวยกัน ซึ่งอาจมีการทดสอบกลับไปกลับมาหลายครั้ง จนไดผลผลิตที่พอใจ
โดยเฉพาะในกรณีที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชในเชิงพาณิชย
6.6.2 ขั้นตอนที่ใชในการดําเนินการ
ในขณะที่งานวิจัยหนึ่งๆ อาจเลือกวิธีวิจัยอยางใดอยางหนึ่ง เชน การวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงคุณภาพ
หรือการวิจัยซึ่งทางดานศิลปประยุกตสว นหนึ่งอาจมุงเนนคือการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อใหไดผลผลิตออกมาในเชิง
กายภาพอยางชัดเจน แตก็มีงานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งในสาขานี้ที่ตองอาศัยกระบวนการผสานวิธีวิจัย ซึ่งมีทั้งงาน
ออกแบบที่มีผูมีสวนรวมมาจากหลายฝายทั้งจากผูบริโภค ผูเชี่ยวชาญ และฝายเทคนิค นอกจากนี้ งานวิจัยในเชิง
ทฤษฎีการออกแบบทางประยุกตศิลป สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ก็สามารถใชกระบวนการผสานวิธีวิจัยได ในที่นี้จะ
ยกตัวอยาง โครงการวิจัยระดับปริญญาเอก ในดุษฎีนิพนธของ สุรกานต รวยสูงเนิน (2553) เรื่อง “การพัฒนากรอบ
แนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนตามความตองการของผูสูงอายุในชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศ
ไทย” ซึ่งเปนการพัฒนาทฤษฎีหรือหลักการออกแบบใหม ใหสอดคลองกับพฤติกรรมการดําเนินชีวิตผูสูงอายุใน
ประเทศไทยที่ตางจากประเทศตะวันตก เปนงานวิจัยเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตมากกวามุงเนนประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ทําการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องเรือนทั่วไปและสําหรับผูสูงอายุใน
ปจจุบัน ทั้งในและตางประเทศ
2. ศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีวาดวยพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และการยศาสตรเครื่องเรือนที่
ใชกันอยูในปจจุบัน
3. สํารวจภาคสนาม ถึงพฤติกรรม ภูมิปญญา และความตองการเครื่องเรือนของผูสูงอายุในชุมชนชาน
เมือง กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแกน
4.นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหถึงความเหมาะสม ความสอดคลองระหวางแนวคิดทฤษฎีการออกแบบเครื่อง
เรือนสําหรับผูสูงอายุที่มีอยูในปจจุบันกับความตองการ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระ และปจจัยดานสังคม ครอบครัว
และวัฒนธรรมไทย
5. นําเสนอแนวคิดทฤษฎีใหมวาดวยกรอบแนวคิดในการออกแบบเครื่องเรือนตามความตองการของ
ผูสูงอายุ กรณีชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. นําแนวคิดทฤษฎีใหมมาทดลองออกแบบเครื่องเรือนที่เหมาะสม ทั้งในแบบบนฐานภูมิปญญาไทย และ
แบบเชิงกล พรอมทดสอบการใชงานกับผูสูงอายุในพื้นที่ศึกษา ในฐานะเปนกลุมตัวอยางของผูสูงอายุในสังคมไทย
7. ประเมินผลการใชทฤษฎีใหมกับผูสูงอายุและผูเกี่ยวของ
8. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
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ในกระบวนการวิจัยดังกลาวขางตน จะเห็นไดวา มีการใชกระบวนการวิจัยทางปริมาณและคุณภาพ มาใช
ในขั้นตอนที่ 1-5 เพื่อใหไดองคความรู อันจะนําไปสูขั้นตอนที่ 6 ซึ่งเปนการทดลองออกแบบและผลิตเครื่องเรือน
ภายใตแนวคิดอยางใหม ซึ่งที่ประกอบดวยการผลิตเครื่องเรือนซึ่งมีกลไกทางวิศวกรรมศาสตรรวมดวย
การศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาว ไดทําใหผูวิจัยมีความรูในดานการยศาสตร และการออกแบบเครื่องเรือน
พื้นฐานและเชิงกลเปนอยางดี และจะเห็นไดวางานวิจัยนี้ มิไดใชผูเชี่ยวชาญเปนผูประเมินหรือมาตรฐานใดมา
ทดสอบ แตเปนการสรางมาตรฐานใหมภายใตบริบทของผูใชงานคือผูสูงอายุในประเทศไทยเอง อนึ่ง เนื่องจากเรื่อง
นี้เปนการวิจัยที่เกี่ยวของกับมนุษย จึงจําเปนตองดําเนินการวิจัยภายใต “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” ซึ่ง
มหาวิทยาลัยแตละแหงจะมีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษยพิจารณาความเหมาะสมของการดําเนินการ
ดวย
6.6.3 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยแบบผสานวิธีการ สามารถใชเครื่องมือในทุกรูปแบบ โดยคัดเลือกเครื่องมือที่เห็นวาเหมาะสม
กับงานวิจัยของตนเอง ไมวาจะเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การสังเกต การบันทึกดวยสื่อทัศน หรือเครื่องมือที่
ใชในการทดลองตางๆ นั่นเอง
6.6.4 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิเคราะห
สําหรับเครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหก็เชนกัน สามารถใชเครื่องมือทางสถิติ ทางพรรณนา ผลการทดสอบ
ในหองปฎิบัติการ ฯลฯ โดยการคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับงานวิจัยนั้นๆ เชนกัน
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บทที่ 7
การเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกตและการเขียนบทความวิชาการ
7.1 ลักษณะการเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกต
การเผยแพรผลงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อมีการ
ดําเนินการแลวเสร็จ ที่เปนมาตรฐาน และใหการยอมรับโดยเฉพาะในประเทศไทย คือการเผยแพรในรูปบทความ
ทางวิชาการ สําหรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการที่เกี่ยวของหรือสําหรับการประชุมวิชาการ
อยางไรก็ตาม เนื่องจากผลงานทางดานศิลปะประยุกต โดยเฉพาะที่มิใชเปนงานวิจัยพื้นฐาน แตเปนการ
วิจัยหรือการออกแบบ เพื่อสรางผลผลิตในลักษณะเปนผลงานสรางสรรค เพื่อประโยชนและการนําไปใชงานตางๆ
นั้น จึงอาจกลาวไดวา การเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกตสามารถเผยแพรผลงาน ไดดวยวิธีการดังตอไปนี้
1. การจัดทําเปนบทความทางวิชาการ (Academic Article) เปนการสรุปเนื้อหาผลงานออกมาเปนความ
เรียง ซึ่งอาจมีภาพประกอบตามความเหมาะสม สามารถใชเผยแพรผลงานทางศิลปประยุกต ที่เปนงานวิจัยพื้นฐาน
หรือเพื่อแสดงกระบวนการและผลงานวิจัยเปนหลัก
2. การจัดแสดงเปนโปสเตอร (Poster Display) เปนการสรุปเนื้อหา ที่เนนการจัดรูปแบบในลักษณะ
เปนโปสเตอร เพื่อใหสาธารณชนเขาชมไดสะดวก โดยโปสเตอรที่จัดทํา นิยมเนนที่ภาพประกอบ แสดงกระบวนการ
และผลผลิตของงานวิจัย
3. การจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) เหมาะสําหรับการเผยแพรผลงานที่มีผลผลิตออกมาเปน
รูปธรรมในรูปแบบที่หลากหลาย นิยมใชในการแสดงผลงานสาขาเครื่องปนดินเผา การออกแบบเครื่องเรือน
(Furniture) การออกแบบแฟชั่นที่เรียกวา “Fashion Show” และการออกแบบประดิษฐกรรม และผลิตภัณฑอื่นๆ ไม
วาจะเปน บรรจุภัณฑ ของใช ของที่ระลึก ฯลฯ จึงนิยมจัดเปนงานแสดงนิทรรศการเฉพาะทางขึ้น ที่เปนงานแสดง
นวัตกรรมหรือความกาวหนาทางเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งจัดขึ้น 4 ปครั้ง และเปนที่รูจักกันดีคืองาน “เอ็กซโปโลก
(World Exposition)” การเผยแพรผลงานทางวิชาการสาขาทางศิลปประยุกต มักกําหนดใหมีการจัดรวมกับการ
ประชุมวิชาการในสาขา และในแขนงวิชายอยตางๆ ที่จัดรวม หรือจัดแยกเฉพาะสาขา ทั้งยังสามารถจัดแสดง
นิทรรศการขึ้นเฉพาะกลุมหรือเฉพาะบุคคลที่สรางสรรคผลงานดวย
4. การเผยแพรทางสื่อ (Media) เปนการเผยแพรผลงานดวยสื่อทัศนเปนหลัก ไมวาจะเปนทางโทรทัศน
หรือดวยแผนซีดี โดยแสดงเรื่องราวของผลงานหรืองานวิจัยนั้น นอกจากนี้ตัวผลงานเองในแขนงดานโฆษณาและ
ภาพยนตร มีลักษณะเปนสื่อทัศนดวยตัวของตัวเอง จึงสามารถนําออกเผยแพรทางสื่อไดโดยตรง และผูผลิตใน
วงการสื่อ อาจจัดแสดงผลงานเปนเทศกาลภาพยนตรขึ้น
5. การนําไปใชประโยชน (Use) ผลงานทางดานศิลปประยุกต โดยเฉพาะทางสถาปตยกรรม เปน
ลักษณะงานที่มีการเผยแพรจากการถูกนําไปใชประโยชน และบอยครั้งเมื่อนําไปใชงานแลว มักกอใหเกิดอิทธิพลตอ
การพัฒนาการออกแบบเปนวงกวาง
6. การนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (Intellectural Property) เนื่องจากผลงานออกแบบหรือ
การสรางสรรคทางศิลปประยุกตเปนทรัพยสินทางปญญาทางกฎหมาย จึงสามารถนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญา แตตองเปนอันดับแรก กอนการเผยแพรดวยลักษณะอื่น ยกเวนทรัพยสินทางปญญาประเภทลิขสิทธิ์ (สื่อ
ทัศน และงานเขียนตางๆ) ซึ่งมีผลคุมครองทันทีที่มกี ารผลิต จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา แมจะมิไดมี
วัตถุประสงคเพื่อเผยแพรผลงาน แตเปนไปเพื่อการคุมครองสิทธิ์ แตไดทําใหเปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง และมี
การจัดขอมูลและเอกสารที่นําไปเผยแพรเปนวงกวางได
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อนึ่ง เนื่องจากการเผยแพรผลงานทางวิชาการในประเทศไทย ถูกตีกรอบอยางแคบ จึงยึดเอาเพียงรูปแบบ
การเผยแพรผลงานในลักษณะเปนบทความทางวิชาการ เพื่อตีพิมพเผยแพรในวารสารหรือประกอบการประชุมทาง
วิชาการ จึงจะนําเปนการเผยแพรผลงานการวิจัย หรือเมื่อมีการตีพิมพเปนหนังสือเทานั้น แมเกณฑการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. (คณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา) จะมีการระบุวา
สามารถมี “ผลงานในลักษณะอื่น” เชน วีดีทัศน ผลงานออกแบบ หรือสิ่งประดิษฐ ตางๆ แตหลักฐานที่ผูทรงคุณวุฒิ
พิจารณา กลับเปนเอกสารที่เปนบทความที่มีการเผยแพร หรือหนังสือ เพื่อประกอบสื่อ ผลงานออกแบบหรือ
สิ่งประดิษฐเหลานั้น หาใชผลงานในลักษณะอื่นไม (หมายเหตุ: จากประสบการณของผูเขียนที่ขอรับการประเมินผล
งานในลักษณะอื่น) ดังนั้น การเผยแพรผลงานในลักษณะอื่น ไมวาจะเปนรูปแบบโปสเตอร การจัดนิทรรศการ การ
นําไปใชประโยชน การเผยแพรดวยสื่อ หรือจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ผูทรงวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ
ในสาขาศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร อาจปฏิเสธได
ดังนั้น การเผยแพรผลงานวิจัยและออกแบบทางศิลปประยุกต ในลักษณะเปนบทความวิชาการ จึงใชเปน
ตัวชี้วัดที่เปนหลักของการเผยแพร 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
การเสนอแนะวิธีการเขียนที่นิยมและยังใชไดดี เชน ความนําที่เปนเรื่องเลา เปนคําถาม บรรยาสถานการณ แสดง
ความขัดแยง สรุปความสําคัญ เปนการชวนสนทนา เปนสุภาษิตหรือบทกวี แสดงเจตนาของผูเขียน ใชคํากระตุน
เพื่อสรางความประทับใจ และมาจากขาว สวนเนื้อเรื่องควรแบงเปนหัวขอยอยๆ ที่เขียนเชื่อมโยงกันตั้งแตตนจนจบ
และบทสงทาย เพื่อการจบบทความที่ดีตองทําใหผูอานเขาใจประเด็นสําคัญ หรือมีความตองการศึกษาเรื่องนั้นๆ
ตอไป หรือไดความคิดที่จะนําไปใชประโยชน ซึ่งการลงทายบทนิยมทํากันหลายลักษณะ เชน ตอบคําถาม สรุป
สาระสําคัญของเรื่อง เชิญชวนใหรวมมือ แสดงมติของผูเขียน เลนคําใหขบขันหรือคําคมที่กระทบความรูสึกในทาง
สรางสรรค หรือเสียดสีใหผูอานสะใจ
อยางไรก็ตาม ในการเขียนบทความทางวิชาการที่มาจากงานวิจัย วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ถือไดวา
เปนการเขียนบทความที่มาจากการวิจัย ซึ่งเปนอีกลักษณะหนึ่ง การเขียนบทความเชนนี้ จะมีแบบแผนคอนขาง
ตายตัว เพราะเปนการเนื้อหายอของรายงานการวิจัย สําหรับบทความจากวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ
สถาบันการศึกษาสวนใหญมักระบุรูปแบบเคาโครงการเขียนไวแลว ซึ่งผูเขียนจําเปนตองศึกษาจากคูมือของแตละ
สถาบัน ดังนั้น จะเห็นไดวาการเขียนบทความทางวิชาการที่มาจากงานวิจัย วิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ผูเขียนไม
จําเปนตองสรางอารมณรวมใหกับผูอาน บทความวิชาการจึงหนีไมพนความนาเบื่อ แตความนาสนใจจะอยูที่องค
ความรูใหม หรือแนวทางใหมที่งานวิจัยนั้นคนพบ
สําหรับองคประกอบของบทความวิชาการที่มาจากงานวิจัย นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช
(ม.ป.ป.:3-4) ไดระบุไววาโดยทั่วไปประกอบดวยสวนสําคัญ 6 สวน ดังนี้
“ 1. บทคัดยอ (Abstract) เปนสวนที่เสนอวัตถุประสงคของการวิจัย วิธีการวิจัย และผลการวิจัย โดยสรุป
เพื่อใหเห็นภาพรวมทั้งฉบับ ประกอบดวยขอความที่เปนคําสําคัญทั้งหมด มีความกะทัดรัด และสั้น
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2. สวนนํา (Introduction) ประกอบดวยสาระ 4 สวนยอย สวนที่หนึ่ง เปนการบรรยายใหเห็นพัฒนาการ
ของผลงานวิจัยกอนหนานี้ และนําเขาสูปญหาวิจัย สวนที่สอง กลาวถึงปญหาวิจัยและวัตถุประสงคของการวิจัย สวน
ที่สาม เปนการรายงานเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยในสวนทฤษฎี และงานวิจัยสําคัญที่นําไปสูการสรางกรอบ
ความคิด รวมทั้งสมมติฐานการวิจัย สวนที่สี่ เปนการรายงานเหตุผลพรอมเอกสารอางอิงในการเลือกวิธีดําเนินการ
วิจัยที่ใชในบทความนี้
3. วิธีการ (Methods) เสนอสาระของวิธีดําเนินการวิจัย ประกอบดวยลักษณะของประชากร กลุมตัวอยาง
และการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง การนิยามตัวแปร เครื่องมือวิจัยและคุณภาพเครื่องมือ วิธีการรวบรวมขอมูล การ
วิเคราะหขอมูล และขอสังเกตเกี่ยวกับวิธีการวิจัยที่ใช
4. ผลการวิเคราะหขอมูล (Analysis Results) เสนอเนื้อหาที่เปนการบรรยายแนวทางการวิเคราะหขอมูล
และตามดวยผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย สําหรับผลการวิเคราะหขอมูลที่อยูในรูปตารางหรือรูป
ตองมีการบรรยายสาระประกอบดวย มิใชเสนอแตตารางหรือรูปโดยไมมีการบรรยาย
5. การอภิปรายและสรุปผล (Discussion/Conclusion) เสนอขอคนพบโดยสรุป อธิบายขอคนพบที่ขัดแยง
หรือสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยโดยมีเหตุผลประกอบ มีการอภิปรายถึงขอบกพรอง ขอจํากัด ขอดี ของการ
วิจัย ซึ่งนําไปสูการใหขอเสนอแนะในการปฏิบัติหรือวิจัยตอไป
6. สวนอางอิงและภาคผนวก (References/Appendix) ประกอบดวยบรรณานุกรม เชิงอรรถ บันทึกหรือ
หมายเหตุของผูวิจัย สวนผนวกเปนสวนที่ผูวิจัยตองการเสนอสาระใหผูอานไดรับรูเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เสนอใน
บทความ”
นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (ม.ป.ป.:5) ยังไดระบุแนวทางการเขียนบทความวิจัยไวดวยวา
“ 1. ผูเขียนบทความตองมีความเขาใจกระจางแจงในรายงานวิจัยที่ตองการนําเสนอ
2. การเขียนบทความวิจัย ตองเริ่มดวยการกําหนดโครงราง การจัดลําดับความคิด การเรียบเรียงเนื้อหา
สาระ ควรทิ้งชวงหาง 1-2 สัปดาห และนํากลับมาปรับปรุงลีลาการเขียน และภาษาใหถูกตองตามแบบของบทความ
3. การเสนอเนื้อหา ควรใหความสําคัญกับความชัดเจน ถูกตอง ตรงไปตรงมา และสมบูรณ
4. การใชภาษาตองมีความเปนมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับผูอานที่เปนนักวิชาการ และใชภาษาถูกตอง
5. การลําดับเนื้อหาใหเปนไปตามหลักการวิจัย มีความตอเนื่องตั้งแตตนจนถึงผลสรุปและการอภิปราย
ผลการวิจัย แตละยอหนามีความสําคัญ และเชื่อมโยงความคิดที่ตอ เนื่อง
6. การใชคําศัพทใหเลือกคําศัพทที่เปนไปตามศัพทบัญญัติ ไดรับการรับรองใชกันแพรหลาย ถาเปนศัพท
ใหมจากภาษาตางประเทศ ควรมีวงเล็บกํากับ หรือมีเชิงอรรถอธิบายเสริม และใชคําศัพทวิชาการคงที่แบบเดียวกัน
ทั้งบทความ
7. การเขียนประโยคควรเปนประโยคสมบูรณ ใชประโยคสั้น หลีกเลี่ยงประโยคซอน และระมัดระวัง
เครื่องหมายวรรคตอนใหถูกตอง
8. ใหความสําคัญกับการพิสูจนอักษร”
เนื่องจากการวิจัยทางศิลปประยุกต นอกจากจะมีเนื้อหาที่เปนการพรรณาความแลว สิ่งสําคัญคือสวนที่เปน
ขอมูลทัศน ที่สามารถแสดงโดยภาพกราฟก 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 ที่เขามาตราสวน และที่ไมเขามาตราสวน โดยแบบเขียนที่ไมเขามาตราสวนอาจเปนกึ่งแสดง
หลักการหรือกระบวนการทํางานไปดวย สําหรับลักษณะแบบเขียนทางเทคนิค สามารถประกอบไปดวยแบบแผนผัง
(Plan) รูปดาน (Elevation/Side View) รูปตัด (Section) แบบสามมิติ (3 Dimentional Drawings) ในลักษณะ
ทัศนียภาพ (Perspective Drawing) และ Isometric Drawing รวมทั้งแบบขยาย (Detail Drawing) ซึ่งการเขียนแบบ
และแสดงแบบทางเทคนิคและทางสถาปตยกรรม แตเดิมวาดดวยมือ ปจจุบันไดอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรมาชวย
ในการเขียนและสรางแบบดวย

ภาพที่ 7-1 ภาพตัวอยาง แสดงแบบเขียนทางเทคนิค (Technical Drawing) ของระหัดวิดน้ําที่พัฒนาขึ้นจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นในภาคอีสาน เพื่อใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ําและภูมิทัศนริมลําหวยหมากแขง อําเภอเมือง
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งออกแบบโดยผูเขียนและปราโมทย จรุงทวีเวทย
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ภาพที่ 7-2 ภาพตัวอยาง แสดงแบบ
เขียนไอโซเมตริก (Isometric
Drawing) ของเตาเผาเซรามิคส
อุณหภูมิสูงขนาดเล็กชนิดประหยัด
พลังงานที่ออกแบบโดยผูเขียนและ
ปราโมทย จรุงทวีเวทย ซึ่งการแสดง
แบบอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
ในการสรางแบบ

7.3 การเขียนบทคัดยอ
เนื่องจากบทคัดยอ เปนหนาแรกที่ผูอานหรือผูทรงคุณวุฒิใชในการพิจารณาบทความ วาบทความนั้นมี
เนื้อหาสาระควรที่จะติดตามอานในรายละเอียดตอไปหรือไม และในการนําเสนอบทความในการประชุมวิชาการ
ตางๆ จะใชบทคัดยอเปนสิ่งพิจารณาวาจะรับหรือปฏิเสธบทความนั้น บทคัดยอจึงมีความสําคัญอยางสูง
การเขียนบทคัดยอสําหรับบทความที่มาจากงานวิจัย มีรูปแบบคอนขางตายตัว สวนใหญทางฝาย
บัณฑิตศึกษาของแตละสถาบัน จะกําหนดมาแลววาใหประกอบดวยวัตถุประสงค วิธีวิจัย ผลการวิจัย สรุปและ
ขอเสนอแนะ โดยใหเขียนอยางกะทัดรัด ใหไดใจความ และมีความยาวไมควรเกิน 500 คํา หรือหนึ่งหนากระดาษ
A4 อยางไรก็ตาม ก็พบวาผูเขียนบทคัดยอ โดยเฉพาะนักศึกษามักไมใครใหความใสใจในการเขียนบทคัดยอ
เทาที่ควร และเขียนเสมือนเปนคํานํา หรือเขียนสวนความสําคัญของเรื่องวิจัย เสมือนเปนอารัมภบทยาวเกินไป
ในขณะที่สาระของงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ ที่ควรบงชี้คือ วิธีการที่ศึกษาวิจัย ผลผลิตจากการวิจัย และประโยชน
จากการวิจัยนอยระบุไวนอยเกินไป
ในการเขียนบทคัดยอสําหรับบทความทางวิชา Rowena Murray (2007:48-49) ไดอธิบายถึงโครงสราง
ของบทคัดยอที่นํามาแสดงเปนตัวอยาง วาประกอบดวยองคประกอบ 5 สวนคือ
1. สวนแนะนํา (Introduction)
2. การทบทวนวรรณกรรม (Background Literature)
3. การพัฒนากระบวนการศึกษาวิจัยหรือกระบวนการศึกษาวิจัยที่ไดรับการพัฒนาขึ้น
(Developing the Process)
4. การทดสอบกระบวนการศึกษาวิจัย (Testing the Process)
3. สวนสรุป (Conclusion) ที่ระบุวาการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ หรือมีผลลัพธเปนอยางไร
เพื่อแสดงวิธีการเขียนบทคัดยอ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาผลิตภัณฑ จึงไดยกตัวอยางบทคัดยอของ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑปลาคาวและปลาในครอบครัวเดียวกันเพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจของประเทศ
(ธาดา สุทธิธรรมและมงคล โปรงเจริญ, 2551) ซึ่งมีกระบวนการวิจัยที่มีทั้งการเก็บขอมูลและวัตถุดิบจากภาคสนาม
และการทดสอบในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร และการทดลองแปรรูปกับกลุมผลิตภัณฑชุมชน โดยมีจํานวนคําใน
บทคัดยอ 417 คํา และมีการระบุคําสําคัญ ซึ่งสวนใหญนํามาจากชื่อเรื่องวิจัยไวดวย
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ตัวอยางบทคัดยอ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑปลาคาวและปลาในครอบครัวเดียวกัน
เพื่อเปนสัตวเศรษฐกิจของประเทศ
Product Development from Fresh Water Shark (Wallago Attu) and Other
Siluridae Fish for Thailand’s Economy
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อการนําเสนอ 1) การแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากปลาเคาหรือปลาคาว 2)
เพื่อสรางรายได อันอาจนําไปสูการแกปญหาความยากจน 3) เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวและชื่อเสียงของจังหวัด
อํานาจเจริญ ซึ่งมีหมูบานปลาคาว เปนหมูบานโฮมสเตยมาตรฐานประเทศไทยแหงหนึ่ง และ 4) เพื่อสงเสริมการ
บริโภคอาหารจากปลาเพื่อสุขภาพแกประชากร
ปลาเคาเปนปลาที่มีรสอรอย มีเนื้อสีขาวและแนน ในการศึกษาวิจัยจึงไดมีการดําเนินการศึกษาขอมูลภาค
เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัยในประเด็นเรื่องสถิติเกี่ยวกับการจับและนําเขาปลาในตระกูลเดียวกัน ไดแก ปลา
เนื้อออน และปลาคางเบือน จากประเทศกัมพูชา คุณคาอาหารจากปลา การแปรรูปและบรรจุภัณฑสําหรับอาหาร
จากเนื้อสัตว รวมทั้งไดดําเนินการสํารวจภาคสนามและจัดหาปลาเคาและปลาในตระกูลเดียวกันเพื่อนํามาแปรรูป มี
การทดสอบในหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรตามมาตรฐานผลิตภัณฑทางการเกษตรเพื่อหาขอมูลโภชนาการในปลา
เคา และเปรียบเทียบกับปลาและเนื้อสัตวอื่นๆ ซึ่งพบวาปลาเคามีสารอาหารตางๆ ที่จําเปนตอรางกายสูง
โดยเฉพาะปริมาณใยอาหารและสังกะสีมีสูงกวาปลาน้ําจืดชนิดอื่นๆ รวมทั้งคอลลาเจนก็มีปริมาณสูง สวนคุณคา
โปรตีนในเนื้อปลาและเนื้อสัตวเกือบทุกชนิดมีปริมาณตอหนวยใกลเคียงกัน
นอกจากนี้ยังไดทําการสํารวจวิธีการแปรรูปปลาเคาและปลาในตระกูลเดียวกัน ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ พื้นที่ลุมน้ําโขง ชี และมูล ตลอดจนในภาคกลางแถบแมน้ําปาสัก ลพบุรี และภาคเหนือตอนลางแถบ
แมน้ํายม รวมทั้งปลาเคาในประเทศกัมพูชา ที่เมืองพระตะบอง เสียมราฐ และพนมเปญ ซึ่งสวนใหญนิยมทําปลาเค็ม
ปลาแหงรมควัน (ปลากรอบ) และปลารา เพื่อใหการแปรรูปผลิตภัณฑปลาสามารถเปนสัตวเศรษฐกิจและเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว ตองมีบรรจุภัณฑที่เหมาะสม เชนกรณีศึกษาการแปรรูปปลาไหลอุนะงิที่ประเทศญี่ปุน จึงไดมี
การแปรรูปเนื้อปลาเคาและปลาในตระกูลเดียวกันโดยกลุมผลิตภัณฑชุมชน เพื่อทดสอบรสชาติและคุณลักษณะของ
เนื้อ กาง และหนังปลา ซึ่งพบวาสามารถนํามาแปรรูปไดทุกสวน โดยหนังปลาเคามีความกรอบและอรอยอยางยิ่ง
นอกจากนี้ยังสามารถนําทําเปนขาวอบกรอบรสปลาหรืออื่นๆ โดยไดทดลองแปรรูป ปรุงรสและออกแบบบรรจุภัณฑ
เบื้องตน ซึ่งสามารถนํามาพัฒนาเปนเชิงพาณิชยไดตอไป
คําสําคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ, ปลาคาว (ปลาเคา), ปลาเนื้อออน, ปลาคางเบือน, สัตวเศรษฐกิจ

7.4 การเผยแพรบทความวิชาการ
สําหรับผลงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก เมื่อมีการ
ดําเนินการแลวเสร็จ เพื่อใหความรูนั้นสามารถเผยแพรออกไปในวงกวาง เพื่อการนําไปใชประโยชนหรือเพื่อเปน
ขอมูลอางอิงตอไป แตเลมรายงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ มีความหนามาก และการเขาถึงยาก จึงมักมีการ
ยอเนื้อหาสําคัญออกมาในรูปบทความทางวิชาการ
บทความทางวิชาการจากงานวิจัย วิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธ จะมีรูปแบบเหมือนกัน เนื่องจาก
กระบวนการศึกษาสําหรับวิทยานิพนธและดุษฎีนิพนธใชกระบวนการวิจัยเปนแนวทาง แมในสาขาศิลปประยุกต จะ
มีขั้นตอนการออกแบบเพิ่มขึ้น แตก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาหรือทดลองออกแบบ
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นงลักษณ วิรัชชัย (2541 ใน นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช, ม.ป.ป.:3) กลาววาคุณภาพของ
บทความวิจัยคอนขางเปนมาตรฐานกวารายงานการวิจัย เนื่องจากการพิมพเผยแพรบทความวิจัยตองผานการ
ตรวจสอบเนื้อหาสาระ และรูปแบบการจัดพิมพใหไดตามเกณฑมาตรฐานของวารสารหรือคณะกรรมการประชุม
บทความวิจัยจึงมีคุณคาสําหรับนักวิชาการทุกคน โดยเฉพาะนักวิจัย เพราะเปนตัวเชื่อมความรูในอดีตกับความรู
ใหมที่ไดจากการวิจัยในการเสริมสรางองคความรูทางวิชาการ นอกจากนี้ยังระบุถึงการพิจารณาแหลงตีพิมพ
เผยแพรบทความทางวิชาการไววา
“ นักวิจัยที่ตองการเผยแพรผลงานวิจัยของตนโดยการตีพิมพในวารสารตองศึกษาลักษณะของวารสารที่มี
การจัดทําอยูในวงการวิชาการ ตองรูจักคัดสรรวารสารที่มีนโยบายหรือวัตถุประสงคสอดคลองกับเนื้อหาสาระของ
ผลการวิจัยที่ตองการนําเสนอ นงลักษณ วิรัชชัย (2541) จัดประเภทของวารสารออกเปน 3 ประเภทใหญ ประเภท
แรกเปน วารสารทางวิชาการเฉพาะทาง เปนวารสารที่มจี ุดเนนของลักษณะบทความตางกัน บางฉบับเนนบทความ
ที่เปนการวิเคราะหเชิงทฤษฎีและการศึกษาเชิงประจักษทางการศึกษา ประเภทที่สอง เปนวารสารแนวปริทัศน
(review) วารสารนี้เนนการพิมพบทความแนวบูรณาการ หรือการสังเคราะหงานวิจัยหรือแนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
การพัฒนากรอบความคิดในสาขาวิชาตางๆ ตามจุดเนนของวารสาร ประเภทที่สาม เปนวารสารรายเดือน หรือ
พิมพมากกวา 6 ฉบับตอป รับเฉพาะบทความวิชาการขนาดสั้นที่เปนความคิดเห็น แนวคิด วิสัยทัศน การวิเคราะห
อภิปราย อันจะกอใหเกิดการสรางสรรคทางวิชาการ”
สมบัติ ทีฆทรัพย (ม.ป.ป.:10) สรุปไววา การเขียนบทความวิชาการที่ดีจะตองมีเนื้อหาในทางสรางสรรคที่
ทําใหผูอานเกิดความคิดหรือความรูหรือแนวปฏิบัติในทางสรางสรรคที่ดีตอไป ในบทสงทายไมควรมีขอมูลหรือ
แนวคิดเพิ่มเติมจากที่นําเสนอมาอีกแลว กรณีที่ตองการเสนอแนวคิดเพิ่มเติมควรทําในลักษณะการเสนอแนะเพื่อ
ศึกษาตอไป สวน นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช (ม.ป.ป.:7) สรุปไววา การจัดทําเอกสารวิชาการไมวาจะ
เปนบทความวิชาการหรือบทความวิจัย ผูเขียนตองใหความสําคัญกับการนําเสนอสาระใหครบถวนสมบูรณ มี
ความถูกตองในเชิงวิชาการ ความนาเชื่อถือของขอมูล หรือขอคนพบที่ตองการนําเสนอ โดยตองอธิบายวิธีการ
ไดมาซึ่งขอมูลใหชัดเจน ไมวาจะเปนขอมูลจากการศึกษาวิจัย หรือจากการสังเคราะหเอกสาร ตลอดจนให
ความสําคัญกับการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลใหถูกตองตามหลักเกณฑที่ผูผลิตเอกสาร เชน กองบรรณาธิการ
วารสารวิชาการ หรือสํานักพิมพกําหนด
ใน พ.ศ. 2552 ผูเขียนไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางผลสัมฤทธิ์การตีพิมพเผยแพรบทความ
ทางวิชาการในวารสารและการประชุมวิชาการ ซึ่งมีผูเขารวมประชุมเปนคณาจารยและนักศึกษาในระดับบัณฑิต
ศึกษาจากหลายสถาบันทั่วประเทศ จากการเสวนาในที่ประชุม สามารถสรุปไดวา สําหรับในประเทศไทย
ความสําเร็จที่จะทําใหบทความทางวิชาการไดรับการเผยแพรในวารสารหรือที่ประชุมวิชาการ คือ 1) ความรูจักสนิท
สนมกับบรรณาธิการหรือผูจัดประชุม และ 2) ความรูจักกับผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ เพื่อการติดตอประสาน
งานการเปนสวนตัวกอนการตัดสินบทความ สําหรับในตางประเทศ ปจจัยดังกลาวก็มิไดแตกตางกันนัก ดังนั้น จึง
อาจกลาวไดวา ผูเขียนบทความทางวิชาการที่ประสงคจะเผยแพรบทความของตน นอกจากเนื้อหาผลงานมีคุณภาพ
ไดตามเกณฑแลว สัมพันธภาพกับผูเผยแพรหรือผูทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความก็เปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่ง
อนึ่ง เมื่อทําการวิจัยเสร็จแลว นอกจากผูวิจัยยังมีภาระหนาที่ที่ในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยอาจตีพิมพ
เผยแพรในวารสารวิชาการ วารสารวิชาชีพ ในการนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ การนําไปจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาแลว ที่สําคัญคือการนําไปใชประโยชนไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม คุณภาพชีวิต ที่กอ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานใดดานหนึ่ง ซึ่งสามารถกระทําไดโดยดําเนินการอบรมถายทอดความรู การนําไปใช
งาน หรือการนําไปผลิตเชิงพาณิชย เปนตน สิ่งเหลานี้ ยอมมีประโยชนยิ่งกวาการเผยแพรเพียงบทความวิชาการ
จึงจะนับไดวางานวิจัยมีประโยชนอยางแทจริง
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บทที่ 8
การบริหารโครงการวิจัย
8.1 หลักการบริหารโครงการ
โครงการวิจัยเปนจํานวนมาก เมื่อผูวิจัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งสวนใหญมีระยะเวลาดําเนินการ 1-2
ป แลว แมจะขอขยายเวลาออกไปอีก 1-2 ป ก็ยังไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ เนื่องจากปจจัยแวดลอม ทั้ง
สถานการณที่คาดไมถึง และดวยความไมพรอม หรือการขาดทักษะในการบริหารโครงการวิจัยของผูวิจัยเอง ดังนั้น
เพื่อเปนบทเรียนสําหรับนักวิจัยในการบริหารโครงการวิจัย ในบทนี้ จะไดกลาวถึงแนวทางที่จะทําใหโครงการวิจัย
บรรลุความสําเร็จ
ปเตอร ดรักเกอร (Peter F. Drucker) ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการ และนักทฤษฎีดานการบริหารระดับ
โลก ไดเขียนหนังสือที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการไวเปนอันมาก ซึ่งหลักการบริหารที่มีผูกลาวถึงมากที่สุดคือ
หลักการบริหารดวย 4M คือ การบริหารคน (Man), การบริหารเงิน (Money), การบริหารวัสดุ ซึ่งอาจรวมถึง
เครื่องจักรเครื่องมือ (Materials & Machines) และ การบริหารจัดการ (Management) ซึ่งบางคนอาจใชคําวา
วิธีการ (Method) ในขณะที่ แฮโรลด คุนซ (Harold Koontz) ที่ปรึกษาดานการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียงระดับโลก
อีกทานหนึ่ง กลาวถึงหลักการบริหารจัดการวา เกี่ยวของกับมนุษยสัมพันธ โดยเชากลาววา ความสําเร็จของการ
บริหารคือ การบริหารคนอยางมีกลยุทธ (“manage-men-t where "t" stands for tactfully”)
ในการบริหารโครงการวิจัย ที่ผูวิจัยดําเนินการเพียงผูเดียว สามารถยึดหลัก 4M ไดเปนอยางดี ในขณะที่
โครงการวิจัยหลายโครงการ อาจมีผูวิจัยรวม และผูชวยวิจัย ดังนั้นทุกคนควรไดรับการกําหนดบทบาทและมีความ
รับผิดชอบในภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเปนอยางดี โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตยในการบริหารการเงิน และความ
ตรงตอเวลาในการจัดการภาระงาน ซึ่งหัวหนาโครงการวิจัยตองบริหารคนโดยหลักของแฮโรลด คุนซนั่นเอง อยางไร
ก็ตาม มีประเด็นตางๆ ที่การบริหารโครงการวิจัยตองคํานึงถึงดังตอไปนี้

8.2 กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการวิจัย
เมื่อโครงการวิจัยไดรับงบประมาณเพื่อทําวิจัยมา ผูวิจัยควรตรวจสอบดูวาแผนงานวิจัยหรือกิจกรรมตางๆ
ที่เกี่ยวของ วาจะตองใชเงิน วัสดุครุภัณฑ และการบริหารบุคคลที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบในดานตางๆ อยางไร โดย
ในที่นี้จะแยกออกเปน 3 หมวดคือ
1. ดานการเงินและพัสดุ ในประเด็นเรื่องตางๆ ดังนี้
- การขออนุมัติงบประมาณ การทําสัญญา
- การทําเรื่องขออนุมัตเิ บิกงวดเงิน
- การเบิกจายเงินและการใชจายเงิน กรณีเปนหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินรายไดในระบบ
ราชการ
- การจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ
- การขอเชารถ หองประชุม หรือครุภัณฑ
- การทําบัญชีและการเก็บหลักฐานการเงิน
2. ดานการบริหารบุคคล เนื่องจากผูวิจัยสวนใหญเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ โครงการวิจัยที่ไดรับ
อนุมัติใหดําเนินงานได จึงสามารถใชเวลาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการดําเนินการได ในการดําเนินการ
นอกสถานที่ คือการวิจัยในภาคสนาม ผูวิจัยตองศึกษาระเบียบราชการในการดําเนินการขออนุมัติเดินทางไป

86
ราชการตอผูบังคับบัญชา เพื่อทําวิจัยใหเรียบรอยกอนเวลาเดินทาง สําหรับผูวิจัยและนักศึกษาที่จะไปดําเนินการ
วิจัยโดยการขอขอมูลในสถานที่ตางๆ ก็ตองจัดทําหนังสือขออนุญาตหรือขอขอมูลการวิจัยจากสถาบันไปดวย
3. ดานจรรยาบรรณและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ในการดําเนินงานวิจัย สถาบันตางๆ ไดมีขอกําหนด
ดานจรรยาบรรณและจริยธรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งผูวิจัยจะตองคํานึงถึง และบางอยางจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูกํากับดูแลจรรยาบรรณและจริยธรรมในดานนั้นๆ ของสถาบันกอนการดําเนินการวิจัย
ซึ่ง ไดแก
3.1 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑความประพฤติปฏิบัติทั่วไปสําหรับนักวิจัย เชน ความ
รับผิดชอบตอสิ่งที่วิจัย การเคารพความคิดเห็นผูอื่น ฯลฯ (ดังระบุไวในภาคผนวก ก)
3.2 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย หมายถึง มนุษยเปนผูถูกวิจัย ไมวาจะเปนการรักษา การสรางเสริม
สุขภาพ และสงตรวจสวนของรางกาย รวมถึงการศึกษาทางสังคมศาสตร พฤติกรรมศาสตร และมานุษยวิทยา
3.3 จรรยาบรรณการใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร
3.4 ความปลอดภัยทางชีวภาพ
ทั้งนี้ จรรยาบรรณนักวิจัย ไมตองขออนุญาตกอนการดําเนินการวิจัย สวนในอีก 3 ดานที่เหลือตองขอ
อนุญาตตอสถาบันกอนการดําเนินการวิจัย
สําหรับการวิจัยทางศิลปประยุกต ที่เปนการวิจัยพื้นฐาน เพื่อสํารวจผลิตภัณฑหรือสถาปตยกรรม ไมตอง
ขออนุญาตกอนการดําเนินการวิจัย แตสําหรับการวิจัยทางศิลปประยุกต ที่เปนเชิงทดลอง เชน การสรางสิ่งประดิษฐ
เพื่อนําไปใชกับผูพิการหรือผูสูงอายุ การผลิตสิ่งทอทางการแพทยเพื่อใชกับมนุษยหรือสัตว เชนนี้ตองขออนุญาต
ดําเนินการกอนการวิจัย

8.3 การบริหารเวลาในโครงการวิจัย
เนื่องจากโครงการวิจัยทุกโครงการมีกรอบเวลาปฏิบัติการกําหนดไว เพื่อใหสอดคลองกับทรัพยากร
การเงินและบุคคล ผูวิจัยจะตองการวางแผนปฏิบัติงาน (Planning) ภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสวนใหญงานวิจัย
จะกําหนดไว 1 ป โดยในการบริหารเวลา ผูวิจัยควรมีดําเนินการ ดังนี้
1. แยกกิจกรรมในการปฏิบัติงานวิจัยเปนกิจกรรมยอยๆ ตามขั้นตอนของระเบียบวิธีหรือ
กระบวนการวิจัย ตั้งแตเวลาเริ่มตนถึงเวลาสิ้นสุด ดังแสดงไวในแผนภูมิที่ 8-1 อนึ่ง ผูวิจัยอาจไปดําเนินการจัดทํา
ในรูปแบบตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยเลยก็ได
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ระบุปญหาการวิจัย
ทบทวนวรรณกรรม
ระบุตัวอยาง

กําหนดกรอบทฤษฎี

ระบุสมมุติฐาน

ออกแบบแผนการวิจัย
ระบุประชากรและตัวอยาง
เตรียมเครื่องมือวิจัย
วางแผนรวบรวมขอมูล
เตรียมขอมูลสําหรับวิเคราะห
วิเคราะหขอมูล
แปลผลและอภิปรายผลการวิจัย
เขียนรายงานการวิจัย
แผนภูมิที่ 8-1 แสดงขั้นตอนของกระบวนการวิจัย (บุญเฉิด โสภณ, ม.ป.ป.)

2. จัดทําตารางแผนการปฏิบัติการวิจัย สามารถดําเนินการไดใน 2 รูปแบบ คือ
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2.1 ในรูปแบบอยางงาย โดยระบุขั้นตอนการดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานไว ดังแสดงไวใน
ตารางที่ 8-1
ขั้นตอนการดําเนินงาน/การวิจัย

ระยะเวลา

1.การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
2.การสรางและตรวจสอบความเที่ยงของเครื่องมือวิจัย

1 เดือน
1 เดือน

3. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยการใชเครื่องมือวิจัย

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

ตารางที่ 8-1 ตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยอยางงาย
2.2 ในรูปแบบที่เรียกวา แกนทชารท ( Gantt’s Chart ) ดังแสดงในตารางที่ 8-2 ซึ่งมีขั้นตอนอยางงาย
เนื่องจากใชระเบียบวิธีวิจัยไมซับซอน และ ตารางที่ 8-3 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัยที่ซับซอน เนื่องจากใช
ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี อนึ่ง แกนทชารทนี้ เปนตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยที่นิยมใชกันเปนสวนมาก 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 โดยการใชเครื่องมือวิจัย

P

4. การวิเคราะหขอมูล
5. การทดลองออกแบบรางผลิตภัณฑ

P

6. การจัดทําตนแบบ

P

7. การเขียนรายงานและจัดทํารูปเลม

P = การติดตามประเมินผลการดําเนินการวิจัยในแตละชวง 4 เดือน

ตารางที่ 8-2 ตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยที่ไมซับซอนนัก
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ขั้นตอนการวิจัย
1

2

3

ระยะเวลาในการวิจัย 12 เดือน
4 5 6 7 8 9

10 11 12

1.ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
2.การวิจัยเชิงปริมาณ (1 ครั้ง) กับประชากรตัวอยางผูใช
ผลิตภัณฑจํานวน 100 ราย
3. การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งที่ 1 กับผูปฏิบัติวิชาชีพดานการ
สาธารณสุข จํานวนรวม 7 คน
4. การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งที่ 2 กับผูทรงคุณวุฒิ (ปราชญ
ชาวบาน) รวม 6 คน
5. การวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองครั้งที่ 1: การทดลองผลิตและ
เพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑสิ่งทอ จํานวน 160 ตัวอยาง
6. การวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองครั้งที่ 2 จากผลิตภัณฑที่
ไดรับการคัดเลือกมาจากขั้นที่ 5 จํานวน 30 ตัวอยาง
7. การวิจัยเชิงคุณภาพรอบที่ 3 กับผูปฏิบัติวิชาชีพ ตัวแทน
ผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องนอน ผูใชผลิตภัณฑตามกลุมอายุ และ
โดยคณะผูวิจัยเอง รวม 18 ราย
8. การวิจัยเชิงพัฒนาและทดลองรอบที่ 3 นําผลิตภัณฑที่ผาน
การคัดเลือกมาปรับปรุงคุณภาพตามขอเสนอแนะจากขั้นตอน
ที่ 7 จํานวน 13 รายการ
9. ฝกอบรมใหความรูผูผลิตประเภทหัตถกรรม ถึงกรรมวิธีการ
ผลิตสิ่งทอผสมชนิดใหม
10. สรุปผลการวิจัย และนําผลงานการออกแบบไปจดสิทธิบัตร
และใชประโยชนเชิงพาณิชย โดยการประชาสัมพันธกับผูผลิต
11.จัดทํารายงานสรุปและเผยแพร

ตารางที่ 8-3 ตารางแผนการปฏิบัติการวิจัยที่ซับซอน เนื่องจากมีวิธีวิจัยแบบผสานวิธีการ
ทั้งนี้ การกําหนดระยะเวลาในการทํางานแตละขั้นตอนหรือกิจกรรมในแตละชวงเวลา ใชการคาดคะเน
ตามประสบการณของผูวิจัย สําหรับนักวิจัยหนาใหมอาจมีความคลาดเคลื่อน จําเปนตองปรับตารางแผนการ
ปฏิบัติการภายในกรอบเวลาที่กําหนดใหได
3. การปฏิบัติตามแผน (Implementation) การปฏิบัติตามแผนการวิจัยโดยมีตารางแผนเปนตัวกํากับหรือ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ทําใหผูวิจัยสามารถดําเนินการ ประสานงาน บริหารการเงิน วัสดุอุปกรณ และบุคคลได
โดยสะดวก นอกจากนี้ผูใหทุนยังสามารถใชในการติดตามความกาวหนาระหวางดําเนินการวิจัย ซึ่งนิยมกําหนดใหมี
การรายงานความกาวหนาปกติตองทุก 6 เดือน ตามแบบฟอรมที่แหลงทุนกําหนดไว ซึ่งอาจประกอบดวย 2 สวน
คือ 1) รายงานดานเทคนิค ซึ่งเปนคําอธิบายวาไดทํางานไปถึงขั้นใด ประสบปญหาและอุปสรรค ซึ่งจะมีแนวทาง
แกไขอยางไร และ 2) รายงานดานการเงิน เพื่อแสดงสถานภาพการใชเงินวาสอดคลองกับแผนและงบประมาณที่
กําหนดไวในแตละชวงเวลาหรือไม
สําหรับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธ ซึ่งควรเขาพบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อรายงาน
ความกาวหนาดวยปากเปลา หรือดวยเนื้องานที่ดําเนินการมาเปนประจําทุก 1-2 สัปดาหแลว ทุกสถาบันการศึกษา
ไดมีการกําหนดกรอบรายงานความกาวหนาวิทยานิพนธหรือดุษฎีนิพนธในระดับบัณฑิตศึกษา ตอคณะกรรรมการ
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หรือคณะอาจารยที่ปรึกษาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง จึงจะครบถวนตามเกณฑการศึกษา ซึ่งที่ปรึกษา
สามารถใหคําแนะนําตอโครงการวิจัย ทั้ง 2 สวน คือ
1. การใหคําแนะนําปรึกษาดานวิชาการ ซึ่งนักวิจัยหรือนักศึกษาสวนใหญ มักมาพบที่ปรึกษาใน
ประเด็นเนื้อหาทางวิชาการเปนหลัก
2. การใหคําแนะนําปรึกษาดานการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งนักวิจัยหรือนักศึกษาสวนใหญ มักไม
มาพบที่ปรึกษา ทําใหการวิจัยลาชา และเสร็จไมทันเวลา ตองขอขยายเวลา หรือไมก็ไมสามารถสําเร็จไดทัน
กําหนดเวลาจนตองถูกออก เนื่องจากปญหาตางๆ ไมวา จะดวยเรื่องสุขภาพ ครอบครัว การเงิน การขาดทักษะใน
การปฏิบัติงานวิจัย ความรวมมือจากบุคคลในทองที่ ฯลฯ สิ่งตางๆ เหลานี้ ที่ปรึกษาสามารถใชประสบการณืชวยให
คําเสนอแนะ และทําใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

8.4 ขอเสนอแนะสงทาย
ในการวิจัย เจตนาอันประสงคใหเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะผูกับประสบปญหา ที่มีทุกขใหพนทุกขนั้น
เปนการมองเห็นโอกาส หรือหัวขอการวิจัย นอกเหนือจากความตองการของผูวิจัยเองที่อยากเพิ่มพูนความรู จึงลง
ไปศึกษาปรากฏการณและองคความรูที่เปนพื้นฐาน จนสามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีใหม นวัตกรรม หรือการ
แกปญหาได แตการวิจัยยอมไมอาจสําเร็จได หากผูวิจัยไมมีความสามารถเล็งเห็นขั้นตอนหรือระเบียบวิธวี ิจัยอยาง
ปรุโปรง หรือมีทักษะในการบริหารการวิจัย อยางพอเพียง การเรียนในสถาบันการศึกษา เปนเพียงบทหนึ่งเทานั้น
ซึ่งนักศึกษาหรือนักวิจัยหนาใหม ผูยังมีทักษะนอย ควรหมั่นเขาหาขอคําชี้แนะจากที่ปรึกษาทั้งประเด็นทางวิชาการ
และการบริหารงานวิจัย เพื่อใหงานวิจัยสําเร็จในเวลาที่กําหนดไว หากมีปญหาอุปสรรคประการใด จะไดพบหนทาง
แกไข หรือทําการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาอันรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวง คือชื่อเรื่องวิจัย
ไปจนถึงกระบวนการวิจัย เพื่อไมใหเสียเวลาในการดําเนินงาน อีกทั้งการติดตามความกาวหนาของการวิจัยของ
ตนเอง ดวยการหมั่นทบทวนกับตารางแผนการดําเนินงาน (Gantt Chart) ที่กําหนดไว
สิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการบริหารการเงิน การเดินทางไปสํารวจในภาคสนามเปนสิ่งสิ้นเปลือง
งบประมาณสูง ดังนั้นเมื่อไปแลว ควรใหไดงานคุมกับเงินที่ตองจายไป สําหรับโครงการวิจัยทดลอง เชน ในสาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ ที่มีการผลิตตนแบบ ควรจัดทําแบบรางหรือทดสอบเบื้องตนใหเปนมั่นเหมาะ กอนลงมือผลิต
ชิ้นงานตนแบบ แมเพียงชิ้นเดียว หรือสองชิ้น กลับดีกวาการผลิตทิ้งผลิตขวาง หรือมากมายหลายชิ้น จนเฝอ เพียง
หวังเอาใจอาจารยที่ปรึกษาหรือผูใหทุนวิจัยดวยปริมาณ หาใชคุณภาพไม ดังนั้น จึงไมควรทิ้งเงินและเวลาเกินไปกับ
ชิ้นงานจํานวนมาก แตควรมุงผลผลิตนอยชิ้น ที่มีคุณภาพสูง โดยเฉพาะเมื่อผลงานนั้นเพียงชิ้นเดียวก็สามารถนําไป
จดสิทธิบัตรได และเมื่อจดสิทธิบัตรแลว ผลงานนั้นสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางสูง หรือสามารถนําไปตอยอด
เปนผลผลิตอื่นๆ ไดอีกมากมาย ยอมดีกวาชิ้นงานมากมายที่ไม “โดนใจ” ตลาด หรือปราศจาก “คุณคา”
ดังนั้น จึงขอสรุปวา คุณคางานวิจัยที่แทจริง คือการมีคุณประโยชนที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็น
ใดประเด็นหนึ่ง ไมวาจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต จิตใจ ประโยชนในเชิงพาณิชย เศรษฐกิจ สังคม หรือ
สิ่งแวดลอม ผลงานวิจัยจึงนอกจากจะสามารถสราง “มูลคา” แลว ยังมี “คุณคา” ตอมวลมนุษย สังคม และ
สิ่งแวดลอมอยางสูง.
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