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 การศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายในการออกแบบพื้นที่แสดงสินคาตูโชวดิสเพลย เทคนิคภาพ

เชิงซอนโฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑ จาการศึกษาพบวา  เทคโนโลยี

ภาพเสมือน  3  มิติ โฮโลแกรม สามารถนํามาใชงานรวมในการออกแบบเปนตูโชว วินโดว ดิสเพลย      

ไดซึ่งมีแนวทางในการใชนํามาออกแบบเปนผลิตภัณฑ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ ประเด็นหลักคือ

การออกแบบตองใชวิธีการผสมผสานกับเทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรมใหมๆ และพัฒนา

งานออกแบบตูโชวดิสเพลย รูปแบบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษา

ทฤษฏีเพื่อหาขอมูลอางอิงในการทําแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลหาคุณสมบัติ ของตูโชวดิสเพลย          

การวิเคราะหประสิทธิภาพสํารวจคานิยมโดยการ ออกแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ 4 รูปแบบ 

และนําผลที่ไดจากการศึกษาทดลอง การเลือกรูปแบบที่มีคานิยมสูงสุดเปนตนแบบสราง ผลิตภัณฑ

แบบ  ที่ 5 โดยวิธีผสมผสานการใชเทคโนโลยีภาพเสมือน 3 มิติ โฮโลแกรม เกิดการพัฒนาเปน

นวัตกรรมใหมดังกลาว โดยมีกระบวนการดังนี้ 

ระยะที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจของ

ผูประกอบการ ตูคิดเปน 100% จํานวน 50 ชุด เปนการสรางกรอบแนวความคิดเพื่อใชเปนโจทยที่ใกล

กับความเปนจริงของผูที่ใช มีความพึงพอใจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นชื่นชอบและ

ความพึงพอใจตูโชว ดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ ที่สุด คือ แบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 60 ดานหลักการ

ออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 60 การ

เลือกใชวัสดุและงานขึ้นรูปมีความเหมาะสมกับตูโชวดิสเพลย คิดเปนรอยละ 55 และฟงกชั่นการ           

ใชงานมีความเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 47  การออกแบบมีโครงสรางที่แข็งแรงมั่นคง ปลอดภัย            

มากนอยเพียงใด คิดเปนรอยละ 65  ดานประโยชนใชสอยความตอบสนองความตองการของผูใช           

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 40 ประโยชนใชสอยตามที่ผูคนทั่วไปทราบและสามารถเรียนรู

การใชงานไดงาย คิดเปนรอยละ 40 การขนสง คิดเปนรอยละ 40 ดานความสวยงามถานําเทคโนโลยี

ภาพเชิงซอน  



โฮโลแกรม 3 มิติ มาใช สรางความนาสนใจรวมกับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 60 ความสวยงามจะทํา

ใหเกิดการตัดสินใจซื้อไดงายขึ้น คิดเปนรอยละ 55 มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑหัวโขนมากนอย

เพียงใด คิดเปนรอยละ 50 

ระยะที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของแบบ คร้ังที่ 1 จํานวน 4 รูปแบบ 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองพรอมอธิบายขอมูลประกอบเมื่อมีคําถามจากผูกรอก

แบบสอบถามซึ่งเปนผูมีความรูเร่ืองสรางตูโชวดิสเพลย จํานวน 20 คน โดยไดรับแบบสอบถามคืน

ทั้งหมดครบสมบูรณ จํานวน 20 ชุด เพื่อเก็บขอมูลและเลือกแบบ มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดใหเหลือ           

1 แบบ  โดยใชขอมูลจากขอเสนอแนะนําไปพัฒนาในขั้นตอนตอไป ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมิน

ประสิทธิภาพแบบแบบที่ 1 มีคาเฉลี่ย 30% ,แบบที่ 2 มีคาเฉลี่ย 35% ,แบบที่ 3 มีคาเฉลี่ย 11% ,     

แบบที่ 4 มีคาเฉลี่ย 24% 

ระยะที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ ของตูโชว           

ดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ ผูวิจัยทําการออกแบบตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ คร้ังที่ 2 อีก จํานวน 1 รูปแบบ 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองพรอมอธิบายขอมูลประกอบเมื่อมีคําถามจากผูกรอก

แบบสอบถามโดยคัดเลือกผูตอบแบบสอบถามที่มีความรูและประสบการณในการออกแบบเฟอรนิเจอร 

มากกวา 5 ป จํานวน  3 คน โดยไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมดครบสมบูรณ คิดเปน 100 % จํานวน 3 ชุด 

เพื่อเก็บขอมูล การประเมินประสิทธิภาพของแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ โดยรวมมีคะแนน

รวมดานความเหมาะสมกับผลิตภัณฑไปในทิศทางเดียว กัน คือ 78 % ผลการวิเคราะหตนแบบตูโชว

ดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ ที่ดีที่สุดที่ผูวิจัยไดออกแบบมีประสิทธิภาพ ตามหลักเกณฑมาตรฐานเปนที่

พึงพอใจผูบริโภคอยูในเกณฑดีมาก 
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 The aim of this study is to design the showcase exhibition area by using complex 

graphic technique- 3-Dimension hologram- in order to add value to the product. The study 

shows that 3D holographic technology can be applied with designing of display window or 

showcase, which leads to the design of 3D hologram showcase product. The key is that this 

technique should be combined with other technology to create the innovation and to 

develop new design of the showcase effectively. In this study, the researcher has studied 

the theory to find the reference for the repository survey about the showcase features. 

Performance analysis and the popularity survey were done by designing four models of 3D 

holographic showcase, and use the result of the experimental study to select the most 

popular model as a prototype to create the fifth product model by integrating with 3D 

hologram technique. The process is as follow: 

 Phase 1: Data analysis result of 50 questionnaires for opinion and satisfaction of 

the showcase entrepreneurs counted as 100%. This is to build the conceptual framework 

used as questions which are closed to the reality of users who satisfy with the product. The 

result shows that the respondents like and satisfy with the model number 2 of 3D hologram 

showcase the most which marked 60% of overall result. For the product design principle, 

the satisfactory rate of 60% is accounted for the proper size and design of the product; 55% 

for the proper selection of materials and forming; 47% of the easy-to-understand functions; 

and 65% for secure, stable and strong structure. For the utility, 40% is for the ability to 

response to the needs of users effectively, 40% for the utility and easy to use functions to 

the ordinary people, and 40% for transportation. The beauty when applied the product with 

the 3D holographic technique to attract customer is marked up at 60%. The appearance will 

result 55% for the respondents to make the purchase decision more easily. The suitability of 

the product with the Thai tradition mask is accounted for 50%. 



 Phase 2: Data analysis result of the first performance evaluation of all the four 

models.  The researcher have conducted the data collection by myself and given 

explanation when there were questions from 20 respondents who have some knowledge 

about the showcase design. All questionnaires documents were returned completely. This is 

for collecting data and selecting the most effective model by using the suggestions to 

develop the product in the next step. The result of the evaluation shows that the model no.1 

has an average of 30%, no. 2 has an average of 35% Type 2, no. 3 has an average of 11%, 

and no.4 has an average of 24%. 

 Phase 3: Data analysis result of second performance evaluation and customer 

satisfaction of a 3D hologram showcase. The researcher have conducted the data collection 

by myself and given explanation when there were questions from the 3 respondents who 

have knowledge and experience in the furniture design for more than 5 years. All 

questionnaires documents were returned completely. This is to collect data and evaluate the 

performance of the 3D hologram showcase model. The overall opinion for the appropriation 

of the product is in the same direction which is accounted for 78%. The result of the analysis 

of the best 3D hologram showcase model is that its performance is in a high standard and 

satisfaction of consumers is in an excellent criterion.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

               ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยความอนุเคราะหจากหลายฝาย  โดยเฉพาะ 

อยางยิ่ง ผูชวยศาสตราจารยสินนีาถ เลิศไพรวัน ประธานหลกัสูตรนวตักรรมการออกแบบ             

คณะศิลปกรรมศาสตร ที่ให ความรูและขอเสนอแนะอนัเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาตลอดจน

คณาจารยทั้งอดีตและปจจุบันที ่ประสาทวิชาความรูอันเปนฐานที่กอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ               

ในทุก ๆ ดาน  บุคคลหลายทานที่จะได กลาวถงึนั้นคือ   

 ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวชิานวัตกรรมการออกแบบ ผูชวยศาสตราจารย          

ดร.ระวิเทพ  มสิุกะปาน  ดร.กรกลด คําสุข  อาจารย ยศไกร ไทรทอง  ตลอดจนอาจารยที่ใหการ

สนับสนนุทุกทาน และผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนาํในทกุขั้นตอนของการศึกษาและการทาํวจิัย       

เพื่อพัฒนาการออกแบบครั้งนี้    

 ขอขอบพระคุณอาจารย กานต บุญฑรกิ  คุณเทพชยั  เอี่ยมรุงเรือง  คณุกลม สัจจา ที่ให       

การสนับสนุนใหคําแนะนาํปรึกษาดานการ ออกแบบและ เปนผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือและแนวคิด            

ในการศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินคาจากเทคนิคภาพเชิงซอน โฮโลแกรม 3 มิตเิพื่อการสงเสรมิ  

การขายกรณีศึกษา: ผลิตภัณฑหวัโขน บานโขนไทย ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร และอีกทานหนึ่ง  

 ขอขอบพระคุณ คุณญาณิส  ฑพิากร ผูบงัคับบัญชาที่ใหความอนุเคราะห เวลาการทาํงาน

และสนับสนนุใหการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ ดวยความซาบซึ้งใจมา ณ โอกาสนี ้

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมทุกทานทั้งบิดา และมารดาครอบครัว พี่นอง 

เพื่อนรวมชั้นสาขานวัตกรรมการออกแบบ รุน 53 และ คุณสุวิภา อารมณ ที่ใหความชวยเหลือในทุก ๆ 

ดานทั้ง ทางตรงและทางออมจนใหเกิดเปนงานวิจัยครั้งนี้เพื่อผูวิจัยจะนําความรูที่ไดคร้ังนี้ไปพัฒนา
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 จากการที่รัฐบาลไดกําหนดนโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหประชาชนกลุมผูมภูีมปิญญา

และความชํานาญดานการผลิตเปนกลุมอาชีพเกิดขึ้นเปนจํานวนมากที่มุงสรางความเจริญใหกับ

ชุมชนเพื่อสรางเศรษฐกิจใหดียิ่งขึ้นรวมถึงการพัฒนาการผลิตที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเปนผลิตภัณฑ

ที่แสดงถึงถึงความเปนเอกลักษณของชุมชนอีกดวยและยังเปนแนวคิดที่มีความสอดคลองกับการพัฒนา

เศรษฐกิจแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (กรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย. 2544: 24)  

 กลุม บานโขนไทย ไดจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑหัวโขนเพื่อเปนอาชีพตั้งแต พ.ศ. 2527  การดําเนินงาน

ของบานโขนไทยเริ่มจดทะเบียนเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสมาชิกในกลุมไดรับการฝกอบรมจน

สามารถสรางสรรคผลิตภัณฑสินคาที่มีหลากหลายและมีคุณภาพจึงสงเขาประกวดในการ คัดสรร

ระดับประเทศไดรับระดับ 4-5 ดาวจากผลงานที่ผานมาแตเนื่องจากผลิตภัณฑยังขาดความนาสนใจ

ในการออแบบการจัดวางตูโชวที่มีมาตรฐานทําให ผลิตภัณฑขาดความนาสนใจจึงมีความจําเปนที่

จะตองชวยเหลือโดยการศึกษาพัฒนารูปแบบของตูโชวเพื่อแสดงถึงความเปนเอกลักษณของกลุม บาน

โขนไทย 

 ซึ่งในปจจุบันการออกแบบตูโชวโฆษณา ณ จุดซื้อหรือ การโฆษณา ณ แหลงขาย (pop - 

point of purchase Advertising) คือลักษณะของการโฆษณาคาปลีกซึ่งทําภายในรานคาโดยการจัด

ตกแตงรานคาทั้งภายในและภายนอกใหดูสวยงามสะดุดตาลูกคากลุมเปาหมายเพื่อกระตุนใหเกิด

ความนาสนใจและดึงดูดใหผูบริโภคแวะชมสินคากิจกรรมที่ใชไดแกการจัดแสดงสินคาการจัดวาง

สินคาใหมีลักษณะสวยงามการจัดตูโชวการจัดเคานเตอรขายลักษณะสําคัญของการโฆษณา ณ จุด

ซื้อคือเพื่อจะหยุดลูกคาที่กําลังเดินผานไปมาใหแวะชมและเกิดอารมณในการอยากซื้อ 

 ทั้งนี้ไดมีการสํารวจแลววารานคาที่ไดรับการตกแตงใหสวยงามเปนระเบียบสะดุดตานั้นจะ

ชวยกระตุนใหเกิดการซื้อมากขึ้นกวาปกติจริงเพราะการตกแตงที่สวยงามเปนสื่อชักนําใหผูพบเหน็เกดิ

ความสนใจอยากเขาไปในรานถึงแมวาไมมีความตั้งใจจะซื้อสินคาแตเมื่อไดเขาไปเดินชมสินคาไดเห็น

การตกแตงสวยงามชวนใหซื้อแลวอาจทําใหเกิดการกระตุนผูบริโภคไดซึ่งประเภทของการโฆษณา ณ 

จุดซื้อแบงออกเปนหลายรูปแบบ  เชน การจัดแสดงสินคา (Display),ปายโฆษณา,การใชแสงสีและ

เสียง,การใชหุนจําลองตาง ๆ 

 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของที่กลาวถึงแนวความคิดและ

ทฤษฎีเพื่อเปนพื้นฐานทาความเขาใจตอกระบวนการศึกษาทดลองครั้งนี้โดยแยกออกเปนหัวขอ ดังนี้ 

 1. ประวัติความเปนมาของ 

  1.1 เอกลักษณไทย 

  1.2 หัวโขน 

 2. หลักการออกแบบ วินโดว ดิสเพลย   (Window Display) 

  2.1 ขอมูลการสรางสไตลการออกแบบ 

  2.2การสรางแนวความคิดและการกําหนดหลักเกณฑพัฒนาออกแบบ 

 3. เทคนิคในการพัฒนาโฮโลแกรม(Hologram) 

 4. แนวคิด 

  4.1ทุนทางวัฒนธรรม 

 5. ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 

1. ประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑหัวโขน บานโขนไทย เจริญนครซอย 9 (วัดสุวรรณ)
ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสานจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 บานโขนไทย เจริญนครซอย 9 (วัดสุวรรณ) ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน

จังหวัดกรุงเทพมหานครไดจัดตั้งกลุมผลิตภัณฑหัวโขนเพื่อเปนอาชีพ  ตั้งแตพ.ศ. 2527  การดําเนินงานของ

บานโขนไทย เกิดขึ้นโดย “คุณสมชาย ลวนวิชัย” ผูซึ่งมีโอกาสไดเขาฝกหัดการทําหัวโขนจาก “ครูชิด 

แกวดวงใหญ” ชางทําหัวโขนฝมือเยี่ยมที่ไดรับการถายทอดวิชาการทําหัวโขนจากคุณพระเทพยนต 

จํารัส ยันตรปรากรณ และ ขุนสกลบัณฑิตชางหลวงในกรมชางสิบหมูสมัย   รัชกาลที่ 5-6คุณสมชายใช

เวลาในชวงที่รับราชการสังกัดกรมสรรพาวุธทหารบกรับทําและซอมแซมหัวโขน รวมถึงเครื่องละคร

พรอมกับทําหัวโขนจิ๋วเปนอาชีพเสริมจนในเวลาตอมาไดลาออกจากราชการมาทําหัวโขนเปนอาชีพ

หลักเริ่มจดทะเบียนเปนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑสมาชิกในกลุมไดรับการฝกอบรมจน สามารถ

สรางสรรคผลิตสินคาที่มีหลายขนาดและมีคุณภาพจึงสงเขาประกวดในการคัดสรรระดับประเทศไดรับ

ระดับ 4-5 ดาว 
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 1.1 เอกลักษณไทย 
 (พิทักษสายัณห 2541: 5) กลาวไววาลายไทยเปนศิลปะที่ประดิษฐคิดคนมาจากสมอง

ของคนไทยโบราณจากกิ่งกานเถาไมเลื้อยใหไดสัดสวนของไฟสวยงามและมีชื่อเรียกลายไปตาง ๆ กัน

เพื่อปองกันการเหมือนกันและสับสนเชนลายกานขดจะมวนกลมเหมือนกั้นหอยกนกเปลวหรือลาย

เปลวยอดของลายตอนบนจะสะบัดเหมือนเปลวไฟ เปนตนสามารถจําลายไดงายเพราะลีลา  ของลายไม

เหมือนกันการนําลายตางๆมาใชสามารถที่จะคัดเลือกลายมาบรรจุลงภาชนะ  ไดสวยงามตามความ

เหมาะสมเชนขันเงินจะใชลายกานขด ประกอบเทพนมทั้งนี้ตองใช  หลักการประดิษฐที่ไดสวนเหมาะสมกัน 

 เมื่อพูดถึงลายไทยแลวจึงอดที่จะกลาวชมความงามเสียไมไดลายของชาติใด ๆ ก็ไม

อาจจะสูไดเลยฉะนั้นชาวตางประเทศจึงอดที่จะซื้อเครื่องเงินเพราะผูวาดจะตองมีอารมณเย็นมีความ

ประณีตเรียบรอยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือมีความชํานาญหลาย ปจึงจะวาดภาพลายไทยไดดีหรือเพียงพอ

ใชการไดแตถาจะใหดีมากๆคือลายออนชอยไมแข็งจึงจะใชไดผูมีประสบการณมาหลายปฝมือจะเยี่ยม

ประโยชนของลายไทยมีความสําคัญดังที่กลาวมาแลว 
 
 1.2 หัวโขน 
  หัวโขนซึ่งใชในการเลนโขนนั้นสันนิษฐานวาการแสดงโขนอยางเชนที่มีอยูทุกวนันีเ้มือ่

แรกนําจะยังไมมีหัวโขนแตอาจใชการแตงหนาเขียนระบายสีลงบนหนาผูแสดงแตละคนตามลักษณะ

ของบุคคลในเรื่องที่สมมุติใหเลนดังเชนการแสดงกถักกฬิของอินเดียซึ่งแสดงเรื่องรามเกียรติ์

เชนเดียวกับการแสดงโขนของไทยก็ยังใชวิธีเขียนระบายใบหนาผูแสดงอยูจนทุกวันนี้แตการเลนโขน

ของไทยเรานั้นแบงพวกแสดงออกเปนขางละมากตัวใชคนแสดงจํานวนมากการเขียนระบายหนาผู

แสดงจึงนับเปนงานหนักมากตอมาจึงมีผูแกขอขัดของนี้โดยสรางหนากากจาลองใบหนาเปนรูปตางๆ

ใชสวมครอบศีรษะและหนาผูแสดงแทนทั้งนี้โดยสวมเทริดอยูบนศีรษะดังเชนที่ปรากฏหลักฐานในการ

ชักนาค ดึกดําบรรพในพระราชพิธีอินทราภิเษกครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งถือวาเปนตนเคาที่มาของการแสดง

โขนตอมาจึงปรับปรุงหนากากหรือหนาโขนใหติดกับเทริดแลวสวมครอบศีรษะปดมิดเพื่อความสะดวก

ในการแสดงเรียกวา “หัวโขน”  
  1.2.1 ประเภทของหัวโขน 
   หัวโขนที่ใชสําหรับแสดง แบงเปนประเภทตาง ๆ ตามลักษณะของตัวละครคือ 

หัวโขนพงศนารายณ ประกอบดวยเผาพงศวงศกษัตริยแหงกรุงอโยธยาหัวโขนพรหมพงศและอสูรพงศ 

ประกอบดวยพรหมผูสรางกรุงลงกาและอสูรพงศในกรุงลงกา หัวโขนมเหศวรพงศ ประกอบดวยพระ

อิศวรพระนารายณพระพรหมและเทวดาตาง ๆ หัวโขนฤๅษี ประกอบดวยฤๅษีผูสรางกรุงอโยธยา ฤๅษี

ที่พระรามพระลักษมณและนางสีดาพบเมื่อคราวเดินดง หัวโขนวานรพงศ ประกอบดวยพญาวานร

วานรสิบแปดมงกุฎ เสนาวานร วานรเตียวเพชร วานรจังเกียงและพลลิงหรือเขนลิง 
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   หัวโขนคนธรรพ ประกอบดวยเทพคนธรรพและคนธรรพหัวโขนพญาปกษา

ประกอบดวยพญาครุฑพญาสัมพาทีพญาสดายุและหัวโขนแบบเบ็ดเตล็ด ประกอบดวยหัวสัตวตาง ๆ 

เปนตนและอาจแบงตามประเภทของหัวโขนที่ใชสวมอยางละ 2 ประเภทคือ ยักษยอดยักษโลน ลิงยอด

และลิงโลนนอกจากนี้ยังแบงตามชนิดของมงกุฎซึ่งมีลักษณะแตกตางกันไป แบงเปนฝายลงกาคือ 

มงกุฎยอดกระหนก มงกุฎยอดจีบมงกุฎยอดหางไก มงกุฎยอดน้ําเตา มงกุฎยอดน้ําเตากลม มงกุฎ

ยอดน้ําเตาเฟองมงกุฎยอดกาบไผ มงกุฎยอดสามกลีบ มงกุฎยอดหางไหล มงกุฎยอดนาคามงกุฎตาม

หัวหรือหนา พวกไมมีมงกุฎ พวกหัวโลนพวกหัวเขนยักษหรือพลทหารยักษและตัวตลกฝายยักษ 

   ถึงแมมีการบัญญัติและประดิษฐหัวโขนใหมีลักษณะที่แตกตางกันยังคง                

มีหัวโขนบางประเภทที่มีมงกุฎยอดเหมือนกันจึงมีการทําหนาโขนใหปากและตาแตกตางกันไป 

แบงเปน 4 ประเภทคือประเภทปากแสยะตาโพลง ประเภทปากแสยะตาจระเข ประเภทปากขบตาโพลง

และประเภทปากขบตาจระเขเปนตนฝายพลับพลาคือ มงกุฎยอดบัด มงกุฎยอดชัยหรือยอดแหลม 

มงกุฎยอดสามกลีบพวกไมมีมงกุฎแตเปนลิงพญามีฤทธิ์เดช พวกไมมีมงกุฎแตเรียกมงกุฎพวกเตียว

เพชรจังเกียง หัวลิงเขนหรือพลทหารลิงและหัวตลกฝายลิงสําหรับพวกพญาวานรที่ไมมีมงกุฎและพวก

สิบแปดมงกุฎมักนิยมเรียกรวมกันวาลิงโลน 
 ประเภทของหัวโขนที่จัดสรางทั่วไปนั้นสามารถแบงได 8 ประเภทคือ 
 
 1.3 ศีรษะเทพเจาและเทวดาตางๆ 
  1.3.1 ศีรษะพระครูฤๅษีและศีรษะพระครูพิราพ 

  1.3.2 ศีรษะมนุษยหรือศีรษะพระและนาง 

  1.3.3 ศีรษะฤๅษีและวิทยาธร 

  1.3.4 ชฎาและมงกุฎ 

  1.3.5 ศีรษะลิง 

  1.3.6 ศีรษะยักษ 

  1.3.7 ศีรษะสัตวตาง ๆ 

  1.3.8 ศีรษะเทพเจาและเทวดาตาง ๆ 
 

 1.4 การจําแนกตามใบหนา 
  การจําแนกตามใบหนาของโขน เปนการจําแนกหนาของหัวโขนจํานวนมากออกจากกัน

แบงเปน 2 ประเภทไดแกหนามนุษย หนาเทวดาและหนาอมนุษยในสวนของหนามนุษยฯชทําหัวโขน

จะนิยมปนเคาโครงหนาใหมีลักษณะละมายคลายคลึงกับมนุษยมีความแตกตางเพียงเล็กนอยตรง

บริเวณหู ดวงตา จมูกและปากซึ่งจะปนออกมาเปนลักษณะกลาง ๆไมเหมือนกับรูปหนาของหุนและ
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มนุษยจริงมากนักดังนั้นใบหนาของหัวโขนประเภทหนามนุษยฯ จะมีเคาโครงหนาเหมือนกันทุกหัวนิยม

เขียนระบายสีสันบนใบหนาใหยิ้มแยมอยูในหนาดวยอารมณราเริง วาดเสนโคงกลับข้ึนบริเวณสวน

ปากกับไพรหนวด ดวงตาทั้งสองขางโคงงอนขึ้น สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนในหนาของฤๅษี

สําหรับหนาอมนุษยสวนใหญจะเปนหนายักษ ปนเคาโครงจากใบหนามนุษยทั่ว ๆไปเชนเดียวกับหนา

มนุษยฯ ในการปนหัวโขนหนาอมนุษยนั้นชางทําหัวโขนจะตองมีความชํานาญศึกษาเรียนรูภูมิหลังและ

ประวัติความเปนมาของตัวละครยักษแตละตัวอยางละเอียดเพื่อใหสามารถปนหัวโขนใหมีลักษณะ

ใกลเคียงกับตัวละครมากที่สุดเชนทศกัณฐซึ่งลักษณะนิสัยตามเนื้อเร่ืองที่ดุราย โกรธงายมีสิบหนาสิบ

มือและมีฤทธิ์มาก จึงเลือกเอาลักษณะความโหดรายหนาตาถมึงทึงที่เปนเอกลักษณมาใชนํามาเขียนสี

และระบายสีสันเขียนลงบนใบหนาของทศกัณฐหรือพิเภกที่มีลักษณะนิสัยไมดุราย เปนยักษฝายดี ไมมี

ฤทธิ์เดชมากการเขียนสีและระบายบนใบหนาจึงแลดูไมดุรายมากนัก 
 

 จําแนกตามสีหนา สีกาย มงกุฎและอาวุธ 
  การจําแนกหัวโขนตามสีของสีกายและใบหนา เปนการแกปญหาของชางทําหัวโขน

เพื่อใหสามารถรูถึงชื่อรูปแบบและเครื่องประดับของหัวโขนแตละตัวที่มีเปนจํานวนมากดวยการเขียน

ระบายสีพื้นลงบนสวนใบหนาของหัวโขนเพื่อใหแยกแยะไดงายขึ้นเชน พญาวานรที่สวมมงกุฎยอด

เหมือนกัน แตแตกตางกันเพียงสีของใบหนาเชนพญาวานรที่สวมมงกุฎยอดบัด ถาใบหนาสีเขียวสดคือ

พาลีแตถาเปนสีขาบคือทาวมหาชมพู หรือสีแดงชาดคือสุครีพเปนตน สําหรับสีที่ใชระบายสีหนาของ

หัวโขนเชน สีดําสีเหลืองสีขาว สีแดงและสีครามหรือเรียกวาสีเบญจรงค ในการระบายสีนั้นเปนทักษะ

ความรูและความสามารถเฉพาะตัวของชางทําหัวโขนแตละคนซึ่งมักหวงแหนวิชาความรูและเก็บเปน

ความลับไมยอมถายทอดวิชาใหแกผูอ่ืนนอกจากลูกศิษยเทานั้น ซึ่งสีตาง ๆ ที่นิยมใชระบายลงบนพื้น

ใบหนาของหัวโขนแตละตัว มีดังนี้ 

• สีแดงไดแกสีแดง สีแดงชาด สีแดงเสน สี

ดินแดง สีล้ินจี่สีหงสบาท สีหงดิน สีหงชาด 

สีหงเสน 

• สีแสดไดแกสีดอกชบาสีฟาแลบ 

• สีเหลืองไดแกสีเหลืองรง สีเหลืองดินสี

เหลืองออน สีเหลืองเทา สีเลื่อมเหลือง สี

เลื่อมประภัสสร สีจันทร 

• สีครามไดแกสีคราม สีขาบ สีคราออน สี

ดอกตะแบก สีมอคราม 

• สีน้ําตาลไดแกสีน้ํารัก สีผานแดง 

• สีมวงไดแกสีมวง สีบัวโรย สีมวงแก สีมวง

ออน 

• สีเขียวไดแก สี เขียว  สีกามปู สีน้ําไหล 

สีเขียวใบแคสีเขียวตังแช 

• สีดําไดแกสีดํา สีดําหมึกสีผานหมึก สีมอ

หมึก 

• สีเทาไดแกสีเทา สีผานขาว สีเมฆ 
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 นอกจากการจําแนกหัวโขนตามสีของใบหนาแลวชางทําหัวโขนยังมีวิธีจําแนกหัวโขนตามแต

ประเภทของมงกุฎยอดซึ่งมีจํานวนมากกวารอยหัว ที่มีเอกลักษณเฉพาะใหแตกตางกันออกไปอีกดวย

ซึ่งแมจะมีการแยกประเภทของมงกุฎยอดใหแตกตางกันแลวก็ยังมีบางพวกที่มีสีของกาย ใบหนาและ

มงกุฎที่สีซ้ํากันแตแตกตางเพียงอาวุธเชน ยักษกายสีมวงแก สวมมงกุฎยอดกระหนกถือหอกเปนอาวุธ

คือพญาทูษณแตถากายสีมวงแก สวมมงกุฎยอดกระหนกแตถือกระบองเปนอาวุธคือขุนประหัสตวานร

กายสีขาวปากอา ถือตรีคือหนุมาน แตถาปากหุบ ถือพระขรรคคือสัตพลีวานรกายสีดําปากหุบคือพิมล

พานร แตถาปากอาคือนิลพัทเปนตน ชางทําหัวโขนจึงตองกําหนดใหหัวโขนมีลักษณะเฉพาะแตกตาง

กันออกไปตามรูปลักษณของหัวโขน เชน มงกุฎฝายลงกามีประเภทของสีกายและมงกุฎ ดังนี้ 
 

มงกุฎยอดกระหนก 
 

• ทาวกุเรปน กายสีมวงออน ถือกระบองเปน

อาวุธ 

• ตรีปกกัน กายสีเขียว ถือศรเปนอาวุธ 

• พญาทูษณหรือทูต กายสีมวงแก ข่ีมาผาน

ดําเปนพาหนะ 

• ประหัสต กายสีมวงแก ถือกระบองเปน

อาวุธ 

• มัยราพณกายสีมวงออน ถือกลองเปายา

คลายพลองยาวเปนอาวุธ 

• ทาวไวยตาลกายสีครามออน ถือกระบอง

ตาลเปนอาวุธ 

• แสงอาทิตยกายสีแดงชาด 

• พญาหิรันตยักษ กายสีทอง 

• อนุราช กายสีจันทรออน 

 

 

 

 

 

 

มงกุฎยอดจีบ 
 

• กุมภัณฑนุราช กายสีแดงเสน ถือคทาเปน

อาวุธ มีนาคเปนสังวาลคลองคอ 

• พญาขรกายสีเขียว ถือศรจักรพาฬพัง 

• ปทูตันหรือปทูตทันต กายสีหงดิน 

• ทาวสัตลุง กายสีหงชาด ขัดคทา ถือศร

เปนอาวุธ 

• ทาวสัทธาสูร กายสีหงเสน ขัดคทา ถือศร

เปนอาวุธ 

• เหรันตทูต กายสีมวงออน 
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มงกุฎยอดหางไก 
 

• จักรวรรดิ กายสีขาว มีส่ีหนา 

• บรรลัยจักร กายสีมวงออน ถือศรเหราพต

เปนอาวุธ 

• ทาวมหายมยักษกายสีแดงชาด 

• มารัน กายสีทองหรือสีเหลือง 

• วิรุญจําบังกายสีมอหมึก 

 

มงกุฎยอดน้ําเตา 
 

• กุมภากาศ กายสีหงดิน 

• ชิวหากายสีหงชาด 

• พิเภก กายสีเขียว 

• วายุภักษกายสีเขียว ยอดมงกุฏมีกาบรับ

บัวแวง 

มงกุฎยอดน้ําเตากลม 
 

• กุมพล กายสีเขียว 

• กุเวรนุราช กายสีขาว ขัดคทา ถือศรเปน

อาวุธ 

• ตรีปุรัม กายสีดําหมึก ถือกระบองเปน

อาวุธ 

• นนยุพักตร กายสีเขียว 

• เปาวนาสูรกายสีขาว 

• พัทกาวีกายสีเหลือง 

• ไพจิตราสูร กายสีขาวหรือสีเขียว 

 

มงกุฎยอดน้ําเตาเฟอง 
 

• บรรลัยกัลป กายสีแดงหรือสีเหลืองออน 

ขัดคทา ถือศรเปนอาวุธ 

• ทาวลัสเตียนกายสีขาว มงกุฎของทาวลัส

เตียนเปนน้ําเตาเฟองปลายสะบัด 

• ไวยวิกหรือวันยุวิก กายสีมวงแก 

มงกุฎยอดกาบไผ 
 

• ทศคีรีวัน กายสีเขียว 

• ทศคีรีธร กายสีหงดิน 

• ปโรต กายสีมวงแก 

• รามสูร กายสีเขีย 

 

 

 

มงกุฎยอดสามกลีบ 
 

• ทัพนาสูร กายสีหงดิน ถือศรเปนอาวุธ 

• สวาหุ กายสีเขียวหรือสีหงดิน ถือกระบอง

เปนอาวุธ 

• มารีศ กายสีขาว ถือกระบองเปนอาวุธ 
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มงกุฎประเภทเดียวกับอินทรชิต 
 

• อินทรชิตกายสีเขียว ถือศรเปนอาวุธ 

• สุริยาภพ กายสีแดง ถือหอกเมฆพัทเปนอาวุธ 

• ไพนาสุริยวงศหรือทศพิน กายสีเขียว ข่ีมาผานแดงเปนพาหนะ 

• วิรุณพัท กายสีเขียว 

 

 1.5  การทําหัวโขน 
  การทําหัวโขน เปนการสรางสรรคของชางทําหัวโขนที่มีความชํานาญการสืบทอดวิชาแบบครูสอน

ศิษยที่มีเอกลักษณหรือรูปแบบเฉพาะตัวของชางไทยแบบโบราณจากหลักฐานทางประวัติศาสตรใน

สมัยรัตนโกสินทรตอนตนมีการคนพบศีรษะของพระครูและศีรษะของทศกัณฐในคลังหลวงของสมเด็จ

เจาฟากรมพระยานริศรานุวัติวงศ ทําใหสามารถสันนิษฐานไดวาการทําหัวโขนนั้นเริ่มตนในสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่ 1 และเจริญรุงเรืองเปนอยางมากในสมัย

ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งเปนยุคที่เจริญรุงเรืองถึงขีดสุดในดานของ

วรรณกรรมและนาฏศิลปของไทย 

  การทําหัวโขนนั้นมีกระบวนการและขั้นตอนเปนแบบแผนของชางทําหัวโขนในสมัย

โบราณจนถึงปจจุบันที่มีการเตรียมหุนและแมแบบเอง ในสมัยโบราณมักใชดินเหนียวสําหรับปนแบบ

ข้ึนรูป ปนใบหนาหุน ติดลวดลาย ปดทอง ติดพลอยและกระจก เขียนสีและทํายอด ปจจุบันเปลี่ยนมา

ใชวัสดุที่มีคุณสมบัติและคุณภาพใกลเคียงดินเหนียวคือกระดาษสากระดาษขอยกระดาษฟางและไม

ไผสําหรับสานเปนโครง โดยเลือกใชกระดาษอยางใดอยางหนึ่งใชวัสดุและอุปกรณเชนเดียวกับชางทํา

หัวโขนในสมัยโบราณมีข้ันตอนและกระบวนการทําหัวโขน ดังนี้ 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ภาพประกอบ 1 รูปภาพการเตรียมลาย 



16 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ข้ันตอนแรกในการทําหัวโขนคือการเตรียมวัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมเร่ิมจากการเตรียม

ลวดลายตาง ๆที่ใชสําหรับประดับตกแตงหัวโขนในแตละแบบคือ รักตีลายที่ไดจากการนํารักน้ําเกลี้ยง

ชัน มาผสมใหเขากันและนําไปตั้งไฟออน ๆเคี่ยวจนสวนผสมทั้งสองงวดพอที่จะกดลงในแมพิมพทํา

เปนลวดลายเชนลายกระจังเปนตน ซึ่งรักตีลายนั้น เมื่อแข็งตัวแลวจะคงรูปเดิมไมเปล่ียนแปลงหลังจาก

เคี่ยวไดที่แลว จะนํามาปนเปนแทงกลมยาวประมาณหนึ่งคืบใชปูนแดงผสมน้ําทาหุมใหทั่ว หอดวย

ใบตองเก็บไวใหมิดเก็บสําหรับใชสํารองตอไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รูปภาพการเตรียมลาย 

ภาพประกอบ 3 การขึ้นโครงเตรียมหุน 



17 
 

 หลังจากเตรียมลวดลายแลว ข้ันตอนตอไปเปนการเตรียมหุน ซึ่งหุนตนแบบที่ใชงานนั้น เปน

หุนที่ไดจากการนํากระดาษมาปดทับใหทั่ว ทิ้งไวใหแหงสนิทแลวถอดออกมาเปนหัวโขนวิธีทําแบบ

โบราณคือใชดินเหนียวปนเผาไฟใหสุกหรือใชไมกลึงขึ้นรูปอยางรูปโกลน ปจจุบันวิธีการทําหุนตนแบบ

ใชปูนซิเมนตหรือปูนปลาสเตอรแทนจากนั้นใชกระดาษปดทับใหทั่ว แลวถอดออกเปนหัวโขนที่ภาย

กลวงเพื่อใชสําหรับสวมศีรษะผูแสดง มีรอยตา จมูก ปาก เปนตนหุนหัวชฎาหรือมงกุฎมักนิยมทําเปน

รูปทรงกระบอกดานบนกลึงรัดเปนชั้น ๆ ข้ึนไป เปนจอมสําหรับใชเปนที่สวมยอดมงกุฎแบบตาง ๆ เชน 

ยอดชัย ยอดบัด ยอดทรงน้ําเตา เปนตน 
 
 การประดับตกแตง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตอจากนั้นชางทําหัวโขนจะเริ่มปดหุนดวยการปดกระดาษทับลายหุนหรือเรียกอกีอยางวาการ

พอกหุนปดกระดาษทับหลาย ๆ ชั้นใหหนาพอเปนรูปเปนรางแลวถอดศีรษะออกจากหุนโดยใชมีด

ปลายแหลมกรีดเปดหัวหุนที่ปดทับดวยกระดาษใหขาด แลวจึงถอดออกจากตนแบบจากนั้นใชเข็มและ

ดายเย็บประสานรอยกรีดใหแนนสนิทแลวปดกระดาษทับอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งหัวโขนที่เปนกระดาษจะ

เรียกวากะโหลกแลวจึงเริ่มปนเคาโครงของใบหนา ดวยการใชรักตีลายที่ทําสํารองเก็บไวนํามาปน

เพิ่มเติมลงบนกะโหลกบริเวณสวน คิ้ว ตา จมูก ปาก ฯลฯใหนูนขึ้นรูปแลดูชัดเจนรวมทั้งแสดงอารมณ

ของใบหนาซึ่งขึ้นอยูกับประเภทใบหนาของหุนจากนั้นเริ่มตกแตงและประดับลวดลายบนตําแหนง

เครื่องศิราภรณเชนประดับสวนเกี้ยวรักรอย ฯลฯ ทําสวนหูสําหรับตัวยักษ ตัวลิงตัวพระนางที่ปดหนา 

 

 

ภาพประกอบ 4 การขึ้นโครงเตรียมหุน 
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การลงรัก ปดทอง ประดับกระจก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 การลงรัก ปดทอง 

ภาพประกอบ 6 ประดับกระจก 

ภาพประกอบ 7 เขียนลายและแตงส ี
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 เมื่อไดหัวหุนที่ประดับลวดลายตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลวจะเปนการการปนรักตีลาย โดยการ

ใชรักตีลายพิมพเปนลวดลายละเอียดสําหรับประดับตามตําแหนงบนกะโหลกที่ติดลวดลายประดับไว

แลวใชรักน้ําเกลี้ยงทาทับสวนที่ทําเปนลวดลายตาง ๆ ที่ตองการใหเปนสีทองคําทิ้งไวใหแหงสนิทแลว

นําทองคําเปลวมาปดทับใหทั่ว ประดับกระจกหรือพลอยกระจกเพื่อใหเกิดประกายแวววามกระจกที่ใช

เรียกวากระจกเกรียง ปจจุบันหายากมากชางทําหัวโขนจึงเลือกใชพลอยกระจกประดับแทนจากนั้นเปน

การระบายสีและเขียนสวนละเอียดซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายของการทําหัวโขนมักนิยมใชสีฝุนผสมกาว

กระถินหรือยางมะขวิด ที่มีคุณสมบัติสดใสและนุมนวลในขั้นตอนของการการระบายสีและเขียน

รูปลักษณบนใบหนาของหัวโขนชางทําหัวโขนจะตองลงสีตามแบบแผนอันเกี่ยวเนื่องกับชาติเชื้อเผา

พงศของหัวโขนนั้น ๆ ใหถูกตองอีกดวย 
 
 การต้ังและการเก็บรักษา 
  หัวโขนสําหรับใชสวมใสศีรษะในการแสดงโขนนั้นเปนการแสดงออกทางดาน

ความสําคัญของตําแหนง ยศถาบรรดาศักดิ์มีความประณีตสวยงามตามแบบฉบับของชางทําหัวโขนที่

สามารถสรางสรรคหัวโขนใหมีลักษณะและรูปลักษณที่ส่ือถึงเพศเผาพงศวงศชาติเชื้อ หรือแมแตการ

แสดงออกดวยอารมณทางสีหนาบางหัวสรางขึ้นเพื่อเปนการชี้บงบุคลิกลักษณะเฉพาะของตั ตัวละคร

ในเรื่องรามเกียรติ์บางหัวถูกสรางขึ้นใหเปรียบเสมือนศีรษะของเทพผูเปนที่เคารพนับถือกราบไหวบูชา

เชน หัวโขนพระพรหม พระอิศวร พระนารายพระพิฆเนศวรเปนตน ทําใหไดรับการยกยองเปนของสูง

และมงคลวัตถุมีศักดิ์และความสําคัญเหนือกวาหัวโขนปกติธรรมดาทั่วไปหัวโขนเปนสิ่งประดิษฐ

ทางดานศิลปะที่มีเอกลักษณและทรงคุณคาของไทยเปนสิ่งที่ตองเก็บรักษาใหคงอยูในสภาพดี

ตลอดเวลาทะนุถนอมไมใหชํารุดทรุดโทรมเสียหายดวยการเก็บรักษาไวในลุงซึ่งเปนภาชนะสําหรับใช

เก็บรักษาหัวโขนโดยเฉพาะ ทั้งกอนและหลังแสดงแตเดิมทําดวยเครื่องจักสาน ลงรัก น้ําหนักเบา

เคลื่อนยายไดสะดวกปจจุบันเปลี่ยนมาทําดวยสังกะสีแทนลักษณะรูปทรงกระบอกสั้น ประกอบดวยตัว

ลุงสําหรับใสหัวโขนและฝาครอบกึ่งกลางของลุงจะเปน 
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 ที่ตั้งทวนหรือหลักเตี้ยลักษณะเปนแปนกลมใชสําหรับรองรับหัวโขนหรือมงกุฎ ชฎาลุงแบง

ออกเปนสองชนิดคือ ลุงสําหรับเก็บหัวโขนมีมงกุฎทรงยอดเชน พญาทูษณมัยราพณพญาขรสวาหุ มา

รีศ ตรีเมฆมังกรกัณฐทศกัณฐ ลักษณะของลุงชนิดนี้จะเปนฝารูปกรวยกลมทรงสูงหรือเตี้ย ข้ึนอยูกับ

ความสูงของมงกุฎเพื่อใหมีที่วางพอสําหรับความสูงของมงกุฎไมทําใหเกิดความเสียหายเมื่อปดฝาลุง

และลุงสําหรับเก็บหัวโขนไมมีมงกุฎหรือหัวโลน ที่ฝาครอบมีลักษณะตัดตรงเชนพาลี สุครีพหนุมสน 

ชมพูพาน ชามพูวราช องคตนิลพัท นิลนนท เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 การตั้งและการเก็บรักษา 

ภาพประกอบ 9 การนําหัวโขนวางบนทวน 
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 การเก็บรักษาหัวโขนที่ใชในการแสดงนั้น ถาไมเก็บไวในลุงเพื่อปองกันความเสียหาย จะตอง
นําหัวโขนหนาตาง ๆ มาวางไวบนทวนที่ทําจากไมนํามากลึงขึ้นรูปเปนหลักทวน ฐานมีลักษณะแปน
กลมตรงปลายทวนมีแปนสําหรับรองรับหัวโขน สูงประมาณหนึ่งฟุตและตองตั้งใหอยูสูงจากพื้นและ
ทางเดินไมนําไปวางไวในที่ต่ําที่สามารถเดินขามไปมาได ไมทําหัวโขนรวงหลนลงพื้นไมปลอยใหหัวโขน
ถูกแมลงสาบกัดแทะ หรือกระทําการใด ๆ ที่เปนการแสดงออกถึงความไมเคารพในครูบาอาจารย
เนื่องจากหัวโขนที่ใชในการแสดงนั้นถือเปนของสูงและมีครูที่ตองใหความเคารพบูชาทั้งในเวลาแสดง
และเวลาปกติมักนิยมจัดเก็บโดยการแบงออกเปนพวก ๆ เปนสวนสัดเปนสวนเชน ฝายมนุษยฝายยักษ
และฝายลิงโดยเฉพาะหัวโขนหนายักษและหนาลิงตองเก็บรักษาไวคนละดานมีหัวพระฤๅษีภรตมุนีหรือ
หัวพอแกวางคั่นกลาง หามนํามาเก็บรวมกันโดยเด็ดขาดซึ่งถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอกันมาแต
โบราณรวมทั้งหามนําหัวโขนหรือเครื่องแตงกายสําหรับแสดงมาเก็บรักษาไวที่บานโดยเด็ดขาด ตอง
นําไปฝากไวที่วัดเทานั้นเพราะถือกันวาเปนของรอนถาผูใดเก็บรักษาไวจะมีแตเหตุเดือดรอนวุนวายไม
ส้ินสุดหรือแมกระทั่งหามนํารูปวาดของตัวละครใด ๆก็ตามในเรื่องรามเกียรติ์มาเก็บไวเชนกันปจจุบัน
ขอหามดังกลาวไดสูญหายไปตามกาลเวลาทําใหมีผูนิยมนําหัวโขนไปเปนของประดับตกแตงหรือของที่
ระลึกแทนอาจารย (หัวโขน, โขน, ธนิต อยูโพธิ์, องคการคาของคุรุสภา, 2538, หนา 130, เลขหมู
หนังสือ 793. 3209593,) 

 

2. หลักการออกแบบ วินโดว ดิสเพลย (Window Display) 
 2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดแสดงสินคาDisplay 
  คําจํากัดความของคําวาการจัดแสดงสินคาไวหลายประการดวยกันเปนตนวา 

       2.1.1 การจัดแสดงสินคาคือการจัดแสดงสินนคาออกสูสายตาประชาชนโดย

กระทําอยางมีคุณคาทางสุนทรียศาสตรและมีผลตอการขายสินคา 

   2.1.2 การจัดแสดงสินคาคือส่ือกลางอยางหนึ่งในการขายสินคาหรือนับเปนการ

แสดงออกทางการโฆษณาอยางหนึ่งซึ่งสงผลตอภาพพจนของคนภายนอกที่มีตอรานคา 

        2.1.3 การจัดแสดงสินคาคือศิลปะในการเสนอแนะสินคา 
 

   จากคําจํากัดความดังกลาวขางตนจึงสามารถจะสรุปลักษณะของการจัดแสดง

สินคาไดวาการจัดแสดงสินคานอกจากจะเพิ่มความสวยงามใหรานแลวยังใหประโยชนในดานการขาย

อีกดวยการจัดดิสเพลย (Dlsplay) หมายถึงวัตถุ 3 มิติซึ่งมีความกวางความยาวและความลึกทุกชนิดที่

ใชประกอบหรือมีสวนชวยสงเสิรมกิจกรรมการขายรูปแบบตางๆเปนสื่อที่อยูใกลชิดกับลูกคามาก

ที่สุดณจุดที่ขายสินคา (Polnt of Sale) ลูกคาจะตัดสินใจซื้อสินคากลับไปหรือไมข้ึนอยูกับประสิทธิภาพ

ในการจูงใจของดิสเพลย 
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 2.2  วัตถุประสงคของการจัดดิสเพลย (Display) 
  2.2.1  ดานการตลาด (Marketlng concept)  

  2.2.1 ดานการโฆษณา (Advedlslng concept) 
 2.3 วัตถุประสงคดานการตลาดเพื่อการขายสินคา (To selllng Goods) สามารถแบง
ไดดังนี้ 
  2.3.1  เปนการสงเสริมการขายใหลูกคาสนใจณแหลงซือ้ขาย 

  2.3.2  เปนการทําใหคนทีเ่ดินผานหนารานสะดุดตาและเรียกรองใหลูกคาพุงความสนใจ

ไปยังสินคานัน้ ๆ 

  2.3.3 เปนการใหลูกคาทราบถงึชนิดประเภทของสินคาที่รานคานัน้มีจําหนายหรือบริการ 

  2.3.4  เปนผลทางดานการขายกรณีแตงรานคาตามเทศกาลตาง ๆ 

  2.3.5  เพื่อแยกประเภทของสินคา 

  2.3.6  เปนกาชวยในการตัดสินใจซื้อของลกูคาหากผูขายสามารถเรียกรองความสนใจ

จากผูซื้อโดยแสดงใหเห็นถึงวิธีทาํงานหรือการใชงานของสินคานัน้ ๆ 
 

 2.4 วัตถุประสงคดานการโฆษณาเพื่อสรางความชอบในตราหรอืยี่หอนั้นๆ 
(To create Brand Preference) แบงไดดังนี้ 

 2.4.1 เพื่อเปนการเสนอรูปแบบลักษณะขนาดของสนิคาและสงเสริมการขายสนิคาที่

ไดรับความนิยมอยูแลว 

 2.4.2  เพื่อแสดงถึงวิธีการใชเวลาสถานทีท่ี่จะใชสินคานั้น ๆ 

 2.4.3  เปนการใหลูกคาทราบถึงชนิดประเภทของสินคาที่รานนัน้มีจาํหนายหรือบริการ 

 2.4.4  เปนการสรางใหเกิดความสวยงามและยานการคานั้นๆอนัเปนผลสืบเนื่องในดาน 

ชื่อเสียงของบริษัทหางรานผูผลิตสินคานั้น ๆ ดวย 

2.4.5  เพื่อทําใหผูบริหารกิจการเกิดความคิดสรางสรรคแปลก ๆ ใหม ๆ อยูเสมอ 
 

 2.5 ดิสเพลยที่ดีจะตองสามารถทําหนาที่ตอบสนองขั้นตอนการตัดสินใจซื้อของ
ลูกคาไดครบ ทั้ง 4 ประการ คือ 
  2.5.1  ดึงดูดใหเกิดความสนใจทําใหเหลยีวมอง (Ayract Ayentlon) 

  2.5.2  ใหขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจ (lnformatlve) 

  2.5.3  เรงเราใหเกิดความตองการ (Arouse Deslre) 

  2.5.4  สรางความมัน่ใจ (wln confldence) และสามารถทาํใหลูกคาตัดสนิใจซื้อสินคาในทีสุ่ด 
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 2.6 ประเภทของการจัดดิสเพลย 
  จากหนังสือ create Dlstlnctlve Dlsplay เขียนโดย Kenneth H Mllls และ Judlth E pavl ไดแบง

ประเภทของการจัดแสดงสินคาออกเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 
  2.6.1. วินโดวดิสเพลย (wlndoW Dlsplay) 
   วินโดวดิสเพลยเปนสวนการจัดแสดงสินคามีความสําคัญที่สุดเพราะเปนสิ่งแรกที่ 

ดึงดูดผูคนใหสนใจสินคาการจัดแสดงในตูโชวหนารานจะแสดงใหเห็นถึงลักษณะรานคาและของที่ขาย

ในรานสามารถแบงออกเปนแบบใหญ ๆ 3 ประเภทคือ 

 2.6.1.1 ตูโชวแบบเดียวหรือโซวแบบราบ (slngle Dlsplay) เปนตูโชวที่อยูเบื้องหลังกระจก

ที่แบนราบซึ่งเปนผนังดานหนาของรานการจัดแสดงสินคาในตูแบบนี้มักจัดให มีมุมมองจากดานหนาเพียง

ดานเดียวซึ่งนับวาเปนการจัดทียุงยากนอยที่สุด 

 2.6.1.2 ตูโชวแบบมุม (corner Dlsplay) เปนตูโชวที่อยูตรงมุมของรานโดยอาศัย

ผนังดานหนาและดานขางของรานซึ่งประชิดกันอยูเปนตูโชวหรืออาจเกิดจากการถอยประตูทางเขาให

ลดไปกวาระดับหนารานตูโชวแบบมุมนี้ดูนาสนใจกวาแบบแรกเพราะมีมุมมองจากทางสองดาน

ดวยกันแตตูโชวแบบนี้จะจัดไดเฉพาะรานที่อยูหัวมุมใหรอหางรานที่มีเนื้อที่รานกวางขวางมากๆ เทานั้น 

 2.6.1.3  ตูโชวแบบเกาะ (Island Display) เปนตูโชวทึแยกตัวออกเปนอิสระเกิด

จากการรนแนวผนังดานหนารานเขาไปจนเกิดที่วางและทําใหตูโชวแบบเกาะนี้ตองการเนื้อที่ในการใช

สอยมากและยังเปนแบบที่จัดใหดูสวยไดยากแบบหนึ่งเพราะสามารถมองไดจากรอบดานจึงตองแตง

ใหมองดูสวยงามทุกๆดาน 

 2.6.2 อินทีเรียดิสเพลย (lnterlor Dlsplay) อินทีเรียดิสเพลยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด

การหมุนเวียน (clrculatlon) โดยคํานึงถึงความสะอาดสบายของลูกคามากที่สุดเพื่อเปนการบอกที่ตั้ง

สินคาใหกับลูกคาทั้งยังเปนการจัดสรรแบงเนื้อที่ใหเกิดประโยชนใชสอยในการจัดแสดงสินคาใหมาก

ที่สุดอีกดวยสามารถแบงออกเปน 5 ประเภทคือ 

  2.6.2.1 จัดบนเคานเตอรเสนอขาย (Top of counter Dlsplay) การจัดแบบนี้มัก

จัดเพื่อขายดวยสินคาทีจัดบริเวณนี้สมควรมีขนาดใหญและไมควรจัดมากนักเพราะเนื้อที่มีจํากัดการ

จัดแบบนี้สะดวกในการซื้อขายเพราะผูซื้อสามารถติดตอกับพนักงานไดงายอีกทั้งพนักงานขายยัง

สามารถควบคุมดูแลไดทั่วถึงอีกดวย 

  2.6.2.2 จัดบนผนัง (walI Dlsplay) คือการนําสินคาไปติดแสดงบนผนังทีวางอาจ

ทําเปนฉากหลังรองรับสินคาโดยไมตองติดสินคาดานบนผนังโดยตรงไดเพื่อเปนการเพิ่มความ       

สวยงามใหกับสินคาที่จะจัดแสดงในแบบนี้ควรเปนสินคาน้ําหนักเบาและมีความหนาแนนไมมากนัก

ขอดีของการจัดแบบนี้คือสามารถใชพื้นที่บนผนังที่วางใหเปนประโยชน เชนผนังสวนทีอยูสูงๆ 
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 2.6.2.3  จัดแสดงสินคาแบบแขวน (Hanglng Dlsplay) คือการแขวนหอยสินคาและ

วัสดุตกแตงจากเพดานการจัดแบบนี้มีขอเสียคือไมอยูในระดับสายตาและเปลี่ยนแปลงการจัดไดยาก

และถาการยึดติดไมแนนหนาพอสินคาและเครืองตกแตงอาจหลนลงมาเกิดความเสียหายและเปน

อันตรายแกผูสัญจรผานไปมาไดมี แตขอดีคือสามารถชวยตกแตงเพดานที่โลงสูงมากๆใหดูสวยงามขึ้น

ไดนิยมใชวัสดุทีมีลักษณะเบาเพื่อความปลอดภัยของลูกคา 

 2.6.2.4 จัดในตูโชว (close Dlsplay) ผูนี้อาจพิงติดกับหนังหรือเสาซึ่งเกิดจากการ   

ออกแบบ Layout พื้นทีขายของหางสรรพสินคานั้น ๆ 

 2.6.2.5 จัดบนพื้นที่ (open Dlsplay) อาจจัดในมุมใดมุมหนึ่งหรือจัดกลางรานถา

ภายในมีเนื้อเพียงพอการจัดแบบนี้อาจทําฐานรองเพื่อใหสินคาดูเดนขึ้นแตการจัดบนพื้นที่ไม ควรเปน 

สินคาที่แตกหักไดงาย 
 
 2.7 การจัดดิสเพลย (Dlsplay) ในปจจุบันมีทั้งดิสเพลยแบบเกาและแบบที่เกิดขึ้น
ใหมนับรวมกันไดหลายสิบประเภทแตเพื่อใหเขาใจงายกสามารถจัดหมวดหมูเปนกลุมใหญๆ 
เพื่อแบงดิสเพลยออกตามลักษณะการใชงานได 4 ประเภทคือ 

 2.7.1. วินโดว - ดิสเพลย (wlndoW Dlsplay) หรือที่เรียกงายวาๆหนาตางรานคือ ชอง

กระจกใสๆที่อยูบนกําแพงบริเวณหนารานซึ่งสามารถมองทะลุเขาไปเห็นสินคาที่จัดแสดงอยูขางในได

ถือเปนจุดเชื่อมตอระหวางรานคาภายในกับลูกคาที่เดินไปมาอยูภายนอกถือเปนปราการดานแรกที่ทํา

หนาที่เชื้อเชิญใหลูกคาสนใจและเดินเขามาในรานประเภทของวินโดวดิสเพลยแบงตามจํานวนชอง

หนาตางที่ใชดังนี้- วินโดวแบนหนาตางเดี่ยว (slngle wlndow) คือวินโดวที่มีกระจกใสอยูเพียงชอง

เดียวซึ่งมักตั้งอยูดานขางของประตูทางเขาเปนวินโดวแบบที่ใชในรานคาขนาดเล็กที่มีพื้นที่จํากัดหรือ

รานคาทีไมตองโชวอะไรก็มีคนเดินเขามาซื้อของอยูแลวเปนรานขายยาและรานอุปกรณกอสรางขอดี

คือออกแบบไดงายเหมือนการฉายหลังจอเดี่ยวไมมีส่ิงใดมารบกวนใหหรือ บดบังความสําคัญของจอนั้นได 

  - วินโดวแบบหนาตางชุด (serleS Dlsplay) แบบนี้จะมีความยุงยากในการ

ออกแบบมากกวานิดหนอยเพราะเปนวินโดวแบบมีหนาตางมากกวาหนึ่งชองในรานเดียวซึ่งจํานวน

มากหรือนอยนั้นขึ้นอยูกับขนาดของรานโดยทั่วไปหากเปนรานคาขนาดกลางกจะมี 2 จองขนาบอยู

สองขางของประตูรานใหญข้ึนไปอีกหนอยก็อาจมี 4 - 5 จองเรียงตอกันมากที่สุดคงเปนหางสรรพสินคา

ที่อาจใชหนาตางถึง 10 กวาของกระจัดกระจายอยูทั่วไปตามทางเขาในมุมตางๆการออกแบบหนาตาง

แบบชุดนี้นอกจากจะตองคํานึงถึงความสวยงามในแตละชองแลวยังดองคํานึงถึงความสอดคลองของ

หนาตางแตละชองตวยเพิ่อรักษาเอกภาพของสิ่งที่กําลังนําเสนอขณะเดียวกันในความเหมือนกันของ

หนาตางแตละชองนั้นก็ตองระวังไมใหคลายกันเกินไปเพราะอาจทําใหดูซ้ําซากนาเบื่อได 
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           2.7.2. อินทีเรีย - ดิสเพลย (Interior Display)คือการจัดในตัวรานนัน่เองประกอบดวย

ดิสเพลยหลากชนิดหลายรปูแบบดวยกนั เชน 

   - เมานเทน- ดิสเพลย (Mountain Display) หรือเวทีที่ใชจัดแสดงสินคาตั้งอยูตรง

กลางหองโถงใหญๆ 

   - เอเวอรอนเมนทอล - ดิสเพลย (EnveronmentaI Display) คือจัดบรรยากาศ  

จําลองของการใชสินคาตัวอยางเชนหองน้ําจําลองของรานขายอุปกรณกอสราง  ที่ชวยใหลูกคาอง

เห็นภาพของกระเบื้องและสุขภัณฑเมื่อถูกนําไปใชงานจริงซึ่งจะชวยใหการตัตสินใจซื้อไดงายขึ้น 

   - เคานเตอร - ติสเพลย (counter Dissplay) คือดิสเพลยขนาดเล็กที่วางไวบน

เคานเตอรเพื่อชวยพนักงานขายในการอธิบายลรรพคุณของสินคาเขน  แทนวาง เครื่องสําอาง 

สําหรับทดลองใชหรือแทนวางตัวอยางของแถมที่วางอยู บนเคานเตอรในรานอาหารจานตวนเปน 

   - เซลฟ -ทอลกเกอร (shelf Talker) หรือปายที่ติดตามชั้นวางสินคาในซุปเปอร

มารเก็ตทําหนาที่เปรียบเสมือนพนักงานขายที่คอยเรียกลูกคาใหหันมาสนใจในสินคาที่วางอยูบน

ชั้นมีตั้งแตปายธรรมดาๆไปจนถึงการใชเทคนิคพิเศษแสดงแสงสีเสึยง 

             2.7.3.เอกซทีเรีย - ดิสเพลย (Exterior Display)หรือดิสเพลยภายนอกอาคารไดแกสวน

ตกแตงนอกรานทั้งหมดเชนธงราวเสาไฟ ฯลฯ 

              2.7.4.รีโมท - ดิสเพลย (Remote Display)คือบูธแสดงสินคาแบบชั่วคราวที่ใชจัดตาม

สถานที่ตางๆหมุนเวียนไปเร่ือยๆสวนใหญมักใชเพื่อเปดตัวสินคาสาธิตวิธีการใช แลกของตัวอยาง

เลนเกมหรือจัดกิจกรรมรูปแบบตาง ๆ 
 
 2.8  หลักของการออกแบบ (Principles of Design)การจัดแสดงสินคาใหไดดีและเหมาะสมนั้น

ยอมเปนเสมือน “พนักงานขายของเงียบ” (silent salesman) เพราะเปนการแสดงสินคาจริงๆไมใชดวย

ภาพหรือการบรรยายเหมือนการใชส่ืออ่ืนๆดังนั้นหลักการของการออกแบบการจัดแสดงสินคาจึงเปน

เร่ืองที่ตองใขศิลปะผนวกดวย 

  2.8.1 หลักการที่ควรคํานึงในการจัดแสดงสินคา การจัดแสดงสินคาที่ดีควรคํานึงถึง

หลัก 7 ประการดวยกันคือ 

   2.8.1.1.ตองศึกษาผูซื้อและความตองการของผูซื้อตลอดจนทําเลที่ทั้งของราน เชน

พิจารณาวารานตั้งอยูในบริเวณใดเปนศูนยกลางธุรกิจการคาชานเมืองหรือยานที่พักอาศัยผูซื้อเปนคน

ระดับไหนการจัดแสดงสินคานั้นตองเหมาะสมกับทําเลและระดับของผูซื้อดวยเชนนี้เปนรานที่ตั้งอยูใน

ระดับที่มีลูกคาระดับปานกลางแตจัดตกแตงการจัดแสดงสินคาอยางหรูหราพรอมทั้งไมติดปายบอก

ราคาผูซื้ออาจคิดวาสินคานั้นมีราคาแพงจนเขาไมอาจซื้อไดทําใหหมดความสนใจที่จะซื้อหรือถาบาน
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นั้นตั้งอยูในบริเวณที่ลูกคามีกําลังซื้อสูงแตจัดการจัดแสดงสินคาแบบลวก ๆ ลูกคาก็จะมองขามสินคา

เหลานั้นไป 

   2.8.1.2.จัดโดยคํานึงถึงฤดูกาลและโอกาสสําคัญตางๆคือควรเปลี่ยนเนื้อหาและ

บรรยากาศของการตกแตงใหสอดคลองกับสภาพดินฟาอากาศกิจกรรมและการดําเนินชีวิตของผูคนใน

แตละชวงเชนนี้ในฤดูรอนอาจตกแตงใหมีบรรยากาศของชายทะเลการพักผอนในฤดูหนาวตกแตงใหมี

บรรยากาศของความหนาวเย็นใหมีบรรยากาศของงานเฉลิมฉลองคริสมาสตและปใหม 

   2.8.1.3. วัสดุที่ใชในการตกแตงควรเปนวัสดุที่ทําไดงายในทองถิ่นวัสดุที่มีอยูใกล

ตัวหรือเปนวัสดุที่หาไดงายตามทองถิ่นในบางโอกาสทีจําเปนตองใชวัสดุราคาแพงก็ควรเลือกใชวัสดุซึ่ง

อาจเปลี่ยนแปลงเพือใชในการจัดคราวตอไปไดอีกอีกประการหนึ่งคือควรเลือกวัสดุตรงชนิดทีสงเสริม

สืนคามิใชใชวัสดุที่ทําใหสินคาดูไรคาหมดสวยและไมนาสนใจเชนสินคาที่มีความแวววาวไมควรใชวัสดุ

ตกแตงที่มีความแวววาวไปหมดและยังทําใหสินคาดูไมนาสนใจเทาที่ควร 

   2.8.1.4.ควรเลือกสินคาที่เห็นวามีความสําคัญเหมาะสมเพื่อนํามาจัดแสดงเทานั้น

เพราะเปนไปไมไดที่จะนําสินคาทุกชนิดทุกอยางทีมีอยูในรานมาจัดแสดงไดหมด 

   2.8.1.5.การจัดแสดงสินคานอกจากจะคํานึงถึงความสวยงามของสินคาแลวยัง

ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของสินคาและลูกคาดวยในแงความปลอดภัยของลูกคาคือการจัดแสดง

สินคาในรานสินคาที่วางจะไมเกะกะหรืออยูในที่ๆลูกคาโดยเฉพาะเด็กๆจะสะดุดหรือชนไดงาย

โดยเฉพาะถาเปนสินคาที่มีความนเปราะบางยิ่งตองระมัดระวังใหมากสวนความปลอดภัยของสินคา

จะตองวางสินคาไวในมุมที่คนขายแลเห็นไดงายเพื่อปองกันการฉกฉวยของพวกมิจฉาชีพโดยเฉพาะ

การจัดแสดงฟนคาภายในรานจะตองระมัดระวังมากกวาในตูโชวขอสําคัญคือถาหากมีการหยิบสินคา

ที่จัดเอาไวออกไปขายจะตองนําเอาชิ้นใหมมาแทนที่ทันทีเพื่อปองกันการเขาใจผิดของทางรานเองและ

โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อความสวยงามนอกจากจะตองดูแลสินคาในแงความปลอดภัยแลวการรักษา

ความสะอาดเปนสิ่งสําคัญสินคาที่ตั้งแสดงไวถามีข้ีฝุนจับเขลอะยอมแสดงถึงความไมเอาใจใสของ

พนักงานเจาของรานและยอมไมชวนใหซื้อ 

   2.8.1.6. การจัดตกแตงสวนใหญจะทําในตอนกลางคืนเมื่อปดราานแลวบางราน       

ก็ทําในเวลากอนเปดรานในชวงเชาหลังจากเปดรานแลวแตยังมีลูกคาไมมากแตในกรณีที่ทําการ

ตกแตงเพื่อตอนรับงานเฉลิมฉลองสําคัญๆเชนงานปใหมหรือคริสมาสตอาจจะทําในชวงเปดรานและมี

ลูกคาในรานก็ไดเพราะจะทําใหลูกคาซึ่งสวนใหญมีความตื่นเตนตองานดังกลาวอยูแลวเกิดความ

กระตือรือรนรูสึกคึกคักและรูดีวาตนเองมีสวนในการเฉลิมฉลองกับทางรานดวยแตอยางไรก็ตามความ

ยุงเหยิงที่เกิดจากการจัดรานโดยใชเวลาติดตอกันเปนเวลานานๆวันอาจทําใหลูกคาที่มาประจําเกิด

ความรําคาญไดดังนั้นที่เหมาะที่สุดควรใชชวงเวลาในการจัดใหส้ัน 
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   2.8.1.7. ควรจัดใหบริเวณที่แสดงสินคามีแสงสวางพออควรอาจจะใชไฟสปอตไลท

ชวยเนนเปนจุดๆแตไมควรใชสปอตไลทนี้ใหมากจนเกินไปเพราะความรอนของสปอตไลทอาจทําใหสี 

ของสินคาเปลี่ยนไปนอกจากนี้เมื่อแสงกระทบกับวั่สดุตกแตงที่เปนมันวาวเชนกระจกสเตนเลสหรือทอง

เหลืองจนทําใหเกิดแสงสะทอนที่นารําคาญไดนอกจากนั้นการใชสปอตไลทมากเกินไปจะทําให

อุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงขึ้นอยางมากจนเปนอันตรายตอรานคา 

 
 2.9  ความรูเร่ืองความคิดสรางสรรคในการออกแบบวินโดวดิสเพลย (Wlndow Dlsplay) 
  ความรูเร่ืองความคิดสรางสรรค (creative ldea) และการออกแบบ (Deslgn) ไดเขามา 

มีบทบาทเปลี่ยนแปลงรูปแบบของวินโดวดิสเพลยไมใหจําเจเหมือนแตกอนแกนแทของการออกแบบ

นั้นไมไดอาศัยเพียงความรูทางศิลปะเพื่อทําใหวินโดวดูสวยงามเพียงอยางเดียวหากแตการออกแบบ

คือการสรางสรรคสวยงามที่จะตองตอบสนองตอวัตถุประสงคในการสื่อสารไดดวย(communlcatlon 

objectlve) อาทิเพื่อบอกใหลูกคาทราบวารานนี้ขายสินคาอะไรรูปแบบไหนเหมาะสําหรับใครหรือกําลัง

จัดโปรโมชันพิเศษอะไรและที่สําคัญคือการออกแบบที่ดีนั้นจะตองสามารถกอใหเกิดปฏิกิริยา

ตอบสนองบางประการจากลูกคาไดดวย (Response) ตัวอยางเชนทําใหลูกคาเกิดความสนใจอยากได

หรือเกิดความประทับใจจดจํารานคาไดหลังจาก มองเห็นวินโดวดิสเพลยการออกแบบวินโดวดิสเพลย

จึงตองอาศัยศาสตรหลายแขนงควบคูกันไปเชนความรูทางดานการตลาด (Marketlng) ที่ตองใชในการ

วางแผนกอนจะลงมือออกแบบทุกครั้งนักออกแบบจะตองทําความรูจักกับสินคาอยางละเอียดจน

สามารถวิเคราะหดวาสินคาของเรานั้นมีจุดขายอะไรที่เหนือกวาคูแขงบาง (Unlque selllng polnt) 

ตัวอยางเชนรานไอยราเปนรานตัดสูทสําหญัคุณผูชายมีจุดขายอยูตรงที่สามารถตัดสูทผาไหมได

ประณีตที่สุดในประเทศไทยเผื่อไดจุดขายทีโดดเดนอยางนี้แลวอันดับตอไปก็เปนเรื่องงายที่จะกําหนด

วัตถุประสงคในการสื่อสาร (communlcatlon objectlve) ซึ่งก็คือการกําหนดวาวินโดวดิสเพลยที

ตองการนั้นจะตองสื่อสารอะไรไปยังลูกคาบางจึงจะสามารถสะทอนจุดขายอันเปนเอกลักษณเฉพาะ

ของรานเมื่อสามารถกําหนดเรื่องราวที่จะบอกเลยแกลูกคาไดแลวนั้นอันดับตอไปกถึงเวลาที่ตองใช

ทักษะทางศิลปะ (Adlstlc sklll) เขามาชวยในการเลือกสรรส่ิงของและจัดแตงองคประกอบตางๆ

ภายในวินโดวดิสเพลยใหสอดคลองกลมกลืนกันจนเกิดความสวยงามและสามารถสื่อสารวัตถุประสงค

ที่ตองการไดครบถวนซึ่งเทคนิคการออกแบบเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นก็มีหลากหลายแตกตางกันใป

ตามแตจินตนาการและความคิดสรางสรรคนักออกแบบแตละคน (ลิตติพร  ลิตติพานิจ 2547: 47:49) 

 วินโดวดิสเพลย (WlndoW Dlsplay) ไมใชวิธีการใหมของการตกแตงตูโชวแตเปนวิธีการ 

ใหมของการขายที่ดีดิสเพลยทําใหรานคาเปนที่ตองการและสรางชื่อเสียงอยางมีประสิทธิภาพสงผลให

เกิดการเปนทีรูจักโดยนําเสนอขอดีของสินคาทําใหสินคาขายไดเร็วและทําใหเจาของธุรกิจ รูจักธุรกิจ
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ของตัวเองขอเท็จจริงเกี่ยวกับดิสเพลยคือสินคาเครื่องเพชรสินคาที่เนนการออกแบบสินคาสําหรับ

ผูหญิงรานแฟชันชั้นสูงสินคาสําหรับผูที่รายไดสูงจะไดใชประโยชนจากดิสเพลยอยางมากแตรานเหล็ก

รานขายของชําจะมีการใชประโยชนจากดิสเพลยเพียงเล็กนอยโดยจะใชในการแจงขาวสาร               

(G. R. Fazakerley,1957: 9 -10) ส่ิงสําคัญที่นักออกแบบวินโดวดิสเพลยทุกคนพึงกระทําก็คือตอง

พยายามนําเสนอแนวคิดใหมๆใหนําสมัยอยูเสมอวินโดวดิสเพลยมีชื่อเรียกที่แตกตางกันวาการจัดดิส

เพลยเพื่อขาย (Selllng Dlsplay) กับ การจัดดิสเพลยเพื่อสรางภาพลักษณ (Prestlge Dlsplay) ซึ่งการ

จัดทั้งสองวิธีนี้มีวัตถุประสงคที่ แตกตางเกินและเหมาะสมกับรานคาคนละประเภท 

 2.9.1. การจัดดิสเพลยเพื่อขายเหมือนกับการคาขายแบบฮารดเซลล (Hard sale) คือหวังใหดู

เตะตาเตะใจและขายสินคาไดในทันทีซึงสวนใหญก็จะใชวิธีนําสินคารุนใหมๆออกมาตั้งโชวหนาราน

เพื่อกระตุนใหลูกคาทีเดินผานไปมาเกิดความอยากที่จะซื้อ อยากไดและตัดสินใจซื้อในทันทีการจัด

วินโดวดิสเพลยแบบนี้นอกจากจะนิยมใชกับรานคาขนาดเล็กที่ยังไมมีชื่อเสียงแลวยังใชไดผลดีกับราน

ขายสินคาประเภทแฟชั่นทีมีการแขงขันกันสูงอยางรานเสอผาเครื่องกีฬาและโทรศัพทมือถือเปนตน 

 2.9.2. การจัดดิสเพลยเพื่อสรางภาพลักษณเปนการจัดแบบซอฟทเซลล (soft sale) ที่

ไมไดหวังจะขายสินคาไดในทันทีแตตองการใหลูกคาเกิดความประทับใจในภาพลักษณอันดีของรานคา

ทําใหอยากยอนกลับมาใหมและอาจตัดสินใจซื้อสินคากลับไปในภายหลังซึ่งกอนแนนอนวารานคาทีจ่ะ

จัดดิสเพลยแบบนี้ไดยอมตองมีภาพลักษณอันดีมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไปอยูกอนแลวซึ่งก็ไดแก

หางสรรพสินคาขนาดใหญรานแบรนดเนมดัง ๆ และรานขายสินคาพิเศษประภทที่หาซื้อที่ไหนไมไดอีก

แลวสินคาเหลานี้มักมีกลุมลูกคาเฉพาะทีไมคอยสนใจเรื่องราคาหรือคุณภาพของสินคามากเทาไหรแต

จะซื้อสินคาไปเพราะความเชื่อมันในรานคาและตรายี่หอมากกวาดังนั้นการโชวสินคาจึงไมใชส่ิงที่จะ

สามารถดึงดูดใจลูกคากลุมนี้ไดเทากับการจัดบรรยากาศที่สะทอนภาพลักษณความเหนือระดับที่พวก

เขาใฝหาอยากจะไดมาครอบครองมากกวา (ลิตติพร ลิตติพานิจ 2547:  49:58) วินโดวดิสเพลยเปนอีก

หนึ่งเครืองมือที่มีพลังเพราะมันมีเปาหมายและมีเปาหมายเดียวที่อาศัยอิทธิพลทางอุดมการณ

การตลาดเรื่องดีคือความตองการของลูกคาดิสเพลยเกิดจากการใชความรู 2 -3 ขอเท็จจิรงเกี่ยวกับ

รูปแบบการทํางานของจิตใจมนุษยขอหนึ่งของความจริงคือคนไมแบงแยกความสนใจเปนคนมั่นคง

กวาคนที่แบงแยกความสนใจดิสเพลยทํางานโดยทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัยไมแบงแยกความสนใจ

โดยนําเสนอหนึ่งความคิดไปสูลูกคาและเชื่อมตอทุกกําลังของการขายเบื้องหลังของขอตอการโตแยง

มากมายเพื่อใหไดหนึ่งความคิดคือเลือกบังคับกระตุนจุดดีและขจัดขอโตแยงกระตุนใหเกิดการซื้อโดย

อาศัยแรงดลใจ 
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 3. เทคนิคในการพัฒนาโฮโลแกรม (Hologram)  

  โฮโลแกรมถูกสรางขึ้นดวยกระบวนการที่เรียกวา ฮอโลกราฟ (Holography) โดยฮอโลกราฟ

เปนเทคนิคที่ชวยใหแสงกระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและไดถูก สรางขึ้นใหม เพื่อใหปรากฏเปนวัตถุอยู

ในตําแหนงเดิมเมื่อเทียบกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตําแหนงและทิศทางของระบบการ

มองเห็นเปนไปอยางถูกตอง เหมือนกับวาวัตถุก็ยังคงเปนปจจุบันจึงทําใหภาพที่บันทึกปรากฏเปนภาพ 3 มิติ  

 

  โฮโลแกรม 3 มิติเปนเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระยะไกล 

ระหวาง บุคคลตนทางและปลายทางที่อยูตางสถานที่กันสามารถโตตอบแบบตัวตอตัวโฮโลแกรมแบง

ไดเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือ  white-light hologram ซึ่งภาพ โฮโลแกรมที่บันทึกนั้น 

สามารถมองเห็นไดดวยการสองสวาง ดวยแสงสวางจากธรรมชาติ และอีกประเภทหนึ่งคือ ภาพโฮโล

แกรม ที่ตองถูกสองสวางดวยแสงเลเซอร หรือแสงที่มีสภาพหนาคลื่นสอดคลองกันในระดับหนึ่ง ถึงจะ

มองเห็นภาพ 3 มิติได 

 

  โฮโลแกรมไดถูกคิดคนขึ้นมาครั้งแรกในป ค.ศ. 1948 โดย ดร.เดนนิส กาเบอร (Dennis 

Gabor, 1900-1979) วิศวกรไฟฟาชาวฮังการี โดยกาเบอรไดคนพบหลักการของฮอโลกราฟโดยบังเอิญ 

ในระหวางที่พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน  ที่บริษัท British Thomson-

Houston ที่เมือง Rugby ประเทศอังกฤษ จากการคนพบนี้ กาเบอรไดรับรางวัลโนเบลสาขาฟสิกส ในป 

ค.ศ. 1971 ตอมาไดมีการพัฒนาและเริ่มนํามาใชประโยชนอยางแพรหลาย หลังจากที่ไดมีการคิดคน

เลเซอรข้ึนมาในป ค.ศ. 1960  และไดมีการนําเอาเลเซอรเขามาประยุกตใช ในป ค.ศ. 1964 โดย

นักวิทยาศาสตรชื่อ E.Leithและ J.Upatniksแหงหองปฏิบัติการทางเลเซอร มหาวิทยาลัยมิชิแกน 

ประเทศสหรัฐฯ ไดรวมมือกันพัฒนาเทคโนโลยี Holography โดยใชคุณสมบัติของแสงเลเซอร ทําให

สามารถแสดงรูปภาพ ที่มีความลึก ความกวาง และเปลี่ยนแปลงไดตามมุมมอง นับจากนั้นฮอโลแกรม

ไดถูกพัฒนาและประยุกตใชอยางกวางขวาง 
 
  โฮโลแกรมถูกสรางขึ้นดวยกระบวนการที่เรียกวา ฮอโลกราฟ (Holography) โดยฮอโลกราฟ

เปนเทคนิคที่ชวยใหแสงกระจายจากวัตถุที่จะบันทึกและไดถูก สรางขึ้นใหม เพื่อใหปรากฏเปนวัตถุอยู

ในตําแหนงเดิมเมื่อเทียบกับการบันทึกการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตําแหนงและทิศทางของระบบการ

มองเห็นเปนไปอยางถูกตอง เหมือนกับวาวัตถุก็ยังคงเปนปจจุบันจึงทําใหภาพที่บันทึกปรากฏเปนภาพ 3 มิติ  
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 โฮโลแกรม 3 มิติเปนเทคโนโลยีรูปแบบหนึ่งที่ใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารระยะไกล ระหวาง 

บุคคลตนทางและปลายทางที่อยูตางสถานที่กันสามารถโตตอบแบบตัวตอตัว  

                

 โฮโลแกรมแบงไดเปนประเภทใหญ ๆ ได 2 ประเภท คือwhite-light hologram ซึ่งภาพโฮโลแกรมที่

บันทึกนั้น สามารถมองเห็นไดดวยการสองสวาง ดวยแสงสวางจากธรรมชาติ และอีกประเภทหนึ่งคือ 

ภาพโฮโลแกรม ที่ตองถูกสองสวางดวยแสงเลเซอร หรือแสงที่มีสภาพหนาคลื่นสอดคลองกันในระดับ

หนึ่ง ถึงจะมองเห็นภาพ 3 มิติได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 โฮโลแกรม เปนภาพที่มีลักษณะ 3 มิติ ซึ่งแตกตางจากภาพ 2 มิติ 

 

 ภาพโฮโลแกรมจะใชหลักการสรางภาพใหมีการแทรกสอดของแสงที่มากระทบรูปภาพโดย

การฉายแสงเลเซอรจากแหลงเดียวกัน แยกเปน 2 ลําแสงลําแสงหนึ่งเปนลําแสงอางอิงเล็งตรงไปที่

แผนฟลมอีกลําแสงหนึ่งเล็งไปที่วัตถุและสะทอนไปยังฟลมแสงจากทั้งสองแหลงจะถูกบันทึกไวบนฟลม

ในรูปแบบของการแทรกสอด (Interference Pattern) ซึ่งมองไมคลายกับรูปของวัตถุตนแบบกอใหเกิด

ภาพเสมือน (Virtual image) ข้ึนมาตามมุมของแสงที่มาตกกระทบทําใหตาของเรารับแสงอีกดานหนึ่ง

ของแผน Hologram เกิดเห็นภาพ 3 มิติ ข้ึน (http://www.vcharkarn.com/vblog/115383) 
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ภาพประกอบ 11 หลักการสรางภาพ ฮอโลแกรม (Hologram) 
 
 
 ความแตกตางระหวางภาพถายธรรมดา (Photograph) และภาพฮอโลแกรม (hologram) นั้น 

คือส่ิงที่ถูกบันทึกภาพถายธรรมดาจะบันทึกความเขม (Intensity) และ สี ซึ่งก็คือ ความยาวคลื่น

(wavelength) ของแสง ของแตละจุดในภาพที่ฉายตกลงบนฟลมสําหรับภาพฮอโลแกรมนั้น นอกจาก

ความเขมและสีแลว ยังบันทึก เฟส (Phase) ซึ่งเปนขอมูลที่ทําใหสามารถสรางกลับ หนาคลื่นของแสง 

ใหเหมือนหรือคลายกับที่สะทอนออกจากวัตถุ มาเขาตาเราโดยตรงได ทําใหเห็นภาพนั้นมีสภาพ

เหมือน 3 มิต ิ
 

 3.1 การสรางฮอโลแกรมแบงออกเปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  3.1.1 การบันทึกภาพ (recording of image)เปนการบันทกึแถบการสอดแทรกเชิงซอน   

(Complex interference patterns) ซึ่งเกิดจากที่แตละแสงเลเซอร 2 ลําแสงซอนทับกันอยู (Superposition) แถบ

การสอดแทรกเชิงซอนนี้จะถกูบันทึกไวบนฟลมถายรูป (Photographic film)  

  3.1.2การสรางภาพ (reconstruction of image)เปนการสรางภาพ 3 มิติ ข้ึนจากแผน  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ขาว

พประกอบ 12

ภาพประกอบ

3.2 กา
 ใชเ

 - สํ

สด เจสซิกา 

2 ภาพลําแสง

บ 13 ภาพลํา

รนํา Hologr
เทคโนโลยีฮอ

านักงานขาว

เยลลิน สนทน

สะทอนวัตถุ 

าแสงสะทอนวั

ram ไปประย
โลแกรมในกา

 ซีเอ็นเอ็น ( C

นากับ วิล.ไอ.

ตกกระทบลง

วัตถุ ตกกระท

ยุกตใช 
ารส่ือสาร 

CNN ) ใชเทค

.แอม ผาน ฮอ

งบนแผนฟลม

ทบลงบนแผน

คโนโลยีฮอโล

อโลแกรม   

ม เกิดเปน ภา

นฟลม เกิดเปน

ลแกรม ยิงภา

พฮอโลแกรม

น ภาพฮอโลแ

พ 3มิติในกา

32 

ม 

แกรม 

รรายงาน



33 
 

  - บริษัทเทลสตาร ผูใหบริการโทรศัพทในออสเตรเลียก็เพิ่งจัดประชุมผาน ฮอโลแกรม  

ขามพื้นที่จากเมลเบิรนสูอดิแลด ซึ่งอยูหางกันถึง 460 ไมล อยางไรก็ ตามคาใชจายใน  การใชฮอโลแก

รมยังอยูในระดับที่สูงมาก  

  - ฮอโลแกรมจากภาพสามมิติสูฮารดดิสกความ จุสูง (Holographic data storage) 

ฮารดดิกสที่ใชหลักการ ฮอโลกราฟกนั้น ดวยขนาด 5 นิ้ว สามารถจุไดสูงถึง 125 กิกะไบต เปนอยางต่ํา 

และอาจไปถึง Terra Byte(1000GB) สวนความเร็วในการ โอนถายขอมูลอยูที่ 30 เมกะไบตตอวินาที 

 
แนวคิด 
4.การกําหนดหลักเกณฑพัฒนาออกแบบ  
 การออกแบบ คือ การถายทอดความคิดจินตนาการที่อยูบนพื้นฐานของความเปนจริงของสิ่ง

ที่ตองการออกมาเปนรูปแบบที่พัฒนาสิ่งเกาสรางสรรคส่ิงใหมข้ึนใหสอดคลองกับวัสดุการผลิต และ 

ประโยชนใชสอยที่ตองการ (สมศักดิ์ ชวาลาวัลย. 2542: 30)  

• การออกแบบตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรมถูกผลิตขึ้นเพื่อประโยชนการใชสอย เพิ่มความ

สะดวกสบายแกมนุษยและถาผลิตภัณฑนั้นมีความสวยงามก็จะเปนการเพิ่มสุนทรียะ

ใหแกผูที่ใชงานอีกดวย ดังนั้นในการออกแบบ ผูออกแบบจึงตองคํานึงถึงการสนอง

ประโยชนใชงานและความสวยงามควบคูกันไปคือ  

• จุดมุงหมายเพื่อประโยชนการใชสอย เปนการออกแบบผลิตภัณฑที่มีจุดมุงหมาย

เดนชัดเพื่อสนองตอบทางดานประโยชนการใชสอยเปนสําคัญ  

• จุดมุงหมายเพื่อพัฒนานํามูลคาเพิ่มสินคาในทองถิ่นและการสรางงานพัฒนาอาชีพ

ในชุมชน  

• แนวความคิดในการออกแบบเชิงสรางสรรค เปนการแกปญหาทางดานกายภาพ

ออกมาเปนรูปธรรม 

• การกําหนดหัวขอหลักเกณฑ โดยทั่วไปงานออกแบบจะประกอบขึ้นจากปจจัยภายใน

ไดแกรูปทรง ประโยชนใชสอย และวัสดุกรรมวิธีการผลิตและ ปจจัยภายนอก 

ผลกระทบจากความตองการของตลาด ดังนั้น  
4.1 หลักเกณฑการประเมิน การประเมินผลทางศิลปะ 
 การประเมินผลทางศิลปะและการออกแบบเปนสิ่งที่ยังไมมีเครื่องมือหรืออุปกรณสําหรับ

การวัดและเนื่องจากโดยธรรมชาติแลว เปนงานที่เกี่ยวของกับการใชความรูสึกนึกคิดในการสราง สรรค

การที่จะทําใหการประเมินผลมีความนาเชื่อถือและเปนที่ยอมรับไดจึงจาเปนตองมีหลักเกณฑซึ่ง

กําหนดไวอยางชัดเจนและครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการพิจารณาตัดสินหลักเกณฑจึงเปนองคประกอบที่
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สําคัญซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากมีผูประเมินเรียบรอยแลวโดยผูประเมินจะทําหนาที่กลั่นกรองเงื่อนไขตางๆ

และวางเปนเกณฑสําหรับ ใชเปนแนวทางการเปรียบเทียบ ความยากงายของหลักเกณฑ มักจะขึ้นกับ

ระดับความสมบูรณหรือความสัมฤทธิ์ผลของงาน ถายิ่งตองการใหผลงานคุณภาพมาก ผูประเมินยอม

ตองหาวิธีการวางหลักเกณฑที่รัดกุม และครอบคลุมปจจัยตาง ๆ อยางครบถวนอีกทั้งยังตองการ

พิจารณาตามหลักเกณฑอยางเครงครัด การสรางหลักเกณฑการประเมินผลเปนงาน มีความละเอียด

และประกอบดวยขั้นตอนที่สําคัญ ดังนี้  

 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบของงานออกแบบ  
  เมื่อรวบรวมผลงานการออกแบบที่ตองการจะประเมินผลไดเรียบรอยแลว กอนที่จะ

กําหนดเปนหัวขอหลักเกณฑไดนั้น ผูประเมินตองทาการศึกษา ใหเกิดความรูความเขาใจใน

องคประกอบ หลักของงานนั้นๆ จึงสามารถวางหลักเกณฑไดอยางถูกตอง มีประเด็นสําคัญที่ควร

ศึกษา 3 ดานไดแก  

  4.1.2 การศึกษาลักษณะเฉพาะของงานออกแบบ เนื่องจากงานออกแบบแตละประเภท

จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางกัน ดังนั้นคุณคาของงานออกแบบจึงอยูในเรื่องราว หรือตําแหนงที่

ตางกันไปดวย  

  4.1.3 การศึกษาจุดมุงหมายของการออกแบบนอกเหนือจากลักษณะเฉพาะตาม

ประเภทของงานออกแบบซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปแลวในการทางานออกแบบแตละโครงการจะมีการ

กําหนดจุดมุงหมายความตองการของฝายตางๆ ดังนั้นผูประเมินจาเปนตองมีความเขาใจโจทยและ

ความมุงหมายที่ตองการใหบรรลุ เพื่อนามาใชกําหนดระดับความสําเร็จของงานออกแบบ  

   4.1.4 การศึกษาขอกําหนดที่เกี่ยวของ เนื่องจากในปจจุบัน มีหนวยงานของรัฐและ

เอกชนที่เกี่ยวของกับงานออกแบบไดออกกฎขอบังคับตลอดจนเงื่อนไขกําหนดลักษณะทางดานการ

ผลิตและความปลอดภัย ในการใชงานไวอยางชัดเจน ผูประเมินจาเปนตองศึกษาและพิจารณาตีความ

เกี่ยวกับผลกระทบที่มีตอการออกแบบ ทั้งโดยตรงและทางออม และนามาใชเปนขอกําหนดในการวาง

หลักเกณฑเพื่อใหผลงานที่ผานการประเมินแลวมีคุณสมบัติ ครบถวนสมบูรณพอสําหรับการนําไป

ดําเนินการผลิตและจําหนายไดจริง  
 
 ขั้นตอนที่ 2 การกําหนด หัวขอหลักเกณฑ  
 ภายหลังจากการศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของผลงานที่ออกแบบ แลว

จึงมาถึงขั้นตอนการกําหนดหัวขอหลักเกณฑโดยทั่วไปในงานออกแบบประกอบขึ้นจากปจจัยภายใน 

ไดแกรูปทรง ประโยชนใชสอย กรรมวิธีการผลิต และ จากปจจัยภายนอก ซึ่งประกอบดวยเงื่อนไขตางๆ 
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แตโดยรวมแลวมีผลกระทบโดยตรงมักมาจากความตองการของตลาด ดังนั้นในการกําหนด หลักเกณฑการ

ประเมินผลสําหรับงานออกแบบ ในที่นี้จึงรวมหลักเกณฑที่ใชทั่วไปซึ่งประกอบดวยหัวขอหลักๆ 

ดังตอไปนี้ 
 

 หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect)  
  - รูปแบบ ประโยชนการใชสอยทางกายภาพ  

  - ความสะดวกในการใชงาน  

  - ความเหมาะสมถูกตองตามสรีระของผูใช  

  - ความปลอดภัย  

  - การบํารุงรักษา  

  - ความแข็งแรงทนทาน  
 ความงาม (Aesthetic Function)  
  - ความงามจากการจัดองคประกอบ  

  - ความเหมาะสมกับประเภทของงานออกแบบ  

  - ความมีคุณคา มีราคา  

  - ความมี เอกลักษณที่นาสนใจ  
 หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) วัสดุ (Material)  

- การเลือกใชวัสดุที่ราคาเหมาะสม  

- การเลือกใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น  

- เหมาะสมกับการใชงานและการผลิต  
กรรมวิธีการผลิต (Process)  

- จํานวนและขั้นตอนซับซอนของการผลิต  

-  ระดับเทคโนโลยีของการผลิต  

- ชนิดอุปกรณและเครื่องจักรพิเศษเพื่อการผลิต  
หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect)  

- ราคาและลักษณะตรงตามความตองการของผูบริโภค  

- การสื่อใหเกิดความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ  

- การแสดงภาพพจนและความนาเชื่อถือของผูผลิต  

- การคํานึงถึงปญหาตอสภาพแวดลอม  

- เปนที่พึงประสงคและพึงพอใจของผูบริโภค 40  
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 ขั้นตอนที่ 3 การจัดลําดับความสําคัญของหลักเกณฑ  
  เนื่องจากหลักเกณฑการประเมินผลที่กําหนดขึ้นนั้นมีความสําคัญหรือมีผลกระทบตอ

งานออกแบบไมเทาเทียมกัน บางหัวขอเปนหัวใจสําคัญของงานมากกวาหัวขออ่ืน ดังนั้นเพื่อให

สามารถประเมินผลไดอยางถูกตองแมนยา จึงจาเปนตองมีการลาดับความสําคัญโดยการแบงนาหนัก

ของเกณฑแตละหัวขอตามปกติจะเทียบเปนรอยละคือกําหนดใหเกณฑทั้งหมด มีน้ําหนักรวมกัน

เทากับ 100 และแบงกระจายออกเปนหัวขอตางๆ เหมาะสมสอดคลองกับความสําคัญ เชน หลักเกณฑ

ทางดานการออกแบบรอยละ 50 หลักเกณฑทางดานการผลิตรอยละ 30 และหลักเกณฑทางดาน

การตลาดรอยละ 20 น้ําหนักที่กําหนดขึ้นนี้จะใชเปนตัวคูณเพื่อหาคารวมของผลการประเมิน 

(นวลนอย บุญวงษ. 2542: 191-194)  
 

 4.2 ระบบวิธีการวัดผล  
  องคประกอบในการประเมินผลนอกเหนือจากผูประเมินและหลักเกณฑแลวยัง

จําเปนตองมีการจัดระบบวิธี การเพื่อใชกําหนดระดับคุณคาของงาน ระบบการวัดผลจึงเปนเสมือน

เครื่องมือที่ ผูประเมินใชสําหรับระบุคุณภาพของงานเมื่อเปรียบเทียบตามหลักเกณฑเดียวกันโดยทั่วไป

ระบบหรือมาตราที่มีใชในการวัดผลนั้นมีตั้งแตวิธีการวัดแบบหยาบจนถึงละเอียดคือต้ังแตเปนเพียง

การบอกลักษณะคราวๆ ในดานความดี - เลว ความประหยัด ความปลอดภัย เปนตน แตวิธีการวัดผล

ในลักษณะนี้ยังขาดความถูกตองแมนยําและความชัดเจนในการเปรียบเทียบ จึงไมเหมาะสมในการใช

กับงานออกแบบ สวนระบบการวัดผลอยางละเอียดนั้น มักใชในการวัดคาตางๆ ที่มีเครื่องมือทาง

วิทยาศาสตร และมีหนวยวัดอยางแนนอนเชน การวัดอุณหภูมิ ซึ่งมีเทอรโมมิเตอรเปนเครื่องมือวัดมี

หนวยเปนองศาเซลเซียส เปนตน ในงานออกแบบไมสามารถวัดอยางละเอียดดังกลาว เนื่องจากไมมี

อุปกรณเครื่องมือใดจะใชวัดคุณภาพไดจึงมักใชวิธีการเปรียบเทียบมาตราซึ่งจัดเปนลําดับตั้งแตนอย

ไปมากการกําหนดเปนมาตราสาหรับการเปรียบเทียบนี้ แมจะยังคงใชความรูสึกนึกคิดของผูประเมินใน

การตัดสิน แตดวยการแบงอยางละเอียดออกเปนคุณภาพในระดับตางๆ กันก็ชวยใหกรอบการ

พิจารณาที่มีความชัดเจนจนสามารถแยกแยะระดับผลงานไดเปนอยางดี  

 การประเมินคามาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weight) 

ออกเปน5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอร (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 114) ดังนี้  

 5 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก  

 4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี  

 3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช  

 2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง  

 1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได  
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 การนําผลการประเมินไปใชงาน เมื่อทาการเปรียบเทียบผลงานการออกแบบทั้งหมดอยาง

ละเอียด ถูกตองและยุติธรรมตามหลักเกณฑแลว ปญหาที่ตามมาก็คือการพิจารณาเพื่อนําผลการ

ประเมินที่ไดไปใชประโยชนตอไปเนื่องจากในการประเมินแตละครั้งนั้นผลที่ไดมักแปรผันแตกตางกนัไป

ตามองคประกอบในการประเมินซึ่งมีตั้งแต จุดมุงหมายของการประเมิน จํานวนลักษณะของผลงาน 

หลักเกณฑผูประเมินและวิธีการวัดผลงานที่ผานการประเมินดวยจุดมุงหมายเพียงการคัดเลือกตาม

มาตรฐานบังคับในระดับหนึ่ง มักมีผลงานไดเปนจํานวนมากขณะที่การประเมินผลในลักษณะของการ

ประกวดแบบ เพื่อคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมจะมีไดเพียงชิ้นเดียว นอกจากนั้นหลักเกณฑและผูประเมิน

ก็มีสวนสําคัญในการแบงแยก ระดับคุณภาพหากผูประเมินประกอบขึ้นจากผูที่มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะเปนสวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑอยางรอบคอบรัดกุมและมีความจริงจัง ในการพิจารณา ก็

มักจะชวยใหไดผลงานที่มีคุณภาพนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น อาจกลาวไดวาผลงานที่ผานการประเมินแตละ

คร้ังจะมีความแตกตางกันทั้งทางดานปริมาณและระดับคุณภาพ (นวลนอย บุญวงษ. 2542: 196)  

 จากการศึกษาทฤษฎีในตอนตนพอสรุปไดวา การประเมินผล จะมีข้ึนเพื่อตรวจสอบ และ

คนหาขอบกพรอง ที่ยังอาจหลงเหลืออยูในงานนั้นๆ สาหรับการปรับปรุงแกไขในกระบวนการออกแบบ

ตั้งแตระยะตนของการทํางานจะมีการกําหนดจุดมุงหมายเมื่อมาถึงขั้นตอนการสังเคราะหเพื่อหา

วิธีการแกปญหาจึงจําเปนตองทําการประเมินเพื่อเปรียบเทียบทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณจึงจาเปน

ตองมีกระบวนการเพื่อเลือกเฟนแยกแยะผลงานที่มีคุณภาพและความเหมาะสมมากกวาสาหรับการ

นําไดดําเนินการพัฒนาใหเกิดความสมบูรณครบถวนดียิ่งขึ้น การประเมินจะเกิดขึ้นอีกครั้ง กอนเริ่ม

กระบวนการผลิต ภายหลังเสร็จส้ินการพัฒนาแบบจนสมบูรณแลวกอนการผลิต ซึ่งเปนขั้นตอนที่ตอง

ลงทุนและมีคาใชจายสูง ผลการออกแบบจึงควรผานการประเมินผลเพื่อพิจารณาตรวจสอบอยาง

ละเอียดจนเกิดความเชื่อมั่นวาปญหาและอุปสรรคทั้งหลายไดรับการแกไขอยางเรียบรอยโดยผูวิจัยได

ใชผูประเมินที่จําแนกตามความรูเฉพาะ ซึ่งไดรับมาจากการปฏิบัติงานเปนเวลานาน การพิจารณา

ตัดสินของผูเชี่ยวชาญจึงมีพื้นฐานจากความรูเฉพาะสาขาวิชาชีพผูประเมินกลุมนี้ไดแกนักออกแบบ

ผูผลิต ผูจําหนายและผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่เกี่ยวของกับงานออกแบบประเภทนั้นๆผูเชี่ยวชาญจะมี

บทบาทสําคัญในการนาความรูเฉพาะมาใชพิจารณาแยกแยะใหเห็นความแตกตางของปจจัยที่มีผลตอ

งานออกแบบโดยเฉพาะเมื่อตองเผชิญกับ ปญหาทางเทคนิคผูเชี่ยวชาญจะสามารถนาความรูเฉพาะ

มาใชประโยชนในการตัดสินไดเปนอยางดีคนทั่วไป  

 (Layman) ผูประเมินกลุมนาจะพิจารณาตาม ความรูสึกนึกคิดและประสบการณที่ไดรับจาก

การใชสอยงานออกแบบ จึงเปนการประเมินจากมุมมองที่อยูตรงขามกับผูออกแบบหรือผูผลิตซึ่งชวย

ใหเกิดความ สมบูรณแกงานไดทางหนึ่งแมวิธีการพิจารณาบางครั้งจะมาจากความรูสึกและรสนิยม
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สวนตัวที่ขาดหลักเกณฑและเหตุผล แตก็เปนสิ่งที่ชวยบงชี้ความตองการจากฝายผูใชงานไดเชนกัน 

โดยผูวิจัยจะทาการประเมินประสิทธิภาพของแบบตูดิสเพลยโฮโลแกรม ของ 3 หลักเกณฑไดแก  
 

 4.2.1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย  
  - ดานประโยชนทางกายภาพ (Practical Function)  

  - ดานความงาม (Aesthetic Function)  
 4.2.2. หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย  
  - ดานวัสดุ (Material) ที่ใชในการผลิต  

  - กรรมวิธีการผลิต ตูดิสเพลยโฮโลแกรม (Process)  
 4.2.3. หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect) และ ทําการประเมินแบบ  
  เนื่องจากในการประเมินแตละครั้งนั้นผลที่ไดมักแตกตางแปรผันไปตามองคประกอบ

ในการประเมินซึ่งมีตั้งแตจุดมุงหมายของการประเมิน จํานวน และลักษณะของผลงานหลักเกณฑผู

ประเมินประกอบขึ้นจากที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเปนสวนใหญมีการกําหนดหลักเกณฑอยาง

รอบคอบรัดกุมและมีความจริงจังในการพิจารณา ก็มักจะชวยใหไดผลงานที่มีคุณภาพนาเชื่อถือมาก

ยิ่งขึ้น อาจกลาวไดวาผลงานที่ผานการประเมินแตละครั้งจะมีความแตกตางกันทั้งทางดาน ปริมาณ

และระดับคุณภาพ  
 4.3 วัสดุและสวนประกอบ 
  - แผนไมอัดใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแผนไมอัดมาตรฐานเลขที่

มอก.178ไมต่ํากวาประเภทภายในและไมต่ํากวาชั้นคุณภาพ 3  

  - ฟองน้ําโพริยูรีเทนใหเปนไปตามผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

  - วัสดุอ่ืนๆไมสักไมกระยาเลยแผนชิ้นไมอัดแผนใยไมอัดแข็งแผนใยไมอัดความหนาแนน

ปานกลางหนังเฟอรนิเจอรหนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรตและหนังเทียมโพลิยูรีเทนใหเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนั้น ๆ สวนวัสดุที่ยังไมมีประกาศกําหนดเปนมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ควรมีคุณลักษณะเหมาะสมกับงานที่ใช 

  - ลอยาง (ถามี) ตองมีความทนของลูกลอตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมลูกลอ

สําหรับเครื่อง    เรือน :ลอยางมาตรฐานเลขที่มอก. 916 44  

  - ลอไนลอน ตองมีการบรรทุกน้ําหนักตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ชุดลอ

สําหรับเครื่องเรือน : ลอไนลอน มาตรฐาน เลขที่ มอก. 1130  
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 คุณลักษณะที่ตองการ 
 - ผิวไมสวนที่มองเห็น ตองเคลือบผิวใหเรียบเกลี้ยง ปราศจากตําหนิ เชน รอยขูด แตก รูแมลง 

ตาไม กระพี้  

 - ผิวไมสวนที่มองไมเห็นตองมีความราบเรียบพอสมควรและตองเคลือบผิวอยางนอย 1 คร้ัง  

 - สวนที่เปนโลหะซึ่งอาจเปนสนิมไดตองมีการปองกันสนิมตามที่อุตสาหกรรมยอมรับและผิว

เคลือบตองสม่ําเสมอ  

 - รอยตอของไมหรือรอยเชื่อมของโลหะตองเรียบรอย ไมมีสวนที่อาจเปนอันตรายได ตะปู

เกลียวหรือวัสดุยึดตองติดแนน  

 - ชุดลอตองหมุนไดงายและสะดวก (การทดสอบใหทาโดยการตรวจพินิจ)  

 
 ทุนทางวัฒนธรรม 
  โดยไดคัดเลือกภาพเขียนที่มีอิทธิพลตอการออกแบบ โดยไดเก็บขอมูลจากภาพรอบพระ

ระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง เร่ืองรามเกียรติ์ ความยาวบรรจบ

กันโดยรอบ ๕๓๗ เมตร มีอายุไลเล่ียคูกับกรุงรัตนโกสินทร เรียกวา “จิตรกรรมฝาผนัง” เปนเอกลักษณ

ศิลปกรรมไทย ลักษณะศิลปกรรมแบบประเพณี เขียนดวยสีฝุนที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ พืชและการ

สังเคราะห “จิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์” ศิลปกรรมรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดา

ราม คือ ศิลปะเอกลักษณของชาติ พระมหากษัตริยแหงกรุงรัตนโกสินทรทุกพระองคทรงสราง มรดก

ทางวัฒนธรรมภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ เร่ิมเขียนเมื่อรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟาจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๓๒๕ - ๒๓๕๒) ทรงสรางพระบรมมหา-ราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดา

รามจิตรกรรมฝาผนังนี้ ไมไดมีจุดประสงคหลักในการแสดงถึงการรบในสงคราม แตเนนการจําลองชีวิต

ในราชสํานักมากกวา เพื่อสนับสนุนแนวคิดเทวราชาหรือสมมติเทพ (พระรามคือกษัตริย รัตนโกสินทร 

ที่สืบตอจากอโยธยา) ดังนั้น ภาพที่เขียนไวจํานวนมากจึงเปนภาพเมือง พระราชวัง ซึ่งคลายคลึงกับ

กรุงรัตนโกสินทรหลายประการ แสดงถึงความตองการที่จะนําเอานครในอุดมคติ มาเปนแบบอยาง

ใหกับนครของตน นอกเหนือจากการตั้งชื่อเมืองหลวงวากรุงศรีอยุธยา ตามชื่อเมืองอโยธยาที่เปนของพระราม  
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ภาพประกอบ 14 รูปประตูเมืองของพระราม เหน็ชื่อกรงุศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 15  ภาพสถาปตยกรรมไทย กับภาพเขียนฝาผนงัในวัดพระแกว 

 

 จิตรกรรมฝาผนัง เลาเรื่องรามเกียรติ์อยางตอเนื่องรอบพระระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม กลาวไดวา มีความยิ่งใหญมาก เปนภาพที่เปรียบเสมือน “หอจดหมายเหตุศิลปวัฒนธรรม

ไทย” เพราะนอกจากความหลากหลายของงานศิลปกรรมไทยแลว สามารถศึกษาคนควาศาสตรดาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร อาคารสิ่งปลูกสราง ราชประเพณี สภาพแวดลอม การละเลน การแตง

กาย กริยาทาทาง วิถีชีวิต สังคมของชาวไทยในสมัยตนกรุงรัตนโกสินทรไดกวางขวางสมบูรณการวาง

ภาพเปนจังหวะ มีมิติมองเห็นไดตั้งแตพื้นดินจรดทองฟา ทิวทัศน ตนไม สายน้ําา กลมกลืนกัน ในการ

สรางศิลปกรรม ที่สามารถเชื่อมภาพแตละหองใหวรรณคดีเร่ืองยาวและสลับซับซอนดําเนินเรื่องได

อยางตอเนื่องไปจนจบไดอยางเขาใจ 
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5. ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 5.1 ทฤษฎีการสื่อสาร 
  การสื่อสารคืออะไร  การสื่อสาร (communication ) ภาษาอังกฤษใช คําวาCommunication ซึ่ง

รากศัพทมาจากภาษาลาตินวา Communisหมายถึง การรวม (Common) เมื่อมีการสื่อสารหรือการสื่อ

ความหมาย ก็หมายถึงวา มีการกระทํารวมกันในบางสิ่งบางอยาง นั่นคือการถายทอดหรือการ

แลกเปลี่ยนขาวสาร ความรู ความคิด ของคนเรานั่นเอง กระบวนการแลกเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดขอมูล

ขาวสาร  ทัศนะ  ความรูสึกและ อารมณของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปหรือมากกวานั้น   การสื่อสารจึง

เปนปฏิกิริยาสัมพันธทางสังคมที่ส่ือความหมายผานระบบสัญลักษณ กระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ขาวสารระหวางบุคคลตอบุคลหรือบุคคลตอกลุม โดยใชสัญลักษณ สัญญาณ หรือพฤติกรรมที่เขาใจ

กัน การสื่อสาร มีความหมายเชนเดียวกับคําวา การสื่อความหมาย ใน (Webster Dictionary 1978: 98)  

  การใหความหมายของการสื่อสารตามรูปคําขางตน ยังไมใชความหมายที่สมบูรณนัก 

เพราะการสื่อสารที่แทจริงนั้น มีความหมายกวาง ครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตและสังคมมนุษยในทุกๆ 

เร่ือง นักวิชาการดานการสื่อสารไดใหความหมายไวตางๆ กัน ตามแงมุมที่แตละคนพิจารณาให

ความสําคัญ ดังตัวอยางตอไปนี้  

   วิลเบอร ชแรมม (Wilber Schramm) ใหความหมายวา การสื่อสาร คือการมีความ

เขาใจรวมกัน ตอเครื่องหมายที่แสดงขาวสาร  

   ชารล อี ออสกุด (CharlE.Osgood)ใหความหมายโดยทั่วไปวา การสื่อสาร เกิดขึ้น

เมื่อฝายหนึ่ง คือผูสงสาร มีอิทธิพลตออีกฝายหนึ่งคือผูรับสาร โดยใชสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งถูกสงผานสื่อ

ที่เชื่อมตอสองฝาย  

   วอรเรน ดับเบิลยู วีเวอร (Worren W. Weaver) กลาววา การสื่อสารมีความหมายกวาง 

ครอบคลุมถึงกระบวนการทุกอยาง ที่จิตใจของคนๆ หนึ่ง อาจมีผลตอจิตใจของอีกคนหนึ่งไมใชเพียง

การพูดและการเขียนเทานั้น แตรวมถึง ดนตรี ภาพ การแสดง และพฤติกรรมอื่นๆ ของมนุษย 

  ยอรจ เอ มิลเลอร (Goorge A. miller)ใหความหมายวา การสื่อสารเปนการถายทอด

ขาวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง 

  เจอรเกน รอย และเกกอรี เบทสัน (JurgenRuesch and Gregory Bateson) ใหความหมายโดย

สรุปวา การสื่อสารไมใชการถายทอดขาวสารดวยภาษาพูดและเขียนโดยมีเจตนาชัดเจนเทานั้น แต

หมายถึงพฤติกรรมทุกอยางที่บุคคลหนึ่งกระทํา แลวสงผลใหบุคคลอื่นเกิดความเขาใจ 

  พจนานุกรมภาษาอังกฤษ (Oxford English Dictionary) ใหความหมายวา การให การ

นําการแลกเปลี่ยนความคิด ความรู อ่ืนๆ   จากความหมายที่มีผูใหไวแตกตางกัน ซึ่งบางคนให

ความหมายครอบคลุมไปถึงพฤติกรรมที่ไมใชภาษาพูดและภาษาเขียนดวย บางคนถือวาการสื่อสารคือ
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การแสดงออกทุกอยาง ที่ผูอ่ืนเขาใจได ไมวาการแสดงนั้นจะมีเจตนาใหผูอ่ืนเขาใจหรือไมก็ตาม จึงอาจ

สรุปไดวาการสื่อสาร คือการที่มนุษยถายทอดความรู ความคิด หรือประสบการณของตนไปยังบุคคล

อ่ืน และการรับความรูความคิดจากบุคคลอื่น มาปรับพฤติกรรมของตนเอง 
 

 ทฤษฎีและแบบจําลองการสื่อสาร 
        การสื่อสาร เปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับ การคิด การรับรู การเรียนรูของบุคคลและมี

ความเกี่ยวของไปถึงบุคคลอื่นและสังคมดวยเปนกระบวนการที่มีความซับซอนมีลักษณะเปนนามธรรม 

ยากที่จะอธิบายใหชัดเจนไดวาการสื่อสารมีสภาพที่แทจริงเปนอยางไรหรือมีปรากฏการณอะไรบางที่

เกิดขึ้นในกระบวนการสื่อสารนักวิชาการการสื่อสารไดพยายามศึกษา ตั้งสมมุติฐาน คิดคนหา

คําอธิบายและสรางแผนผังหรือแบบจําลองขึ้นมาเพื่ออธิบายลักษณะหรือปรากฏการณตางๆที่เกิดขึ้น

จากการสื่อสาร ซึ่งแบบจําลองหรือแผนผังเพื่ออธิบายการสื่อสารดังกลาวในปจจุบันมีอยูเปนจํานวน

มากสามารถนํามาสรุปเปนทฤษฏีการสื่อสารที่สําคัญไดหลายทฤษฏี ที่สําคัญ คือ 
 

 การแบงทฤษฎีการสื่อสารสามารถแบงออกเปน 4 แนวทาง คือ 

                    1.  ทฤษฎีส่ือสารเชิงระบบพฤติกรรม 

                    2.  ทฤษฎีส่ือสารเชิงพฤติกรรมการถอดและเขารหัส 

                    3.  ทฤษฎีส่ือสารเชิงปฏิสัมพันธ 

                    4.  ทฤษฎีส่ือสารปริบททางสังคม 
 

 1. ทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรม 

  ใหความสําคัญกับเร่ืองของสื่อหรือชองทางการสื่อสารสรุปสาระสําคัญไดดังนี้คือ 

1.1 มุงอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ในการสงขาวสาร จากผูสง ผานสื่อหรือ

ชองทาง ไปยังผูรับ 

1.2 เปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษยไดกับการทํางานของเครื่องจักร 

1.3 การสื่อสารเปนกระบวนการตอเนื่อง หรืออาจเปนวงกลมและเกิดสิ่งใหมๆ ข้ึน 

1.4 ความหมายหรือเจตนาการสื่อสาร ข้ึนอยูกับปฏิกิริยาระหวางผูส่ือสาร 
 

 2. ทฤษฎีพฤติกรรมการเขารหัสและถอดรหัส  

  ทฤษฎีนี้มีความเชื่อวา ส่ิงสําคัญในการสื่อสาร คือ กระบวนการสรางรหัสและถอดรหัสของ

ผูส่ือสาร ทั้งผูรับและผูสงสาร กิจกรรมที่สําคัญของการสื่อสารไดแก การแปลเนื้อหาขาวสารใหเปนรหัส

สัญญาณ (Encoding) การแปลรหัสสัญญาณกลับเปนเนื้อหา (Decoding) และการแปลความหมาย

ของขาวสาร (Interpreting) สรุปสาระสําคัญของทฤษฏี ดังนี้ คือ 
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2.1 การสื่อสาร เปนปฏิสัมพันธของมนุษย ที่เกิดขึ้นจากความตองการตรวจ 

สอบและควบคุมส่ิงแวดลอม  

2.2 กระบวนการสื่อสาร ตองมีการเขารหัส ถอดรหัส และแปลความหมาย 

2.3 การรับรู ความรูสึก ความสนใจ และการจําแนกประเภทขาวสาร ข้ึนอยู 

กับองคประกอบเชิงสรีร เชน ระบบกลามเนื้อ เกี่ยวกับการฟง การเขียนรวมถึงกระบวนการทางอารมณ 

2.4 เนนการศึกษาถึงความสําพันธระหวางผูสงสารและผูรับสาร 

2.5 ระบบสมอง การคิด เปนปจจัยสําคัญในการวิเคราะหตัดสินวาสิ่งใด 

ที่เกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับตนเอง เปนตัวกระตุนใหสนใจที่จะรับสาร 
 

 3. ทฤษฎีเชิงปฏิสัมพันธ  

  สรุปสาระสําคัญดังนี้ คือ 

 3.1 ใหความสําคัญกับกระบวนการเชื่อมโยง ระหวางผูรับและผูสงสาร ซึ่งปกติจะมี

ความสัมพันธดวยอํานาจภายนอกและมีปจจัยเกี่ยวของหลายอยาง 

 3.2 การสื่อสารจะขึ้นอยูกับปจจัยหลายดานบุคลิกภาพความนาเชื่อของผูสงขาวสาร

เปนตัวกําหนดปฏิกิริยาของผูรับสาร 

 3.3 พฤติกรรมทั้งหลายของคนเปนผลมาจากพฤติกรรมทางการสื่อสาร 

 3.4 พฤติกรรมตางๆ ของคนมีอิทธิพลตอกระบวนการเชื่อมโยงระหวางผูรับและผูสงสาร 
  

 4. ทฤษฎีเชิงบริบททางสังคม 

  มีสาระสําคัญดังนี้ คือ 

   4.1 เนนอธิบายเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการสื่อสาร 

   4.2 การสื่อสารเกิดขึ้นภายใตอิทธิพลของปจจัยทางสังคม วัฒนธรรม 

   4.3 กลุมสังคม องคกร มีอิทธิพลตอความคิด ความเชื่อ การตัดสินใจ 

   4.4 สังคมเปนตัวควบคลุมการไหลของกระแสขาวสาร เมื่อสังคมมีการเปลี่ยนแปลง

กระแสขาวสารก็เปล่ียนแปลงไปดวย 
  

  ทฤษฎีการสื่อสารทั้ง 4 ทฤษฎีขางตนเปนเพียงการนําความคิดของนักวิชาการการสื่อสารมา

จัดเปนกลุมความคิดตามความคิดที่เหมือนกันบางประการเทานั้น ความจริงนักวิชาการแตละคน แมที่

ถูกจัดในกลุมทฤษฏีเดียวกันก็มีความแตกตางกันอยูมาก ซึ่งแนวความคิดของนักวิชาการสื่อสารตาง ๆ 

สามารถอธิบายไดดวยแบบจําลองการสื่อสารของนักวิชาการสื่อสารแตละคน 
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 แบบจําลองการสื่อสาร 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 16 แสดง Model การสื่อสาร 
 

 ผูสงสารคือผูที่ทําหนาที่สงขอมูล สารไปยังผูรับสารโดยผานชองทางที่เรียกวาสื่อ ถาหากเปน

การสื่อสารทางเดียวผูสงจะทําหนาที่สงเพียงประการเดียวแตถาเปนการสื่อสาร 2 ทาง ผูสงสารจะเปน

ผูรับในบางครั้งดวย ผูสงสารจะตองมีทักษะในการสื่อสาร มีเจตคติตอตนเอง ตอเร่ืองที่จะสง ตองมี

ความรูในเนื้อหาที่จะสงและอยูในระบบสังคมเดียวกับผูรับก็จะทําใหการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

ขาวสารในการะบวนการติดตอส่ือสารก็มีความสําคัญ ขาวสารที่ดีตองแปลเปนรหัส เพื่อสะดวกในการ

สงการรับและตีความ เนื้อหาสารของสารและการจัดสารก็จะตองทําใหการสื่อความหมายงายขึ้น ส่ือ

หรือชองทางในการรับสารคือ ประสาทสัมผัสทั้งหา คือ ตา หู จมูก ล้ิน และกายสัมผัส และตัวกลางที่

มนุษยสรางขึ้นมาเชน ส่ิงพิมพ กราฟก ส่ืออิเลกทรอนิกส ผูรับสารคือผูที่เปนเปาหมายของผูสงสาร การ

ส่ือสารจะมีประสิทธิภาพ ผูรับสารจะตองมีประสิทธิภาพในการรับรู มีเจตคติที่ดีตอขอมูลขาวสาร ตอผู

สงสารและตอตนเอง 
 

 1. แบบจําลองของลาสเวลลแนวคิดโดยสรุป ตามแบบจําลองของลาสเวลล คือ  
 1. อธิบายกระบวนการสื่อสารแบบงาย ๆ ซึ่งความจริงแลวการสื่อสารของมนุษยมี  

ความ สลับซับซอนมากกวานี้ และการสื่อสารจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆ    เปนตัวกําหนด หรือมี

อิทธิพล อยางอื่น ในการสื่อสาร เชน สภาวะแวดลอมทางสังคม   จุดมุงหมายในการสื่อสาร เปนตน 

 2. เนนการสื่อสารแบบเห็นหนากัน ผูส่ือสารปรากฏตัวขณะทําการสื่อสาร 

 3. เนื้อหาขาวสารที่สงไปยังจุดหมายปลายทาง จะตองมีจุดมุงหมาย เพราะคาดวา

จะตองเกิดผลอยางใดอยางหนึ่ง ความจริงแลวไมจําเปนเสมอไปวาการสงสาระตองมีจุดมุงหมายอยาง

แนนอน หรือเฉพาะเจาะจง 

 4. ขาดปจจัยสําคัญตัวหนึ่งคือ ปฏิกิริยาการปอนกลับ 
 

 2  แบบจําลองเรื่องการสื่อสารของเบอรโล (Berlo) 
  เบอรโล (Berlo. 1960: 40-71) เปนผูคิดกระบวนของการสื่อสารไวในลักษณะรูป 

แบบจําลอง S M C R Model อันประกอบดวย 
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 ป 1954 Wilber schrammและ C.E. Osgood ไดสราง Model รูปแบบจําลองเชิงวงกลมการ

ส่ือสาร เปนรูปแบบของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication)  
 
 ทฤษฎีรูปทรงนิยม : Formistic Theory  
  เบลล (Bell, Clive) ตั้งสมมุติฐานของทฤษฎีนิยมรูปทรงจากคํานิยมที่วาเปนรูปทรงที่มี

สาระ (Sinificant form) ดังเชน ความลงตัวของระหวางเสนและสี ในผลงานจิตรกรรม หรือความสูงต่ํา

ของเสียงในดนตรี ซึ่งตอมาผูรวมแนวคิดเดียวกัน คือ ฟราย (Fry, Roger) พัฒนาความคิดขึ้นใชได

อยางสมบูรณพรอมกับคํานิยมของทฤษฎีนี้วา ศิลป คือ รูปทรงอันหนึ่ง (Art as a form) ซึ่งนักวิจารณ

นํามาเรียกเสียใหม เปนระเบียบวิธีการสรางผลงานลัทธิของผูนิยมรูปทรง (Formalism) แลวใชอางอิง

กันอยางแพรหลายในปจจุบัน เฟลแมน (Feldman, Edmund Burke) ใหคํานิยมตามมุมมองของนัก

ทฤษฎีการวิจารณดังนี้ ฉันเรียกสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจาก (ทฤษฎี) เดิมวา "แบบแผนเชิงเชาวนปญญา 

แบบแผนชีวะภาพและแบบแผนสุนทรียภาพ ทั้งสามอยางใชวาแยกขาดจากกันอยางสิ้นเชิง อันหนึ่ง

และอันอื่นมีแนวโนมตามที่ใหไวในตัวงาน หรือผลที่ออกมาทั้งหมดของศิลปน ซึ่งยังเปนความหมายเชิง

การคติดที่ยังไมใสพอที่จะนําไปปฏิบัติการไดและถาเปนคํากลาวที่ใสชัดกวา คือ ไวซ (Weitz, Moris) 

อธิบายสรุปผลงานของทฤษฎีนิยมรูปทรงวา "เนื้อแทของผลงาน คือ การนํามูลฐานมาจัดองคประกอบ

ไดลงตัวแนนอนเกิดผลประจักษชัดอันหนึ่ง" ซึ่งใหขอคิดเห็นตอเนื่องวา ศิลปะนิยมรูปทรงมีหลากหลาย

ตามขอบขายของสุนทรียศาสตรทํานองเดียวกับ ความหลากหลายของศิลปะนิยมการลอกเลียน มิตต

เลอร (Mittler, G.A.) นักปฏิบัติการสอนและใชเปนวิชาชีพการวิจารณใหความหมายไวงายและรัดกุม

วา "ส่ิงสําคัญที่สุดเกี่ยวกับผลงานศิลปะ คือ ผลจากการจัดองคประกอบของมูลฐานศิลปะ ผานการใช

หลักการไดสําเร็จเปนเอกภาพเชิงการเห็น  

  จงอธิบายเพิ่มเติมไว ณ จุดนี้วา หากกลาวถึง ทฤษฎีนิยมรูปทรงเมื่อใดจะตองเขาใจไว

กอนวา จุดที่ยากสําหรับทุกคนก็คือ การลบสุนทรียคติ (Aesthetic attitude) ที่มีอยูเดิมคือ มิติและ

มุมมองของการรับรูสูความรูสึกเชิงสุนทรียารมณ (Perceptual sensation through aesthetic 

emotion) ทั้งไปไดมากเทาใด จึงปรับเปล่ียนมาสูมิติและมุมมองสุนทรียคติตามทฤษฎีนิยมรูปทรงได

มากเทานั้น เพราะเปนมิติและมุมมองของความรูสึกเชิงเชาวนปญญา (Intellectual sensibility) 

หมายถึง ความรูสึกสุนทรียที่มาจากการคิดสูความเขาใจ (Cognitive feeling through aesthetic 

understanding) โดยสรุปเปรียบเทียบใหเห็นงาย ๆ พอเปนรูปธรรม ขณะที่รับรูใหพอเปนที่เขาใจ

เบื้องตนดังนี้  
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 เปรียบเทียบคุณคา : การนําเอาแผนสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม และวงกลมสีตาง ๆ มาจัดวาง

ใหลงตัวเขาดวยกันเปนเรื่องราว (Subject Matter) : แทนที่จะเปน สุนทรียะผานการรับรูในสิ่งที่ไดมา ก็

เปนแคการนํารูปทรงและสีตาง ๆ ซึ่งเปนมูลฐานทัศนศิลป (Visual elements) มาจัดวางใหลงตัวเขา

ดวยกันโดยหลักการทัศนศิลป (Visual principles) อยางสมบูรณตามความหมายที่วารูปทรงที่ มีสาระ

หรือ ศิลป คือ รูปทรง ในผลงาน แลวเรียกคุณคาที่ไดวา คุณคาเชิงโครงสราง (Structural qualities) 

การจัดวางรูปทรงและสี ซึ่งใหคุณคาเชิงโครงสรางแลวปรับมุมมองเสียใหม สูอีกมิติหนึ่งโดยละจาก

รูปทรงมาสูความเปนจากการวิเคราะหเชนเดียวกันกับมิติและมุมมองที่ 1 แตกลับไดคุณคาอีกแบบ

หนึ่งซึ่งเรียกวา คุณคาของพื้นผิว (Surface qualities) ทั้งคุณคาเชิงโครงสรางในมิติและมุมมองที่ 1 

และคุณคาของพื้นผิวในมิติและมุมมองในทํานองเดียวกันกับคุณคา ของศิลปะดนตรีบรรเลงคลาสสิก

จนถึงสมัยใหม ไมมีเนื้อรอง รวมทั้งศิลปะการแสดงที่ไรเร่ืองราวที่แสดงออกมา แตจะไดคุณคาเฉพาะ

ของทาทางการเคลื่อนเปนการเฉพาะ  

 ดังนั้น : ผลงานศิลปะตามทฤษฎีนิยมรูปทรงหาคุณคาโดยจากการวิเคราะห (Analysis) 

ไดอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งสองอยางรวมกัน ดังในมิติและมุมมองแบบที่ 1 คุณคาเชิงโครงสราง กับ 

มิติและมุมมองแบบที่ 2 คือ คุณคาจากพื้นผิว และหากนํามาเรียกเสียใหมในความหมายระดับสากล

จากคุณคาที่ไดวา คุณคาทากระทบจากการรับรูโดยตรง (Direct visual qualities) (สุชาติ สุทธิ)  
 
ผังแสดงความสัมพันธของทฤษฎีนิยมทรงแสดงไว ณ ที่นี้ ดังนี้ 
 

ทฤษฎีศิลปะ Art 

theory  

คุณคาสุนทรียภาพ 

Aesthetic qualities  

คุณคาในเชิงเกณฑQualitative critia 

ทฤษฎนีิยมรูปทรง

Formistic theory  

คุณคาสุนทรียภาพคือคุณคา

ลักษณะเชงิการวิเคราะห

(Analytic qualities) จาก

การเหน็หรือรับรู 

คุณคาที่ปะทะการรับรูโดยตรง :อาจไดจาก

การจัดองคประกอบดวยมูลฐานผาน

หลักการศิลปะหรือผลจากคุณคาพื้นผวิ 

(Visual qualites : either the organization 

of elements through principles or an 

effect of surface qualities) คือขอมูลเชิง

คุณคาที่ถูกตองตามเกณฑ 
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 แนวคิดดานรูปทรง 
  เอื้อเอ็นดู ดิศกุล ณ อยุธยา กลาววา บนพื้นผิวของงานสองมิติ รูปทรงที่ไมใชจุดหรือเสน 

ที่มีลักษณะแบบทั้งหมด คือ ระนาบ ระนาบเกิดจากแนวเสนที่ตอเนื่องซึ่งเปนองคประกอบในความคิด

ที่ปดลอมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ทําใหเกิดขอบของรูปทรง ดังนั้นลักษณะพิเศษของเสนดังกลาวและ

ความสัมพันธตอกันจะเปนตัวกําหนดและมีผลตอรูปรางของ รูปทรงระนาบ (Planar Form) การจัด

กลุมรูปรางลักษณะตางๆ ของรูปทรงระนาบ (Form as Plane) แบงไดเปน 

 

1. รูปเรขาคณิต (Geometric) กําหนดโครงสรางโดยวิธคีณิตศาสตรรูปทรงเรขาคณติ 

 
 

2. รูปธรรมชาติ (Organic) ประกอบจากเสนโคง มีลักษณะคลายของเหลวที่เติบโตได 

 
รูปธรรมชาติ 

 

3. รูปที่มีดานเปนเสนตรง (Rectilinear) ประกอบจากเสนตรง ซึ่งไมมีความสัมพันธกัน 

ทางคณิตศาสตร 

 
รูปที่มีดานเปนเสนตรง 

  

4. รูปที่ผิดปกติ (Irregular) ประกอบจากเสนโคงและเสนตรง ซึ่งไมมีความสัมพันธกัน 

ทางคณิตศาสตร 

 
รูปที่ผิดปกติ 
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5. รูปอิสระ (Hand-Draw) การเขียนดวยมือ ลายมือ ที่ไมใชเครื่องมือประกอบ 

 
รูปอิสระ 

 

6. รูปจากอุบัติเหตุ (Accidental) ทําข้ึนโดยไมตั้งใจ มักเปนผลมาจากกรรมวิธีหรือวัสดุใดๆ 

 
 

รูปจากอุบัติเหตุ 

 

 

 



 
 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยการศึกษาและพัฒนาตูโชวดิสเพลย เทคนิคภาพเชิงซอน 3 มิติ โฮโลแกรมสําหรับ  

เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธและสงเสริมการขายผูวิจัยไดดําเนินการไวดังนี้ 

  1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 

  2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
1.1 เปนการสุมแบบเจาะจง (Random Sampling)  

1.2 เปนการสุมตัวอยางจากคนที่เดินเขาชมและซื้อสินคาหัวโขนจํานวน 20 คน  

1.3 การเขาไปกับสัมภาษณเก็บขอมูลผูมีความเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบดิสเพลยเปนการสราง

กรอบแนวความคิดเพื่อเปนโจทยที่ใกลเคียงกับความเปนจริงและความตองการพัฒนา  
 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิ จัยไดสรางเครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือ
ประกอบการศึกษาวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้ 
  2.1 แบบสัมภาษณ 

  2.2 แบบสอบถาม สรางแบบสอบถามเพื่อใชในการเก็บขอมูล เพื่อการวัดผลทาง

สถิติ แลวนํามาวิเคราะหสรุปเปนกรณีศึกษาจํานวน 20 คน3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

  2.3 แบบประเมิน สรางแบบประเมินดานรูปแบบ วัสดุ และเทคนิควิธีการผลิต

เชี่ยวชาญทางการออกแบบ แลวนํามาวิเคราะหสรุปผลเฉพาะสําหรับกรณีศึกษา จํานวน 3 คน 
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2. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการสํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาดังนี้ 
  3.1 วิธีการเก็บขอมูลรวมรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารหนังสือเอกสารบทความรวมถึง

แบบสอบถาม ความดานประสิทธิภาพและพึงพอใจขอมูลจากการสัมภาษณและนํามาวิเคราะหใชเปน

ขอมูลในการออกแบบ 

  3.2 สํารวจความคิดเห็นจากแบบประเมินรูปแบบวัสดุและเทคนิคการผลิตตูโชวดิสเพลย

โฮโลแกรม 
 
 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  ผูวิจัยไดนําขอมูลจากจากเอกสาร งานวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูล ทําวิเคราะห

ขอมูลตามจุดมุงหมายและประเด็นที่ไดกําหนดไวในขอบเขตของเนื้อหา ตามขั้นตอนดังนี้ 

  4.1 วิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากเอกสาร หนังสือที่สอดคลองกับการออกแบบและ

ความสัมพันธของรูปแบบวัสดุและเทคนิคการผลิตที่สอดคลองกับการผลิตตูโชวดิสเพลย 

  4.2 วิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามผูบริโภคและแบบประเมินผูเชี่ยวชาญ 

จากการประเมินคะแนนครั้งที่ 1 โดยวิเคราะหความเหมาะสมทั้งทางดานการผลิตและการตลาดจาก

กลุมตัวอยางตูโชวดิสเพลย จํานวน 4 รูปแบบ คัดเหลือ 1 รูปแบบ 

  4.3 ทําการปรับปรุงรูปแบบสุดทาย ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
คาเฉลี่ย     ระดับความเห็น 
    1    นอยที่สุด 

    2   นอย 

    3   ปานกลาง 

    4   มาก 

    5   มากที่สุด 
 

     กําหนดเกณฑ การแปลความหมาย ขอมูลที่เปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังนี้ 
      คาเฉลี่ยระหวาง      ความหมาย 
      4.51 - 5.0          ระดับดีมาก 
      3.51 - 4.50        ระดับดี 
      2.51 - 3.50        ระดับพอใช 
      1.51 - 2.50        ระดับตองปรับปรุง 
      1.00 - 1.50        ระดับใชไมได 
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  การวิเคราะหขอมูลนั้นไดรวมถึงขอเสนอแนะที่ไดจากคําถามปลายเปดดวย 

4.4 นําเสนอขอมูลและผลการวิเคราะหในรูปแบบตารางและการบรรยาย 

  4.5 นําเสนอผลงานวิจัยเปน 5 บทคือบทนําเอกสารงานวิจัยทีเกี่ยวของวิธีการ

ดําเนินงานวิจัยผลการวิจัยสรุปและอภิปรายผล 
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การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดดาเนินการวิจัยซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

ศึกษาขอมูล และเอกสาร ที่เกี่ยวของ 

กําหนดขอบเขตของปญหา 

สรางแบบสอบถามของลกูคาที่เดินผานไปมาในราน 
วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางกรอบใชเปนโจทยในการออกแบบ 

ออกแบบราง  
ตูโชวดิสเพลย 

โฮโลแกรม  ครั้งที ่1 

ตูโชวดิสเพลย 
โฮโลแกรม  ครั้งที ่1 

ตูโชวดิสเพลย 
โฮโลแกรม  ครั้งที2่ 

ตูโชวดิสเพลย 
โฮโลแกรม  ครั้งที3่ 

ตูโชวดิสเพลย 
โฮโลแกรม  ครั้งที4่ 

คัดเลือกแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม  

แกไขปรับปรุงแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม  

• ออกแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม ครั้งที่ 2 

• สรางแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม  ครั้งที ่1 

ประเมินประสิทธภาพ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม  โดยผูเชี่ยวชาญ 

เสนอตอคณะกรรมการควบคุมปริญา 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนารูปแบบแบบ ตูโชว

ดิสเพลย โฮโลแกรม ผูวิจัยไดกําหนดผลวิเคราะหขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามผูบริโภคและแบบ

ประเมิน  ตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังนี้ 
 
          คาเฉลี่ย          ระดับความเห็น 

    1   นอยที่สุด 
    2  นอย 
    3  ปานกลาง 
    4   มาก 
    5  มากที่สุด 

 

 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินคา

จากเทคนิคภาพเชิงซอน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการสงเสริมการขาย  กรณีศึกษา: ผลิตภัณฑหัวโขน 

บานโขนไทย  ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 ผูวิจัยทาการเสนอเฉพาะผลการวิเคราะหของแบบสอบถามความคิดเห็นและแบบประเมิน

ประสิทธิภาพในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยแบงออกเปน 3 ข้ันตอน ไดแก  
 

ขั้นตอนที่ 1 เปนการสรางกรอบแนวความคิดโดยอยูบนพื้นฐานทฤษฎีการออกแบบ และ

ทฤษฎีการสื่อสาร เพื่อใชเปนโจทยที่ใกลเคียงกับความเปนจริงของผูใชซึ่งนําผลที่ไดเปนแนวทางในการ

ออกแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรมครั้งที่ 1 จํานวน 4 แบบ  โดยแบงออกเปน 2 ตอนไดแก  

ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบสอบถามความคิดเห็น สําหรับบุคคลทั่วไปจํานวน 100 ชุด 

 

ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอผลการ วิเคราะหขอมูลของกระบวนการวัดประสิทธิภาพของรูปแบบ 

ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม คร้ังที่ 1 คือ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 4 โดยแบบประเมินผล

รูปแบบประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบง ตามปจจัยที่ใชในการออกแบบได โดยคํานึงจาก

หลักเกณฑ 3 หลักเกณฑ ดังนี้  

1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย  

        1.1 ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ 
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          1.2 ดานความงาม (Aesthetic Function)  

2. หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย  

          2.1 ดานวัสดุ (Material) ที่ใชในการผลิต  

                2.2 กรรมวิธีการผลิต (Process)  

3. หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect)  
 

ขั้นตอนที่ 3 การนํา เสนอผลการวิเคราะห ขอมูลของกระบวนการวัด ประสิทธิภาพของ

รูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม คร้ังที่ 2 จํานวน 1 แบบ คือ แบบที่ 5 โดยแบบประเมินผลรูปแบบ

ประสิทธิภาพ ซึ่งแบงตามปจจัยที่ใชในการออกแบบ จากหลักเกณฑ 3 หลักเกณฑ เชนเดียวกับใน

ข้ันตอนที่ 2 อีกครั้ง เพื่อทดสอบวา ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม มีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี เปนที่พึง

พอใจของผูบริโภค  
 

ขั้นตอนที ่ 4 การนาํเสนอผลการวิเคราะห ขอมูลของกระบวนการสรางแบบสอบถามความ

คิดเห็นและความตองการของผูใช ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ไดแก 
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ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ผูบริโภคทั่วไป 

 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม  
 

ตาราง  1  การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอ ตูโชวดิสเพลย  

       โฮโลแกรม 
 

 ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถี่ รอยละ 

1. ใน 1 สัปดาหทานเคยซื้อสินคาผาน ตูโชว ดิสเพลย  

1-3 คร้ัง  

4-7 คร้ัง  

8-10 คร้ัง 

มากกวา 10 คร้ัง  

 

35 

30 

25 

10 

 

35 

30 

25 

10 

 

2. รูปแบบ ตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ ที่ทานนิยมใชมากที่สุด  

รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 3 

รูปแบบที่ 4 

 

35 

38 

12 

15 

 

35 

38 

12 

15 

3 รูปแบบใดของตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิต ิสามารถสรางจุดเดน
ใหกับผลิตภัณฑได 

รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 3 

รูปแบบที่ 4 

รูปแบบอื่นๆ 

 

 

37 

38 

12 

13 

 

 

37 

38 

12 

13 

4 รูปแบบใดของตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิต ิที่จะทาํใหทานอยาก
เขาไปซื้อผลิตภัณฑมากที่สุด 

 รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 3 

รูปแบบที่ 4 

 

 

39 

40 

11 

10 

 

 

39 

40 

11 

10 
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 ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถี่ รอยละ 
5. วนใดในการออกแบบ รูปแบบใดของตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ 

ทําใหทานสนใจ  

ลวดลายสวยงาม 

รูปแบบมีความทันสมัยแตกตางจากตลาด  

สีสันสวยงาม  

โครงสรางไมมีน้ําหนักเบาเคลื่อนยายสะดวก  

เทคนิคภาพสะทอน 3 มิติ ลงบนผลิตภัณฑ 

 

 

25 

20 

19 

5 

31 

 

 

25 

20 

19 

5 

31 

6.. สวนใดของรูปแบบ รูปแบบใดของตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ ที่มี
เอกลักษณมากที่สุดสนใจ  

ลวดลายสวยงาม  

รูปแบบโครงสรางแข็งแรง  

มีสีสัน สวยงาม  

พื้นผิวและสีสันกลมกลืน  

เทคนิคภาพสะทอน 3 มิติ ลงบนผลิตภัณฑ 

 

 

17 

25 

11 

10 

37 

 

 

17 

25 

11 

10 

37 

7. สวนใดของตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ ที่ควรไดรับการปรับปรุง
มากที่สุด  

กระจกดานหนา 

รูปทรง 

โครงสราง  

ลวดลาย 

 

38 

20 

12 

30 

 

38 

20 

12 

30 

 

8. ถามีการออกแบบรูปแบบ(Style)ใหมที่ทานคิดวาดึงความสนใจ 

สรางภาพลักษณะที่ดีและแขงกับตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบันได  

รูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 

รูปแบบที่ 3 

รูปแบบที่ 4 

 

 

33 

40 

7 

20 

 

 

33 

40 

7 

20 

ตาราง 1 (ตอ) 
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9. สวนใดในการใชประโยชน จากตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ ที่ควร

มีเพื่อการใชงานที่สุด  

 มาตรฐานประสิทธิภาพดี  

มีความปลอดภัย  

รูปแบบโครงสรางสวยงาม  

วัสดุอ่ืนที่ใช 

 

 

38 

15 

17 

30 

 

 

38 

15 

17 

    30 

10. การออกแบบใหดูแปลกใหมเพื่อสรางความแตกตาง จากรูปแบบตูโชว

ดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบัน 

มีลวดลาย  

สีสัน  

รูปแบบ 

วัสดุอ่ืนที่ใช 

 

 

33 

6 

47 

14 

 

 

33 

6 

47 

14 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถี่ รอยละ 

ตาราง 1 (ตอ) 
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 จากตารางพบวา ในจํานวนผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูที่สนใจ 

ตูโชวดิสเพลย ที่มีในปจจุบันจํานวน 100 คน มีลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็นพอสรุปไดดังนี้  

 1. จํานวนครั้งที่ใชหรือเห็น ตูโชวดิสเพลย โดยประมาณตอสัปดาห จานวน 1-3 คร้ังตอ

สัปดาหคิดเปนรอยละ 35  

 2. ตูโชวดิสเพลย ที่ทานชอบรูปแบบ มากที่สุด คือ รูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 38  

 3. สวนการออกแบบรูปแบบที่สามารถสรางจุดสนใจและมีเอกลักษณสอดคลองกับ

ผลิตภัณฑ ของทองถิ่น คือ รูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 38  

 4. รูปแบบใดของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 3 มิติ ที่จะทําใหทานอยากเขาไปซื้อผลิตภัณฑ
มากที่สุด คือ รูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 40  

 5. สวนที่สรางความสนใจ ตอการออกแบบ ตูโชวดิสเพลย คือ เทคนิคภาพสะทอน 3 มิติ ลง

บนผลิตภัณฑ ประเภท คิดเปนรอยละ 31  

 6. รูปแบบในการออกแบบ ตูโชวดิสเพลย สวนที่สรางความสนใจ คือ เทคนิคภาพสะทอน 3 

มิติ ลงบนผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 37  

 7. สวนใดของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 3 มิติ ที่ควรไดรับการปรับปรุงมากที่สุด คือ กระจก

ดานหนาคิดเปนรอยละ 38 

 8. ถามีการออกแบบรูปแบบ (Style) ใหมที่ทานคิดวาดึงความสนใจ สรางภาพลักษณะที่ดี

และแขงกับตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบันได คือ รูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 40 

 9. สวนใดในการใชประโยชน จากตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 3 มิติ ที่ควรมีเพื่อการใชงานที่สุด  

คือ มาตรฐานประสิทธิภาพดี คิดเปนรอยละ 38  

10.การออกแบบใหดูแปลกใหมเพื่อสรางความแตกตางจากรูปแบบตูโชวดิสเพลยที่มีอยูใน

ปจจุบันจุบัน ไดแก รูปแบบ คิดเปนรอยละ 4 
 

 ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอผลการ วิเคราะหขอมูลของกระบวนการวัดประสิทธิภาพของ

รูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม คร้ังที่ 1 คือ แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 4 โดยแบบ

ประเมินผลรูปแบบประสิทธิภาพจากผูเชี่ยวชาญ ซึ่งแบง ตามปจจัยที่ใชในการออกแบบได โดยคํานึง

จากหลักเกณฑ 3 หลักเกณฑ ดังนี้  
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 ชุดตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม  จํานวน 4 แบบ คือ  
รูปแบบที่ 1 มองจากมุม 1 ดาน  

รูปแบบที่ 2 มองจากมุม 2 ดาน 

รูปแบบที่ 3 มองจากมุม 3 ดาน  

รูปแบบที่ 4 มองจากมุม 4 ดาน 

 

 โดยคํานึงจากหลักเกณฑดานการออกแบบ หลักเกณฑดานการผลิต หลักเกณฑดาน

ประสิทธิภาพ และประโยชนการใชและความพึงพอใจของผูบริโภค 

 

รูปแบบที่ 1  ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม มองจากมุม 1 ดาน คือ การมองเห็นผลิตภัณฑจาก

มมุมองเพียงดานเดียว โดย ดานทั้ง 3 ไมสามารถ มองเห็นผลิตภัณฑภายในได 

รูปแบบ รูปแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม  มีสวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนา และมี ฉลุ

ลาย ดานขาง เพื่อใหกลมกลืนกับผลิตภัณฑ หัวโขน 

 

 

 

           ภาพประกอบ 20 รูปแบบที่ 1                                      ภาพประกอบ 21 รูปแบบที่ 1 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม ครั้งที่ 1  
แบบที่ 1 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแบบ ที่ 1 ปรากฏผลดัง ตาราง 2 
 

 ตาราง 2 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 1 มอง 1 ดาน  

       (คะแนนเต็ม 15)    
 

รูปแบบ แบบที่ 1 

การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 13 

รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 15 

รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน  13 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง 13 

งายตอ การบํารุงรักษา 15 

โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย 15 

การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืนเปนการสรางบรรยากาศที่ดี มีผลตอการใช 12 

รูปแบบเหมาะสมสามารถใชตกแตงพื้นที ่ 15 

การสรางสีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืน 

กับพื้นที่ 

12 

เปนเอกลักษณ แตกตางจาก ตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบัน 12 

ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 13 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน 15 

ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 13 

จํานวนขั้นตอนการผลิต 7 

ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 5 

ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน  12 

มีความนาสนใจมากขึ้น 15 

การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 15 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 

รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงามเขากับผลิตภัณฑ 12 

รวม 257 
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 เปนคําถามแบบขอเสนอแนะสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให

ขอเสนอแนะ ดังนี้  การพัฒนาการออกแบบรูปแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 1 โดยรวมรูปแบบ

มีความสวยงาม มีมาตรฐานสามารถ ใชงานไดดี สีสันยังราบเรียบ ใชวัสดุไมมากยังไมมีความสมบูรณ

ในรูปแบบของการมองที่ดึงดูดความสนใจ และโครงสรางมีน้ําหนักมากเกินไปยากสําหรับการ

เคลื่อนยายและการขนสง การออกแบบควรเพิ่มสีสันที่หลากหลายเพื่อสรางจุดเดนของรูปแบบตูโชวดิส

เพลย โฮโลแกรม สามารถสรางความดึงดูดความสนใจผูที่บริโภค 

 

รูปแบบที่ 2 ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม มองจากมุม 2 ดาน คือ การมองเห็นผลิตภัณฑจากมุมมอง 

2 ดาน คือ หนาและหลัง  โดยอีก 2 ดาน ไมสามารถ มองเห็นผลิตภัณฑภายในได 

รูปแบบ รูปแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม  มีสวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนาและ

ดานหลังเพื่อสะทอนภาพจากจุดปลอยแสงดานบน มี การฉลุลาย ไทยประยุกต ดานขาง 2 ดาน 

เพื่อใหกลมกลืนกับผลิตภัณฑ หัวโขน 

 

 

          ภาพประกอบ  22  รูปแบบที่ 2                                        ภาพประกอบ  23  รูปแบบที่ 2 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม ครั้งที่ 1  
แบบที่ 2 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
ตาราง 3 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 2 มอง 2 ดาน  

      (คะแนนเต็ม 15) 
 

รูปแบบ แบบที่ 2 

การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 15 

รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 15 

รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 14 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง 14 

งายตอ การบํารุงรักษา 13 

โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย 15 

การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืนเปนการสรางบรรยากาศที่ดี มีผลตอการ

ใช 

15 

รูปแบบเหมาะสมสามารถใชตกแตงพื้นที ่ 15 

การสรางสีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืน 

กับพื้นที่ 

14 

เปนเอกลักษณ แตกตางจาก ตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบัน 14 

ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 15 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน 15 

ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 14 

จํานวนขั้นตอนการผลิต 8 

ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 5 

ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน  13 

มีความนาสนใจมากขึ้น 15 

การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 15 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 

รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงามเขากับผลิตภัณฑ 15 

รวม 274 
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 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบขอเสนอแนะสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

และใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

การพัฒนารูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่2 โดยมุมมองที่เพิ่มความแปลกใหม โดดเดนเปน

เอกลักษณนาสนใจ การออกแบบลงตัว ควรเลือกการผสมจากวัสดุอ่ืนๆมาใชในการเพิ่มความทันสมัย

และสามารถใชในตกแตงหนาราน ไดดี แตโทนสียังดูราบเรียบ ควรควบคุมสีสันใหสอดคลองกับ

ผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณเพื่อสรางเสนห  

รูปแบบที่ 3 ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม มองจากมุม 3 ดาน คือ การมองเห็นผลิตภัณฑจากมุมมอง 

3 มุม คือ ดานหนา,ดานซาย,ดานขวา โดย ดานหลัง  ไมสามารถ มองเห็นผลิตภัณฑภายในได 

รูปแบบ รูปแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม  มีสวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนาและ

ดานขาง 2 ดาน เพื่อสะทอนภาพจากจุดปลอยแสงดานบน ภายนอก มี การฉลุลาย ไทยประยุกต ขอบ

ดานบนและขาง 3 ดาน เพื่อใหกลมกลืนกับผลิตภัณฑ หัวโขน 

 

 

     ภาพประกอบ 24 รูปแบบที่  3                                                ภาพประกอบ 25 รูปแบบที่ 3 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม ครั้งที่ 1  
แบบที่ 3 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 

ตาราง 4 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 3 มอง 3 ดาน  

       (คะแนนเต็ม 15) 
 

รูปแบบ แบบที่ 3 

การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 12 

รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 12 

รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 11 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง 11 

งายตอ การบํารุงรักษา 12 

โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย 13 

การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืนเปนการสรางบรรยากาศที่ดี มีผลตอการใช 11 

รูปแบบเหมาะสมสามารถใชตกแตงพื้นที ่ 12 

การสรางสีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืน 

กับพื้นที่ 

11 

เปนเอกลักษณ แตกตางจาก ตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบัน 11 

ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 12 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน 12 

ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 11 

จํานวนขั้นตอนการผลิต 5 

ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 4 

ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน  13 

มีความนาสนใจมากขึ้น 15 

การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 12 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 

รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงามเขากับผลิตภัณฑ 12 

รวม 227 
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 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบขอเสนอแนะสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

และใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

 การพัฒนารูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 3 โดยสีมีความแปลกใหม โดดเดนเปน

เอกลักษณนาสนใจ การออกแบบโครงสรางทั้งสี่ดานเปนกระจก ความแข็งแรงยังไมดีพอ การแบกรับ

น้ําหนัก ชองจายแสงยังไมดีพอตองมีการปรับปรุงทางดานโครงสราง รูปแบบที่ 4 ตูโชวดิสเพลย 
โฮโลแกรมมองจากมุม รูปแบบที่ 4 ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม การมองเห็นผลิตภัณฑจาก
มุมมอง 4 มุม คือ ดานหนา,ดานซาย,ดานขวา, ดานขวาหลัง โดย สามารถ มองเห็นผลิตภัณฑภายใน

ไดทุกดาน 

 รูปแบบ รูปแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม  มีสวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนา

และดานขาง 4 ดาน เพื่อสะทอนภาพจากจุดปลอยแสงดานบน ภายนอก มี การฉลุลาย ไทยประยุกต 

ขอบดานบนและขาง 4 ดาน เพื่อใหกลมกลืนกับผลิตภัณฑ หัวโขน 

 

 

     ภาพประกอบ 26 รูปแบบที่  4                                               ภาพประกอบ 27 รูปแบบที่ 4 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม ครั้งที่ 1  
แบบที่ 4 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
 

ตาราง 5 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 4 มอง 4 ดาน  

      (คะแนนเต็ม 15) 
 

รูปแบบ   แบบที่4 

การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 8 

รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 8 

รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 10 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง 10 

งายตอ การบํารุงรักษา 8 

โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย 10 

การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืนเปนการสรางบรรยากาศที่ดี มีผลตอการ

ใช 

7 

รูปแบบเหมาะสมสามารถใชตกแตงพื้นที ่ 10 

การสรางสีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืน 

กับพื้นที่ 

10 

เปนเอกลักษณ แตกตางจาก ตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบัน 10 

ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 8 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน 9 

ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 10 

จํานวนขั้นตอนการผลิต 8 

ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 6 

ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน  15 

มีความนาสนใจมากขึ้น  15 

การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 9 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 

รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงามเขากับผลิตภัณฑ 13 

รวม 199 
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 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบขอเสนอแนะสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

และใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

การพัฒนารูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 4  รูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 4 โดย

มุมมองที่เพิ่มความแปลกใหม โดดเดนเปนเอกลักษณนาสนใจ  การออกแบบโครงสรางทั้งสี่ดานเปน

กระจก ความแข็งแรงยังไมดีพอ การแบกรับน้ําหนัก ชองจายแสงยังไมดีพอตองมีการปรับปรุงทางดาน

โครงสราง  

 

ตาราง 6 สรุปสถิติการวิเคราะหผลประสิทธิภาพของประสิทธิภาพ  ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 

 

ประสิทธิภาพ  ตู โชว ดิสเพลย 
โฮโลแกรม 

จํานวนผูเลือกตอบ รอยละ X 

แบบที่ 1 มุมมอง 1 ดาน 3 85.6% 28.5 

แบบที่ 2 มุมมอง 2 ดาน 3 91.3%  30.4 

แบบที่ 3 มุมมอง 3 ดาน 3 75.6% 25.2 

แบบที่ 4 มุมมอง 4 ดาน 3 66.3% 22.1 

 

 

 ตอนที่ 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

และใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

การออกแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม สามารถใชงานไดมีมาตรฐานดี การเพิ่มมูลคาในตัวสินคาโดย

การออกแบบ รูปแบบที่แปลกใหมใชวิธีผสมผสาน  
 
 ขั้นตอนที่ 3 การนําเเสนอผล การวิเคราะหขอมูลของกระบวนการวัดประสิทธิภาพของ

รูปแบบของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม คร้ังที่ 2 จํานวน 1 แบบ โดยคํานึง จากหลักเกณฑทางดานการ

ออกแบบหลักการทางดานการผลิตและหลักเกณฑทางดานการตลาดและความพึงพอใจของผูบริโภค 
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แบบที่พัฒนาหลังไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ 
รูปแบบ ชุด ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 28 รูปแบบที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพประกอบ 29 รูปแบบที่ 5 
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 เหตุผลที่เลือกเพราะ : สามารถเพิ่มความแปลกใหมใหกับงานตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม        

ไดดี และ การใชสี โครงสรางที่แข็งแรง มีเสารับน้ําหนัก ดานขางสองดาน  โดยรวมการออกแบบ 

สอดคลองกับตัวผลิตภัณฑหัวโขน ซึ่งชวยยกระดับงานศิลปะชิ้นสําคัญของไทย สําหรับ รูปแบบ ขนาด 

สัดสวน ใหใช มาตรฐานสรีระที่เหมาะสม 
 

รายละเอียดตนแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 
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ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของรูปแบบ  
ประสิทธิภาพ  ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 5 แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้  
ตอนที่ 1 เปนคําถามแบบเลือกตอบแบบประเมินประสิทธิภาพแบบ ที่ 2 ปรากฏผลดังตาราง  
 

ตาราง 7 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของแบบ ประสิทธิภาพ  ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม แบบที่ 5  
 

รูปแบบ แบบที่ 5 

การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 15 

รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 15 

รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 14 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง 15 

งายตอ การบํารุงรักษา 15 

โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย 15 

การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืนเปนการสรางบรรยากาศที่ดี มีผลตอการใช 15 

รูปแบบเหมาะสมสามารถใชตกแตงพื้นที ่ 15 

การสรางสีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืน 

กับพื้นที่ 

14 

เปนเอกลักษณ แตกตางจาก ตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูในปจจุบัน 13 

ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 15 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน 15 

ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 15 

จํานวนขั้นตอนการผลิต 10 

ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 5 

ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน  13 

มีผูตองการใชงานมากขึ้น 15 

การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 15 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 

รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงามเขากับผลิตภัณฑ 15 

รวม 279 
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 ตอนที่ 2 เปนขอเสนอแนะ สําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให

ขอเสนอแนะ ดังนี้  

 การออกแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม สามารถใชงานไดมีมาตรฐานดี และเปนการเพิ่ม

มูลคาในตัวสินคา โดยการออกแบบใหมีความแปลกใหมเปนนวัตกรรมใหมของตูโชวดิสเพลย โฮโลแก

รม การใชโครงสราง ผสมกับวัสดุประเภทตางๆ ที่หางายในทองถิ่น สามารถสรางความนาสนใจ และ

เปนเอกลักษณประจําทองถิ่นและพัฒนาตอไปอีกได การพัฒนาการออกแบบตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม

ตูโชวดิสเพลย  

 โฮโลแกรม การออกแบบตองไมลอกเลียนแบบ ตูโชวดิสเพลย แตการออกแบบตองใชวิธีการ

ผสมผสานการขึ้นรูปหรือโครงสรางกับวัสดุอ่ืนๆ ที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ จึงสามารถสราง

ความนาสนใจและแขงขันกับทองตลาดได เปนรูปแบบในการพัฒนามูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑ 

ตลอดจนเปนการศึกษาวิธีการใชทรัพยากรอยางมีคุณคา  

 ผลการวิเคราะหรูปแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม ที่ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบสามารถสรุปได

วามีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑดานการออกแบบ หลักเกณฑทางดานการผลิต และหลักเกณฑ

ทางดานการตลาดและความพึงพอใจผูบริโภค อยูในเกณฑดีมาก 

 
 ผลการวิเคราะหการวิจัยและพัฒนารูปแบบแบบ ตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 3 มิติ 

 สรุปแนวทางการประเมินจากผูเชี่ยวชาญซึ่งตอบแบบประเมินความคิดเห็น 

การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินคาจากเทคนิคภาพเชิงซอน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการสงเสริมการ

ขายโดยคะแนนรวมจาก 3 ทาน โดยมีคะแนนรวม แบบที่ 2  ดังนี้  มีคะแนนรวมสูงสุด โดยการ

ออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 100 รูปแบบมีความปลอดภัยในการ

ใชงานคิดเปนรอยละ 100 รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน คิดเปนรอยละ 93.4 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง คิดเปนรอยละ 93.4 โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตู

โชวดิสเพลย  คิดเปนรอยละ 100 การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืน คิดเปนรอยละ100 การสราง

สีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืน คิดเปนรอยละ 93.4 ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับ

ความสามารถของเครื่องจักร คิดเปนรอยละ 86.8 จํานวนขั้นตอนการผลิต คิดเปนรอยละ 52.8 ความ

ยุงยากซับซอนระหวางการผลิต คิดเปนรอยละ 33 กับพื้นที่ ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม คิดเปนรอยละ 

100 ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน คิดเปนรอยละ 100 มีผูตองการใชงานมาก

ข้ึน คิดเปนรอยละ 100 การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ คิดเปนรอยละ 100 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก  คิดเปนรอยละ 100 รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงาม

เขากับผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 100 



 

บทที่ 5 
สรุปผลอภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ มีความมุงหมายในการออกแบบพื้นที่แสดงสินคาตูดิสเพลย เทคนิคภาพ 

เชิงซอนโฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อพัฒนามูลคาเพิ่มใหกับตัวผลิตภัณฑ  จาการศึกษาพบวาเทคโนโลยี

ภาพเสมือน   3  มิติ โฮโลแกรม สามารถนํามาใชงานรวมในการออกแบบเปนตูโชว วินโดว ดิสเพลย  

ไดซึ่งมีแนวทางในการใชนํามาออกแบบเปนผลิตภัณฑ ตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ 

ประเด็นหลักคือการออกแบบตองใชวิธีการผสมผสานกับเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพื่อใหเกิดเปนนวัตกรรมใหมๆ 

และพัฒนางานออกแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย รูปแบบใหมๆ อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีวิธีการ

ดําเนินการดังนี้ 

 1. ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อ เก็บขอมูลกลุมตัวอยาง 

และจัดทําแบบประเมินผูเชี่ยวชาญ ตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ คร้ังที่ 1 จํานวน 4 แบบ

และแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ คร้ังที่ 2 จํานวน 1 แบบ 

 2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 6 ตอนไดแก 

  ตอนที่ 1 เก็บขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางในการวิจัยทําการวิเคราะหความเปนไปได 

  ตอนที่ 2 กระบวนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูใชและ

ความพึงพอใจเปนการสรางกรอบแนวความคิดเพื่อเปนโจทยที่ใกลเคียงกับความเปนจริงของผูบริโภคตู

โชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ จํานวน 50 คน 

  ตอนที่ 3 กระบวนการสรางแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติคร้ังที่ 1 จํานวน 4 

แบบผูวิจัยสรางแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดังนี้ 
 

 1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย 

1.1 ดานประโยชนการใชสอยทางกายภาพ (Practical Function)  

1.2 ดานความงาม (Aesthetic Function)  

 2. หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย 

2.1 ดานวัสดุ (Material) ที่ใชในการผลิต 

2.2 กรรมวิธีการผลิตตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ (Process)  

 3. หลักเกณฑทางดานการตลาดและความพึงพอใจ (Marketing Aspect) กระบวนการวัด

ประสิทธิภาพของแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติครั้งที่ 1 จํานวน 4 แบบโดยแบงออกเปน 

3 กลุมคือกลุมที่ 1 ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบตูโชว  ดิสเพลย  จํานวน 2 ทานกลุมที่ 2 



78 

 
ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูประกอบการที่มีกิจการจํานวน 2 คนและกลุมที่ 3 ผูใชผลิตภัณฑตูโชว วินโดว            

ดิสเพลย  จํานวน 10 คนโดยเปนการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคาซึ่งกําหนดคาคะแนน

ออกเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรต (Likert) สถิติในการวิเคราะหขอมูลคือคาคะแนนเฉลี่ยคา

เบี่ยงเบนมาตรฐานและ t -test จากผูตอบแบบประเมิน 

 รวมทั้งหมดเปน 20 ทานเนื่องจากผูเชี่ยวชาญกลุมที่ 2 และกลุมที่ 3 ไมมีความเชี่ยวชาญ

ทางดานการผลิตจึงไมมีการประเมินผลประสิทธิภาพของแบบในหลักเกณฑทางดานการผลิตโดยให

ประเมินเพียงหลักเกณฑทางดานการออกแบบและหลักเกณฑทางดานการใชประโยชนและความพึง

พอใจซึ่งแบงตามปจจัยที่ใชในการออกแบบ 

 กระบวนการสรางแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  ครั้งที่ 2 จํานวน 1 แบบโดยนําผลการประเมิน

ประสิทธิภาพของตอนที่ 3 ทั้ง 4 แบบมารวมและปรับแบบตามผลการประเมินเพื่อสรางแบบตูโชว 

วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติครั้งที่ 2  

 กระบวนการวัดประสิทธิภาพของแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติคร้ังที่ 2 

จํานวน 1 แบบโดยผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกันกับครั้งที่ 1 เปนผูประเมินโดยการประเมินแบบมาตราสวน

ประมาณคาซึ่งกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับตามวิธีการของลิเคอรต (Likert) สถิติในการ

วิเคราะหขอมูลคือคาเฉลี่ยคาเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test จากผูตอบแบบประเมินรวมทั้งหมดเปน

จํานวน 20 คนเพื่อหาประสิทธิภาพตามหลักเกณฑของแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ 

 การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางผูเชี่ยวชาญออกเปน 3 กลุมคือกลุมที่ 1 

ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบตูโชว ดิสเพลย จํานวน2คนกลุมที่ 2 ผูเชี่ยวชาญที่เปนผูประกอบการ

ที่มีกิจการจํานวน2คนและกลุมที่ 3 เปนผูที่ใชตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติจํานวน 10 คน

รวมทั้งหมดเปนจํานวน 20 คนเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามความคิดเห็นและ

ความตองการของผูใชตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติและแบบประเมินรูปแบบตูโชว วินโดว 

ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นประกอบดวย 2 ตอนคือ 

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญโดยการประเมินแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรต 

(พวงรัตนทวีรัตน. 2540: 114) ดังนี้ 

5  หมายถึงผลการประเมินในระดับดีมาก 

4  หมายถึงผลการประเมินในระดับดี 

3  หมายถึงผลการประเมินในระดับพอใช 

2  หมายถึงผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 

1 หมายถึงผลการประเมินในระดับใชไมได 
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กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลที่เปนคาเฉลี่ยตางๆดังนี้ 
คาเฉลี่ยระหวางความหมาย 

4.51 – 5.0 ผลการประเมินในระดับดีมาก 

3.51 - 4.5 ผลการประเมินในระดับดี 

2.51 -3.50 ผลการประเมินในระดับพอใช 

1.51- 2.50 ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 

1.00- 1.50 ผลการประเมินในระดับใชไมได 

 

ตอนที่ 2 เปนแบบปลายเปดสาหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให

ขอเสนอแนะตางๆจากนั้นนาผลการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติทางกายภาพที่ไดวิเคราะหเพื่อตรวจสอบ

ตามสมมุติฐานตอไป 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามและความตองการของผูใชตูโชว วินโดว ดิส

เพลย  โฮโลแกรม 3 มิติผูวิจัยดาเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองพรอมอธิบายขอมูลประกอบรูปแบบเมื่อ

มีคําถามจากผูกรอกแบบสอบถามโดยไดรับแบบสอบถามทั้งหมดคืนครบสมบูรณคิดเปน 100% 

จํานวน100 ชุดเปนการสรางกรอบแนวความคิดเพื่อเปนโจทยที่ใกลเคียงกับความเปนจริงของผูบริโภค

ตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติพอสรุปไดดังนี้ 
 

 1. จํานวนครั้งที่ใชหรือเห็นตูโชวดิสเพลย โดยประมาณตอสัปดาหจํานวน 1-3 คร้ังตอสัปดาห

คิดเปนรอยละ 35  

 2. ตูโชวดิสเพลย ที่ทานชอบรูปแบบมากที่สุดคือรูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 38  

 3. สวนการออกแบบรูปแบบที่สามารถสรางจุดสนใจและมีเอกลักษณสอดคลองกับ

ผลิตภัณฑ ของทองถิ่นคือรูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 38  

 4. รูปแบบใดของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 3 มิติที่จะทําใหทานอยากเขาไปซื้อผลิตภัณฑมาก

ที่สุดคือรูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 40  

 5. สวนที่สรางความสนใจตอการออกแบบตูโชวดิสเพลย คือเทคนิคภาพสะทอน 3 มิติ ลงบน

ผลิตภัณฑประเภทคิดเปนรอยละ 31  

 6. รูปแบบในการออกแบบตูโชวดิสเพลย สวนที่สรางความสนใจ คือเทคนิคภาพสะทอน 3 

มิติ ลงบนผลิตภัณฑคิดเปนรอยละ 37  



80 

 
 7. สวนใดของตูโชวดิสเพลย โฮโลแกรม 3 มิติที่ควรไดรับการปรับปรุงมากที่สุดคือกระจก

ดานหนาคิดเปนรอยละ 38 

 8. ถามีการออกแบบรูปแบบ(Style)ใหมที่ทานคิดวาดึงความสนใจสรางภาพลักษณะที่ดีและ

แขงกับตูโชวดิสเพลยที่มีอยูในปจจุบันไดคือรูปแบบที่ 2 คิดเปนรอยละ 40 

 9. สวนใดในการใชประโยชน จากตูโชวดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ ที่ควรมีเพื่อการใชงานที่สุด  

คือมาตรฐานประสิทธิภาพดีคิดเปนรอยละ 38  

 10.การออกแบบใหดูแปลกใหมเพื่อสรางความแตกตางจากรูปแบบตูโชวดิสเพลยที่มีอยูใน

ปจจุบันจุบันไดแกรูปแบบคิดเปนรอยละ 4 
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ตอนที่ 2 สรุปแนวทางการประเมินจากผูเชี่ยวชาญซึ่งตอบแบบประเมินความคิดเห็น 

การศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินคาจากเทคนิคภาพเชิงซอน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการสงเสริมการ

ขายโดยคะแนนรวมจาก 3 ทาน เต็ม 15 คะแนน 
 

รูปแบบ 
แบบที่ 

1 
แบบที่ 

2 
แบบที่ 

3 
แบบที่ 

4 

การออกแบบและขนาดมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 13 15 12 8 

รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 15 15 12 8 

รูปแบบและขนาดเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 13 14 11 10 

สามารถสนองตอบการใชงานไดจริง 13 14 11 10 

งายตอการบํารุงรักษา 15 13 12 8 

โครงสรางไมเพิ่มเพิ่มความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย 15 15 13 10 

การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืนเปนการสราง

บรรยากาศที่ดี มีผลตอการใช 

12 15 11 7 

รูปแบบเหมาะสมสามารถใชตกแตงพื้นที ่ 15 15 12 10 

การสรางสีสันตางๆโดยรวมสรางความกลมกลืนกับพื้นที ่ 12 14 11 10 

เปนเอกลักษณ แตกตางจาก ตูโชวดิสเพลย ที่มีอยูใน

ปจจุบัน 

12 14 11 10 

ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 13 15 12 8 

ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน 15 15 12 9 

ใชวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน 13 14 11 10 

จํานวนขั้นตอนการผลิต 7 8 5 8 

ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 5 5 4 6 

ใชตนทุนนอยสัมพันธกับระดับความสามารถของ

เครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบัน  

12 13 13 15 

มีผูตองการใชงานมากขึ้น 15 15 15 15 

การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 15 15 12 9 

บรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 15 15 15 

รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืนสวยงามเขากับผลิตภัณฑ 12 15 12 13 

รวม 257 274 227 199 
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 จากคะแนนรวม แบบที่ 2 มีคะแนนรวมสูงสุด โดยการออกแบบและขนาดมีความเหมาะสม

กับผลิตภัณฑ 15 คะแนน  รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 15 คะแนน โครงสรางไมเพิ่มเพิ่ม

ความแข็งแรงใหกับตูโชวดิสเพลย  15 คะแนน  การตกแตงลวดลายมีความกลมกลืน คะแนนเต็ม 15 

คะแนน ใชวัสดุมีราคาเหมาะสม 15 คะแนน ใชวัสดุที่มีในทองถิ่นสรางเอกลักษณทองถิ่น โดดเดน      

15 คะแนนมีผูตองการใชงานมากขึ้น 15 คะแนน  การออกแบบใชกิจกรรมไดสะดวก มีประสิทธิภาพ 

15 คะแนนบรรยากาศที่ดี ทั้งภายในและภายนอก 15 คะแนน รูปแบบลวดลายมีความกลมกลืน

สวยงามเขากับผลิตภัณฑ 15 คะแนน 

 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินประสิทธิภาพของแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  

โฮโลแกรม 3 มิติผูวิจัยไดทําตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติครั้งที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการเก็บ

ขอมูลดวยตนเองพรอมอธิบายขอมูลประกอบแบบเมื่อมีคําถามจากผูกรอกแบบสอบถามโดยไดรับ

แบบสอบถามทั้งหมดคืนครบสมบูรณคิดเปน 100% จํานวน 1 แบบจํานวน 20 ชุดเพื่อเก็บขอมูลการ

ประเมินประสิทธิภาพของแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติที่ผูวิจัยออกแบบมีประสิทธิภาพ

ตามหลักเกณฑดานการออกแบบหลักเกณฑหลักเกณฑทางดานการผลิตและหลักเกณฑทางดาน

การตลาดและความพึงพอใจผูบริโภคอยูในเกณฑดีพอสรุปไดดังนี้ในสวนของหลักเกณฑดานการ

ออกแบบประกอบดวยประโยชนการใชสอยทางกายภาพมีคาเฉลี่ย 4.10 และทางดานความงามมี

คาเฉลี่ย 4.20 ในสวนหลักเกณฑการผลิตประกอบดวยดานวัสดุที่ใชในการผลิตมีคาเฉลี่ย 4.20 

คะแนน t ที่คํานวณ = 2.89 อยูในเกณฑดีสอดคลองกับสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญที่.05  
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาและพัฒนาพื้นที่แสดงสินคาจากเทคนิคภาพเชิงซอน โฮโลแกรม 3 มิติ เพื่อการ

สงเสริมการขาย ซึ่งเปนอีกทางเลือกสําหรับการออกแบบจัดทําบูธดิสเพลยรูปแบบใหมซึ่งมีประโยชน

ในดาน การสงเสริมภาพลักษณของตัวผลิตภัณฑสินคา ใหดูดียิ่งขึ้น โดยประยุกตใชเทคนิคโฮโลแกรม

เขามาสรางบรรยากาศใหกับผลิตภัณฑ ในดานการผลิตไดมีการปรับปรุงรูปแบในสวนลักษณะ

ทางดานกายภาพใหดียิ่งขึ้นมีความสวยงามลงตัว ทั้งรูปแบบ และสีสัน จะชวยใหชิ้นงานออกมามี

คุณภาพยิ่งขึ้นและคาดวาจะสามารถชวยลดตนทุนและระยะเวลาในการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได 

ดวยสมมุติฐานที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 สามารถอภิปรายผลตามหลักเกณฑการประเมิน 3 หลักเกณฑ

ไดดังนี้ 

 1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบประกอบดวย 2 ดานคือดานประโยชนการใชสอยทาง

กายภาพและดานความงามมีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดีพบวาการนําเอาเทคโนโลยี โฮโลแกรม 3 มิติ
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สามารถสรางบรรยากาศที่ดีใหกับที่ตูโชว ดิสเพลย  สอดคลองกับที่สุนทรีพัชรพันธ (2541: 24) ที่ได

กลาวถึงการออกแบบพื้นที่ใชประโยชนจากพื้นที่ทั้งหมด 100% ผสานกันระหวางประโยชนการใชสอย

และความงามพื้นที่ใชประโยชนคือหัวใจของผลิตภัณฑตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ

จุดมุงหมายของการใชตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติคือความมาตรฐานหรือความมี

ประสิทธิภาพในการใชงานตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติออกแบบเพื่อความปลอดภัยในการ

ใชงานเชนในบางสวนของการออกแบบรูปทรงที่โคงมนเพื่อปองกันอันตรายจากเหลี่ยมคมที่เกิดจาก

รูปทรงเหลี่ยมตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติงายตอการบํารุงรักษาการเช็ดทาความสะอาด

ทนตอความรอนในสวนการออกแบบมีความกลมกลืนกับศิลปะหัวโขนไทยมีสีสันที่เปนเอกลักษณ

สามารถสรางบรรยากาศใหที่ตูโชว ดิสเพลย สุนทรีพัชรพันธ (2541: 25) ที่ไดกลาวถึงการออกแบบวา

การออกแบบจึงตองมีความตอเนื่องสัมพันธโดยอาศัยตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติที่ชวย

เสริมสรางบรรยากาศที่ดีและมีผลตอการตัดสินใจใชซื้อผลิตภัณฑ หัวโขน โดยรวมสามารถสื่อสาร

แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมไทยไดอยาลงตัว  

 2. หลักเกณฑทางดานการผลิตประกอบดวย 2 ดานคือดานวัสดุที่ใชในการผลิตและกรรมวิธี

การผลิตตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติโดยรวมอยูในเกณฑดีพบวาในการออกแบบเลือกวัสดุ

ที่มีในทองถิ่นไดเหมาะสมสามารถใชงานไดควรมีประสิทธิภาพและมีราคาเหมาะสมโครงสรางจากไมที่

สามารถหางายที่มีทั่วไปซึ่งหาซื้อไดงายมีราคาไมสูงมากสามารถหาซื้อไดสอดคลองกับนันทนีเนียม

ทรัพย (2544: 45) ที่ไดกลาวถึงการออกแบบโดยวัสดุที่ไมใชไมจําเปนตองลักษณะเปนแผนใชวัสดุนอย

สะดวกในการดูแลรักษาในสวนของการผลิตไมมีความยุงยากซับซอนในการผลิตเพราะความงายของ

กรรมวิธีการผลิตมีความสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักรที่มีอยูในปจจุบันโดยไมพึ่งพา

อุปกรณเครื่องจักรพิเศษที่มีเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการผลิตที่ทําใหตนทุนการผลิตสูงขึ้น 

 3. หลักเกณฑทางดานประโยชนการใชสอยและความพึงพอใจของผูบริโภคโดยรวมอยูใน

เกณฑดีพบวาการออกแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติโดยรวมดานผูประกอบการ

สามารถจําหนายไดจํานวนมากขึ้นผูบริโภคมีความพึงพอใจสามารถใชในการตกแตงและสราง

บรรยากาศไดดีและเพิ่มโอกาสในการเลือกซื้อหัวโขนมากขึ้นสอดคลองกับงานวิจัยของกาญจนาศรีจิน

ไตย (2546: 135) ไดศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานที่สอดคลองกับ

พฤติกรรมและความพึงพอใจตอเนื้อที่ใชสอยของผูใชสินคาใหมากที่สุดการนําเสนอรูปแบบตูโชว 

วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติเลือกใชรูปทรงกลมมนผสมรูปทรงเหลี่ยมเพื่อความปลอดภัยสาหรับ

ผูใชงานและสามารถนํามาวางตอเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการใชงานไดอยางหลากหลายการเลือกสีสันเพื่อ

ออกแบบลวดลายนําตนทุนทางศิลปะลวดลายหัวโขนไทยเขามาผนวกสรางความรูสึกที่มีรสนิยม

แตกตางจากตูโชว ดิสที่มีอยูในปจจุบันไดเปนอยางดีเสริมสรางลักษณะที่ดีและความงามของศิลปะ
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หัวโขนไทย การออกแบบโดยรวมมีความกลมกลืนสวยงามสอดคลองกับธรรมชาติของทองถิ่นที่มีอยูใน

สภาพปจจุบันไดดีสอดคลองกับงานวิจัยของอรชรอุยยามะพันธุ (2541: 132) ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ

และพฤติกรรมของผูบริโภคพบวาการสรางความแตกตางใหเกิดขึ้นในเรื่องการออกแบบผูบริโภคให

ความสําคัญในเรื่องภาพพจนรูปแบบการออกแบบสีสันดูแปลกใหมทันสมัยสอดคลองกับบรรยากาศ

โดยรวม 

 สาเหตุที่สนับสนุนการใหน้ําหนักของเกณฑการใหคะแนนรูปแบบตูโชว วินโดว ดิสเพลย  

โฮโลแกรม 3 มิติ โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวาการออกแบบรูปแบบรูปแบบตูโชว วินโดว  

ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติมีความเปนเอกลักษณแตกตางจากตูโชว  ดิสเพลย  ที่มีอยูในปจจุบันอยาง

ชัดเจนสีสันของตูโชว  ดิสเพลย  เรียบงายเปนธรรมชาติสวยงามสามารถตกแตงสรางบรรยากาศไดดี 
 

ขอเสนอแนะ 
1. กลุมผูประกอบการหนวยงานของรัฐที่มีความตองการปรับปรุงรูปแบบเพื่อพัฒนาสูการทํา

ธุรกิจในอนาคตควรนํารูปแบบงานวิจัยที่ไดไปศึกษาและพัฒนาตอและนําเปนตนแบบในการออกแบบ

เปนผลิตภัณฑอ่ืนๆใหหลากหลายและสามารถแขงขันดานภาพลักษณของตูโชว ดิสเพลยที่มีอยูใน

ปจจุบันและผลิตขึ้นไดจริงในระบบอุตสาหกรรม 

2. มีการขยายเพื่อเผยแพรในการสรางโอกาสใหคนในทองถิ่นสามารถเรียนรูกระบวนการผลิต

รูปแบบตูโชว ดิสเพลยและสามารถพัฒนาการออกแบบสู รูปแบบผลิตภัณฑอ่ืนๆใหเกิดความ

หลากหลายเปนตน 
 

ขอเสนอแนะสาหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
1. จากการเก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดจากผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 1 เร่ืองกําหนด

รูปทรงและสี เปนหลักในการออกแบบซึ่งตูโชว ดิสเพลย  ที่ออกแบบโดยรูปทรงยังไมลงตัวไมผาน

เกณฑของผูเชี่ยวชาญครั้งที่ 2 ทําใหพอสรุปไดวาผลการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามครั้งที่ 1 ไม

สามารถใชเปนเกณฑกําหนดตายตัวของการเลือกใชรูปทรงที่เหมาะสมในงานออกแบบขั้นสุดทาย

รวมถึงการนําขอมูลที่ไดไปใชกับงานจริงไดเสมอดังนั้นการนําขอมูลบางอยางที่เก็บไดเพื่อตองการ

นําไปใชจริงไดดวยจึงขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการใชงานจริงเทานั้นไมไดข้ึนอยูกับผลของขอมูลที่

เก็บไดเพียงอยางเดียว 

2. ควรมีการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเรื่องผลการประเมินประสิทธิภาพแบบตูโชว 

วินโดว ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติ  ซึ่งคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางของแบบชุดนั่งเลนครั้งที่ 2 ที่
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ลดลงในหลายๆดานเมื่อเปรียบเทียบกับชุดนั่งเลนครั้งที่ 1 วามีปจจัยใดที่สงผลตอการตัดสินใจของ

ผูเชี่ยวชาญในการประเมินครั้งที่ 2 ทั้งที่เปนผูเชี่ยวชาญกลุมเดียวกัน 

3. ควรออกแบบใหมีรูปแบบทรงเหลี่ยมนอยเพื่อความปลอดภัยสําหรับการใชงานตูโชว วินโดว 

ดิสเพลย  โฮโลแกรม 3 มิติลดความเสี่ยงอันตรายจากการเดินชน 

4. หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของเชนกรมพัฒนาธุรกิจการคาควรมีมาตรฐานการควบคุมระบบ

การคาเนื่องจากมีความไดเปรียบในดานลงทุนและลิขสิทธิ์ใหสามารถนํารูปแบบของผลิตภัณฑออกสู

ตลาดเปนการเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตจากทองถิ่นเพื่อขยายทุนใหมากรวมถึงการสรางคานิยมใหแก

ผูบริโภคใหมีความภาคภูมิใจการเลือกใช 
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แบบสอบถาม / สํารวจความคิดเห็น 
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แบบประเมินประสิทธิภาพครั้งที่ 1 
(แบบประเมนิความคิดเหน็สําหรับผูเชีย่วชาญ) 
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แบบประเมินประสิทธิภาพครั้งที่ 1 

(แบบประเมนิความคิดเหน็สําหรับผูเชีย่วชาญ) 
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ภาคผนวก ฉ 
รูปแบบ ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ 
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รูปแบบที่ 1  ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรมมองจากมุม1 ดานคือการมองเห็นผลติภัณฑจากมมุมอง
เพียงดานเดียว โดย ดานทั้ง 3 ไมสามารถ มองเหน็ผลิตภัณฑภายในได 
รูปแบบรูปแบบตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรมมสีวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนา และม ีฉลุ

ลาย ดานขาง เพื่อใหกลมกลนืกับผลิตภัณฑ หัวโขน 

 

 

ภาพที ่1 รูปแบบที่ 1 

 

 

 

 

ภาพที ่2 รูปแบบที่ 1 

 

 

 

ภาพที ่3 รูปแบบที่ 1 
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รูปแบบที่ 2 ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม มองจากมมุ 2 ดานคือการมองเหน็ผลิตภัณฑจากมมุมอง 2 

ดานคือ หนาและหลัง  โดยอกี 2 ดาน ไมสามารถ มองเหน็ผลิตภัณฑภายในไดรูปแบบรูปแบบตูโชว

ดิสเพลยโฮโลแกรมมีสวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนาและดานหลังเพือ่สะทอนภาพจาก

จุดปลอยแสงดานบน มี การฉลุลาย ไทยประยุกต ดานขาง 2 ดาน เพื่อใหกลมกลืนกับผลิตภัณฑ หัวโขน 

 

 

ภาพที ่4 รูปแบบที่ 2 

 

 

 

ภาพที ่5รูปแบบที่ 2 

 

 

 

ภาพที ่6รูปแบบที่ 2 
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รูปแบบที ่3 ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม มองจากมมุ 3 ดานคือการมองเหน็ผลิตภัณฑจากมมุมอง 3 

มุมคือ ดานหนา,ดานซาย,ดานขวา โดย ดานหลัง  ไมสามารถ มองเหน็ผลิตภัณฑภายในได 

รูปแบบรูปแบบตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรมมสีวนประกอบของกระจกสะทอนภาพดานหนาและดานขาง 

2 ดาน เพื่อสะทอนภาพจากจุดปลอยแสงดานบน ภายนอก มี การฉลุลาย ไทยประยุกต ขอบดานบน

และขาง 3 ดาน เพื่อใหกลมกลืนกับผลิตภณัฑ หัวโขน 

 

 

 

ภาพที ่7 รูปแบบที่ 3 

 

 

 

 

ภาพที ่8 รูปแบบที่ 3 
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รูปแบบที ่4 ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรมมองจากมมุ 4 ดานคือการมองเหน็ผลิตภัณฑจากมมุมอง 4 

มุมคือ ดานหนา,ดานซาย,ดานขวา, ดานขวาหลงั โดย สามารถ มองเห็นผลิตภัณฑภายในไดทุกดาน

รูปแบบรูปแบบตูโชวดิสเพลยโฮโลแก เพื่อสะทอนภาพจากจุดปลอยแสงดานบน ภายนอก ขอบ

ดานบนและขาง 4 ดาน เพื่อใหกลมกลนืกบัผลิตภัณฑ หวัโขน 

 

 

ภาพที ่9 รูปแบบที่ 4 

 

 

 

ภาพที ่10 รูปแบบที่ 4 
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ภาพที ่11 รูปแบบที่ 4 

 

 
แบบที่พัฒนาหลังไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญรูปแบบ ชุด ตูโชวดิสเพลยโฮโลแกรม 
แบบที่ 5 
 

 

 

 

ภาพที ่12 รูปแบบที่ 5 
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ภาพที ่13 รูปแบบที่ 5 

 

 

 

 

ภาพที ่14 รูปแบบที่ 5 

 

 

 

 

ภาพที ่15 รูปแบบที่ 5 
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ภาพที ่16รูปแบบที่ 5 

 

 

 

ภาพที ่17 รูปแบบที่ 5 
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ภาคผนวก ช 
ข้ันตอนการผลิตตูโชวดสิเพลยโฮโลแกรม 3 มิติ 
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ภาพที ่18 

การขึ้นรูปการผลิต 

ตูโชว 3 มิติ 

ภาพที ่19  

ตําแหนงการวาง

จอภาพดานใน 
 

ภาพที ่20  

ตําแหนงการเจาะขอบ 

วางจอภาพ 
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ภาพที ่21 

การประกอบกระจก 

เขากับตู 

ภาพที ่22 

การประกอบกระจกเขา

กับตูและทําการเดิน

สายไฟ 

ภาพที ่23  

การประกอบกระจกเขา

กับตูเพื่อรับแสง 
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ภาพที ่24 

การวางระบบไฟและ

ทดสอบระบบไฟ 

ภาพที ่25 

การวางระบบไฟและ

ทดสอบระบบไฟ 

ภาพที ่26 

การวางระบบไฟและ

ทดสอบระบบไฟ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประวัติยอผูวิจัย 
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ประวัติยอผูวิจัย 
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วันเดือนปเกิด  9 สิงหาคม 2519 
สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน 284 ซอยวัดราชวรินทร 7  

ถนนตากสิน 21 แขวงสําเหร 
 เขตธนบุร ีกรุงเทพฯ 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน ผูจัดการแผนก ครีเอทีฟ นวัตกรรมใหม 
สถานที่ทํางานปจจุบัน  บริษัท มาสเตอรแอดส จํากัด (มหาชน) 

 
ประวตัิการศึกษา  

พ.ศ. 2542  ปริญญาตรี ศลิปกรรมศาสตรบัณฑติ (ศศ.บ) 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป 
จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

พ.ศ. 2556  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.) 
สาขานวตักรรมการออกแบบ 
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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