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บทความ รายงานสรุป  
“วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน (Research Method for Interior Design)” 

รองศาสตราจารย รอยตํารวจเอก ดร.อนุชา แพงเกษร 
 

 จากท่ีขาพเจาไดรับทุนอุดหนุน โครงการพัฒนาบุคลากรในการผลิตตําราและหนังสือ เพ่ือขอกําหนดตําแหนงวิชาการ 
จากเงินกองทุนวิจัยและสรางสรรค คณะมัณฑนศิลป ปการศึกษา 2559 ในรายวิชา 361 2 08 “วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน 
(Research Method for Interior Design)” บัดน้ีเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอนําเสนอนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยแบง
ออกเปน 5 ตอน ดังตอไปน้ี  
ตอนที่ 1 บทนํา 
 1.1 ความสําคัญและความเปนมา ของวิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน 

 การออกแบบตกแตงภายใน ( Interior Design) มีความสัมพันธของพ้ืนท่ีและเวลา ( Time & Space) เพ่ือเปนการ

ตอบสนองความตองการของผูใชใหไดรับประโยชนใชสอยสูงสุดแลว แตการออกแบบตกแตงภายในท่ีดีน้ัน ควรจะมีการวิจัยเพ่ือการ

ออกแบบภายใน รองรับ เพ่ือ ใหมีความหนักแนนนาเชื่อถือกับโครงงานการออกแบบภายน้ันๆ ท่ี สามารถแสดงตัวชี้วัดไดตรงตาม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป โดยยังคงเนนเรื่องคุณคาทางความงามและรสนิยม ชวยเสริมสราง

บรรยากาศใหดีย่ิงข้ึน 

 ขาพเจาเปนอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยผูสอนในรายวิชา 361 208 วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน  (Research 

Method for Interior Design) เพ่ือใหนักศึกษาทราบข้ันตอน การรวบรวมขอมูล วิเคราะห สังเคราะห กําหนดเกณฑในการ

ออกแบบ และการทํารายละเอียดประกอบโครง งานการออกแบบภายใน ตามระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

มาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป ตรงตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต ของคณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับปรับปรุง 2555 โดยขาพเจาไดแบงเน้ือหาออกเปน 2 สวนดังตอไปน้ี 

 สวนที่ 1เน้ือหาเกี่ยวกับความรูท่ีจําเปนจะตองศึกษา ความหมาย และความสําคัญของวิธีวิจัย เพ่ือการออกแบบภายใน 

ซึ่งเปนปจจัยของการออกแบบตกแตงภายใน ซึ่งประกอบดวย 

 ปจจัยภายใน ( Internal Factors) ไดแก ออกแบบตกแตงภายในโครง งานการออกแบบภายในอะไร ( What?) ทําไม

ตองทํา (Why?) แลวทําอยางไร (How?) โครงการตองชัดเจนในวัตถุประสงค ( Objective)บริบท (Context) ในพ้ืนท่ีภูมิสังคมภูมิ

วัฒนธรรม ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และศิลปวัฒนธรรม ( Art & Culture) ประเพณีความเชื่อศาสนา ท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

ทางดานประวัติศาสตร ตํานาน รวมถึงวัสดุทองถ่ิน ทรัพยากรธรรมชาติ อีกท้ังตลอดจนวัฒนธรรมองคกร ( Organization Culture) 

และตองมีอัตลักษณ (Identity) ของโครงงานการออกแบบภายในน้ันๆ ดวย 

 ปจจัยภายนอก ( External Factors ) ไดแก การออกแบบตกแตงภายในใหใคร (Who?) โครงงานการออกแบบภายใน

อยูท่ีไหน (Where?) และใชในโอกาสใด (When?) ซึ่งการวิจัยจึงตองเขาถึงพฤติกรรมและจิตวิทยาของผูบริโภค (User Behavior & 

Psychology) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชีวสังคม (Bio–social factors) เพศ อายุ สถานภาพ และเศรษฐสังคม ( SES) ซึ่งประกอบดวย

อาชีพ การศึกษาและรายได นักออกแบบตองเขาใจในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ( Social Change) ในเรื่องกระแสนิยม ( Trend) 

แนวโนมของสังคมยุทธศาสตรประเทศ ท่ีจะตองรูทันเทคโนโลยี ( Technology) งานระบบวิศวกรรมการกอสรางวัสดุอุปกรณ อีก

ท้ังปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ ( Infrastructures) กฏหมาย ( Laws) และมีกรณีศึกษาวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายในท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ  

 สวนที่ 2 เปนสวนการปฏิบัติงานวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายในมาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตย 

กรรมภายในและมัณฑนศิลป ซึ่งประกอบดวย 
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 หลักการการออกแบบกระบวนการออกแบบ ( Process of Design): การสํารวจ ( Investigation), การวิเคราะห 

(Analysis) การสังเคราะห ( synthesis) การออกแบบภายใน ( Interior Design) การออกแบบข้ันสุดทาย ( Final Design) ดวยใช

ทฤษฎีองคประกอบศิลป ( Composition Theories) โดยมีสุนทรียศาสตร( Aesthetics): Metaphor, Analogy, Mapping, 

Elements & Ornaments ใหคํานึงถึงออกแบบอารยะสถาปตย ( Universal Design) การออกแบบย่ังยืน (4 Rs): Reuse, 

Recycle, Reduce, Reject และเศรษฐกิจสรางสรรค (Creative Economic) สุดทายตองมีการประเมิน (Evaluate) ดวย 

 1.2 หลักการของรูปแบบนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน คือ 

  1). การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ( Problem-based learning) เปนรูปแบบการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนจาก
แนวคิดตามทฤษฎีการเรียนรูแบบสรางสรรคนิยม ( Constructivism) โดยใหผูเรียนสรางความรูใหม จากการใชปญหาท่ีเกิดข้ึน
จริงในโลก เปนบริบท (context) ของการเรียนรู   เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในการคิดวิเคราะหและคิดแกปญหา รวมท้ังไดความรู
ตามศาสตรในสาขาวิชาท่ีตนศึกษาไปพรอมกันดวย      

  การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐานจึงเปนผลมาจากกระบวนการทํางานท่ีตองอาศัย ความเขาใจและการแกไขปญหาเปน

หลัก  ถามองในแงของยุทธศาสตรการสอน PBL เปนเทคนิคการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เผชิญหนากับ

ปญหาดวยตนเอง จะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะในการคิดหลายรูปแบบเชน การคิดวิจารณญาณ คิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห  

การคิดสรางสรรค ฯลฯ (ท่ีมา http://202.143.154.147/ ~media/data/PDF/PBL.pdf) 

  2). การสอนแบบกรณีศึกษา ( Case-based learning) การสอนโดยใชกรณีตัวอยางเปนวิธีสอนท่ีใช
กรณีศึกษาหรือเรื่องตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงมาดัดแปลงเพ่ือใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ทําให
ผูเรียนไดรูจักวิธีการคิด วิธีการนําขอมูลตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการตัดสินเรื่องหน่ึงเรื่องใด โดยมีวัตถุประสงค ก).เพ่ือ
เปนกิจกรรมท่ีผูเรียนมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ข).เพ่ือใหผูเรียนไดแกปญหาและตัดสินใจอยางมีเหตุผล 
ค).เพ่ือใหผูเรียนรูจักคิดอยางเปนระบบ และ ง).เพ่ือฝกใหผูเรียนรูจักรับฟงและยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืน  
(ท่ีมา suthinnaa.blogspot. com/2012/.../case-based-learning) 
   3). การเรียนการสอนแบบโครงงาน ( Project-based learning) การเรียนรูดวยโครงงาน เปนการจัดการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญรูปแบบหน่ึง ท่ีเปนการใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในลักษณะของการ  ศึกษาสํารวจ คนควา 
ทดลอง ประดิษฐคิดคน โดยครูเปลี่ยนบทบาทจากการเปนผูใหความรู ( teacher) มาเปนผูอํานวยความสะดวก ( facilitator) 
หรือผูใหคําแนะนํา ( guide) ทําหนาท่ีออกแบบกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนทํางานเปนทีม กระตุน แนะนําและใหคําปรึกษา
เพ่ือใหโครงการสําเร็จลุลวง   ประโยชนของการเรียนรูดวยโครง  งาน สิ่งท่ีผูเรียนไดรับจากการเรียนรู จึงมิใชตัวความรู 
(knowledge) หรือวิธีการหาความรู ( searching) แตเปนทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ( learning and innovation skills) 
ทักษะชีวิตและประกอบอาชีพ ( Life and Career skills) ทักษะดานขอมูลขาวสาร การสื่อสารและเทคโนโลยี ( Information 
Media and Technology Skills) ท่ีสําคัญในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานคือ  1. ข้ันตอนการเตรียมความพรอม  2. ข้ันตอน
การคิดและเลือกหัวขอ 3. ข้ันตอนการเขียนเคาโครง 4. ข้ันตอนการปฏิบัติโครงงาน  5. ข้ันตอนการนําเสนอโครงงาน   และ 6. 
ข้ันตอนการประเมินผลโครงงาน (ท่ีมา http://www.edutopia.org/project-based-learning) 
 ดังน้ันขาพเจาจึงเขียนตําราท่ีมีความพยายามท่ีจะบูรณาการวิชาการแขนงตางๆ เขาดวยกัน  เพ่ือเปนนวัตกรรมในการ
เรียนการสอนในรายวิชา วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน ไดอยางเหมาะสมถูกตองย่ิงข้ึน 
 1.3 วัตถุประสงคของโครงการการผลิตตํารา เพ่ือเปนนวัตกรรมในการเรียนการสอนในรายวิชา วิธีวิจัยเพ่ือการ
ออกแบบภายใน โดยมีวัตถุประสงคในประเด็นตอไปน้ี 

  1). เพ่ือใหนักศึกษามีข้ันตอนในวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน และมีความรูความเขาใจหลักการทฤษฎีตาม

ระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐาน สามารถรวบรวมขอมูลปจจัยภายในและปจจัยภายนอก การวิเคราะห สังเคราะห เพ่ือกําหนดเกณฑในการ

ออกแบบภายใน ของโครงงานน้ันๆ 

http://www.edutopia.org/project-based-learning
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ข้ันที่ 2 การศึกษานวัตกรรมจากกรณีศึกษา (Case- Based Learning) : CBL. 

1. ศึกษาแนวทางการแกปญหาจากกรณีศึกษาและนวัตกรรมตางๆ เชน รูปแบบ วิธีการ เทคนิค และกระบวนการ 

    ออกแบบภายใน 

2. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR. และระบุบข้ันตอนการศึกษาอยาง 

    ชัดเจน 

 

 
 
 

  2). เพ่ือให นักศึกษาสามารถทําการออกแบบภายใน ตามระเบียบวิธีวิจัยพ้ืนฐานการปฏิบัติวิชาชีพและ

มาตรฐานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป 
 

กรอบแนวคิดนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน โดยมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 1  ข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมตํารา การวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน 

ข้ันที่ 1 การสรางหัวขอโครงงานจากปญหา (Problem- Based Learning) : PBL. 

1. ศึกษาท่ีมาและความสําคัญของปญหา ทีมีผลกระทบตอ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 

2. ลักษณะหรือพฤติกรรม ทักษะ ความรู ความสามารถ ความสนใจของผูเรียนตามสภาพจริง 

3. ระบุคําถามวิจัยใหชัดเจน จะนําไปสูการสรางหัวขอโครงงาน และการเขียนวัตถุประสงค 

 

 

ข้ันที่ 3 กระบวนการออกแบบโครงงาน (Project-Based learning) : PBL. 

1. ดําเนินการตามแผน เก็บขอมูลอยางละเอียด และมีการพัฒนาปรับปรุง 

2. วิเคราะหขอมูล  สังเคราะห และวิธีการนําไปใชในการออกแบบภายใน 

3. แนวความคิดในการออกแบบภายใน ) การประกวด ,นการสอนในชั้นเรีย(  โดย อาจารย นักศึกษา และ กลุมอาชีพ  

ข้ันที่ 4 สรุปผลงานของโครงการ  

1. ผลงานการออกแบบเปนนวัตกรรม (Innovation)  ท่ีมีความเหมาะสม (Appropriate)  -ประโยชนใชสอย 

(Functional) - ความเสมอภาคทางสังคม (Fair) - สะดวกสบาย (Convenience) - ความปลอดภัย (Safety)  

- ความทันสมัย (Modernity) - ความงาม (Aesthetic)  - ความพึงพอใจ (Satisfaction) โดยผานการประเมินแลว 

2. มีความย่ังยืนตอ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต  

 

ข้ันที่ 5 การเผยแพรตํารา สูวงการการศึกษา และตอสังคม  

1. เอกสาร (ตํารา บทความ รายงานการวิจัย  และ เอกสารประกอบคําบรรยาย) 

2. บุคคล (นักศึกษา อาจารย คณะวิจัย กลุมอาชีพ ประชาชน ชุมชน)  

3. วิธีการ (การเรียนการสอน การนําเสนอ การถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และการจัดนิทรรศการ) 
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ตอนที่ 2 รายละเอียดของรูปแบบการวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน 
          2.1 องคประกอบของรูปแบบนวัตกรรมการวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน ไดแก อาจารยผูสอน ผูเรียน คูมือการสอน  
ตําราเรียน หองปฏิบัติงาน โดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิของโครงงานการออกแบบภายในท่ีเปนนวัตกรรม ทีมีเกณฑดังตอไปน้ี   
 2.1.1 มีความใหม ( Newness) เปนสิ่งใหมท่ีถูกออกแบบพัฒนาข้ึนท่ีอาจเปนตัวผลงานเอง เพ่ือใหเกิดประโยชน
ตอบุคคล ตอชุมชน สังคม สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต รวมถึงการใหบริการหรือกระบวนการ โดยจะเปนการปรับปรุงพัฒนา
จากของเดิมหรือคิดประดิษฐข้ึนใหมก็ได 
 2.1.2 มีประโยชนในเชิงเศรษฐกิจ ( Economic Benefits) นวัตกรรมจะตองสามารถทําใหเกิดมูลคาเพ่ิมข้ึนได 
หรือการสรางความสําเร็จในเชิงพาณิชย จากการพัฒนาออกแบบสิ่งใหมน้ันๆ ซึ่งผลประโยชนท่ีจะเกิดข้ึนอาจจะวัดไดเปนตัวเงิน
โดยตรง หรือไมเปนตัวเงินโดยตรงก็ได 
 2.1.3 มีการใชความรูและความคิดสรางสรรค (Knowledge and Creativity Idea) เปนนวัตกรรมท่ีตองเกิด
จากการใชความรูและความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนฐานของการพัฒนาแนวความคิดหรือสิ่งประดิษฐใหเกิดข้ึนใหม ท่ีไมไดเกิดจาก
การลอกเลียนแบบหรือการทําซ้ําในสิ่งทีมีอยูแลว เปนตน 
       2.1.4 มีความยั่งยืน (Sustainability) เปนการออกแบบภายในท่ีย่ังยืน ท้ังดานสิ่งแวดลอม (Environmental) 
สังคม (Social) และเศรษฐกิจ (Economic) ภายใตในบริบทของสังคมไทยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  (Social Change) อยูเสมอ โดย
งานออกแบบภายในตองครอบคลุม และเขาถึงทุกสังคม ตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ (Stakeholders) ทุกคน 
 

วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน
(Research Method for Interior Design)

 4 l”
Sustainability

รองศาสตราจารย ร.ต.อ. ดร.อนุชา  แพงเกษร

Inclusive
Design All

 
 

แผนภาพ 2 “วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน (Research Method for Interior Design)” 



5 
 

 2.2 ข้ันตอนของรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน ไดแก 
       2.2.1 ข้ันตอนการเตรียม  
  ผูสอนชี้แจงการเรียนการสอนใหผูเรียนเขาใจถึง จุดมุงหมายและวัตถุประสงค คําอธิบายรายวิชา ลักษณะ
และการดําเนินการ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา วิธีการสอน วิธีการประเมินผล รวมถึงแหลงทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน ตลอดจนเงื่อนไขกติกาตางๆ ท่ีอาจจะกําหนดข้ึนจากผูเรียนและผูสอนไดตกลงกันก็ได มีตรวจสอบการลงทะเบียน 
และมีการทดสอบความรูเบื้องตน pre–test ของผูเรียนจากสภาพความเปนจริง 
 ผูเรียนและผูสอนคนควาเรื่องราวและการสํารวจสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังภายในและภายนอก ท่ีเกี่ยวของกับ
รายวิชาวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน เพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคสําหรับการนําไปสูจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงในข้ันตอนตอไป 
       2.2.2 ข้ันตอนการเรียนการสอน  
 ผูสอนเลือกเปาหมายท่ีผูเรียนจะทําโครงงาน ท่ีเกิดจากปญหา อุปสรรค หรือสิ่งท่ีทําใหเกิดการเรียนรูและ
พัฒนาใหม เพ่ือจะนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการเรียนการสอน ท้ังน้ีการเลือกสรรจําเปนตองมีความสอดคลอง
กับหลักของการเรียนการสอนดวย โดยมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 5 ข้ันตอน คือ 

 1). ข้ันสรางความสนใจ (Engagement) โดยนํานักศึกษาใหเกิดความสงสัยหรือต้ังคําถามดวยการระบุปญหาและการต้ัง

สมมุติฐานจากหัวขอการบรรยาย คือ 

   ก . ลักษณะของการออกแบบภายใน 

  ข . องคประกอบของการออกแบบภายในตางๆ 

 ค . ปจจัยของการออกแบบภายใน 
 ง. บทบาทและความสําคัญของวิธี วิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน 

  จ. รูปแบบตางๆ ของวิธี วิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน 

ฉ. วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายในท่ีเปนนวัตกรรมใหม 

 จากน้ันใหนักศึกษาทบทวนประสบการณเดิมตามคําถามขางตัน โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ แบบคิดเด่ียว คิดคู หรือ

คิดเปนทีม ต้ังประเด็นคนควาขอมูลงานออกแบบภายใน  หากรณีศึกษาชนิดและประเภทของการออกแบบภายใน และมอบ 

หมายโครงงานออกแบบภายในท่ีเปนนวัตกรรม สงปลายภาค 

 2). ข้ันสํารวจและคนหา (Exploration) ใหนักศึกษา คนควา สํารวจขอมูลชนิดและประเภทของวิธี วิจัยเพ่ือการ

ออกแบบ และโครงงานการออกแบบภายใน จากกรณีศึกษา ตํารา บทความ เว็บไซต และแหลงขอมูลอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกันตามประเด็นปญหา มีการคิดวิเคราะห เพ่ือการสรุปคําอธิบายความสําคัญของปญหาและสมมุติฐานท่ีต้ังไว ผูสอนให

ความรูเกี่ยวกับลักษณะ และชนิดของวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายในโครงงาน ตามประเภทและ ชนิดตางๆ ซึ่งเปนการเรียนรูดาน

การออกแบบภายในท่ีสรางสรรคดวยสุนทรียศาสตร  หลักการออกแบบและแนวความคิดเชิงระบบตามทฤษฎีตางๆ ท่ีเกี่ยวของ   

3). ข้ันสรางคําอธิบาย  (Explanation) ใหนักศึกษาสรางคําอธิบายตามวัตถุประสงคดวยตนเองโดยการออกแบบ ภายใน

แบบฉับพลัน Sketch for Interior Design ตามโจทย เพ่ือกําหนดแนวความคิดในการออกแบบภายใน และใหนําเสนอผลงานตอ

ชั้นเรียนในรูปแบบเด่ียว หรือการทํางานกลุม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการอภิปรายผลการออกแบบ ภายใน ผูสอนวิจารณงาน

ออกแบบภายใน พรอมเพ่ิมทักษะดานการสื่อสารใหกับผูเรียนดานการวิเคราะหขอมูลชนิดของ โครงงานการออกแบบภายในตางๆ 

จากกรณีศึกษา  ขาวสาร  เหตุการณ บานเมือง และพัฒนาทักษะดานการสื่อสารภาษาตางประเทศ ท้ังการฟง  การพูด  การอาน  

การแปล โดยจัดทําเปนรายงานและนําเสนออธิบายในชั้นเรียน 

           4). ข้ันขยายความรู (Elaboration) ผูเรียนไดประสบการณตรงจากการศึกษาวิจัยรวมกับอาจารยผูสอน ซึ่งเปนหัวหนา

โครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเพื่อการออกแบบภายใน "ศาลปกครอง" และ “Fulfill : ปจจัยและประสิทธิผลของการออกแบบ
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สภาพแวดลอมภายในที่อยูอาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตของผูสูงอาย”ุ โดยนําผูเรียนปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research: PAR.  เพ่ือเก็บขอมูลตางๆ ผูเรียนสามารถนําองคความรูไปประยุกตสรางผลงานในโครงงานออกแบบภายใน เพ่ือ

เปรียบเทียบกับทฤษฎีตางๆ มาออกแบบภายในท่ีเปนนวัตกรรมใหม ผูเรียนนําเสนอผลงานการออกแบบภายใน และผูสอนวิจารณ

ผลงานออกแบบภายในพรอมใหคําแนะนํา เพ่ิมทักษะทางปญญากระบวนการวิจัย (Research-Base Learning) เปนกระบวนการ

เรียนรู สรางความรูและความเขาใจอยางมีข้ันตอน มีกระบวนการ มีระบบ มีผลเชิงประจักษ สามารถตรวจสอบไดทางวิทยาศาสตร 

 5). ข้ันประเมิน (Evaluation) ประเมินทุกข้ันตอนขางตน อาจพบคําถามใหม แลวแสวงหาคําตอบท่ีเปนการสรางความใฝ

เรียนรูอยูตลอดเวลา  

ซึ่งรูปแบบกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 5 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังตอไป 
       

 
 

แผนภาพ 3 ข้ันตอนของรูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน 
 

 2.2.3 ข้ันตอนการวัดและประเมินผล 
 การประเมินผลการเรียนรู ท้ังดานวิชาการ ดานทักษะ และดานลักษณะอันพึงประสงคและเจตคติ คือจะตอง
เปนผลการประเมินท่ีรอบดาน ท่ีมีการประเมินดวยเครื่องมืออะไร มีวิธีประเมินอยางไร ใครประเมิน เวลาใด และท่ีไหน ดัง
รายละเอียดตอไปน้ี  

 1). ดานความรู (Knowledge) ประเมินผลโดยสังเกตและสัมภาษณผลจากการออกแบบภายใน และการนําเสนอผลสรุป 

จากการศึกษาคนควาในชั้นเรียน มีการทดสอบกลางภาคและปลายภาคท่ีเนนหลักการ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความเขาใจลักษณะ 

และชนิดของการวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบ โดยการวิเคราะหและสังเคราะห ซึ่งการยอมรับจากเหตุผลและจากการทํางานนําไป

ปรับปรุงหรือพัฒนาคิดคนใหมากกวาน้ี ซึ่งอาจจะเปนแนวทางการนํานวัตกรรมน้ันๆ กลับมาปรับปรุงแกไขในแนวความคิดหรือทํา

การเริ่มใหมต้ังแตตน ( Re-innovation) เพ่ือใหไดนวัตกรรมท่ีถูกพัฒนาใหมีความสอดคลองกับความตองการของคน และสภาพ  

แวดลอมเหลาน้ันใหมากย่ิงข้ึน 
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2). ดานทักษะการคิด และทักษะการปฏิบัติ (Skill)  

     ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา ประเมินผลโดย 

ก. ทักษะการใชเหตุผลแบบนิรนัยและอุปนัย โดยกระบวนการใชเหตุผลแบบอุปมาอุปมัย 

             ข . การทดสอบ โดยเนนความรูความเขาใจลักษณะและชนิดของวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบโดรงงานชนิดตางๆ   

  ค . ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ จากการเลือกวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบโดรงงานชนิดตางๆ   

     ทักษะทางความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ประเมินผลโดย 

ก. นักศึกษาประเมินผลตนเองและเพ่ือน ดวยแบบฟอรมท่ีกําหนดเกี่ยวกับการวิเคราะหกรณีศึกษา 

   ข.  แบบสัมภาษณท่ีนักศึกษานําเสนอ และผลการใชลักษณะและชนิดของวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบ 

  ค.  แบบประเมินผลการออกแบบภายใน  โดยการอภิปรายกลุมเล็ก  และกลุมใหญ  

     ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินผลโดย 

ก.  ประเมินจากการสังเกตการมีสวนรวมในการอภิปราย  หลังจากฟงการนําเสนอ โดยนักศึกษา 

ข. แบบประเมินผลจากผลงานการออกแบบภายใน จากการรายงานภาคเอกสารและการนําเสนอผลงานใน 

                           รูปแบบมาตรฐานสากล 

 สรุปผลงานการออกแบบโครงงานท่ีมีนวัตกรรม โดยผานการประเมินสูการเผยแพรผลงานตอสังคม ตอสาธารณะ ซึ่ง
ผลงานการออกแบบของนักศึกษาในรายวิชาวิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบ ซึ่งไดเผยแพร ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารศิลป 
พีระศรี ๓ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

3). ดานคุณธรรม จริยธรรม (Attribute and Attitude) เปนการสรางคานิยม 12 ประการ และสอดแทรกกระบวนการ

สรางเจตนคติประเมินผล โดยสังเกตจากพฤติกรรมการเขาเรียนและการทํางานของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งพิจารณาจากการรวม

อภิปรายท่ีมีเหตุผลถูกตองเหมาะสมและสรางสรรค โดยใหเพ่ือนชวยประเมินในความรับผิดชอบในงานกลุมในชวงเวลาเรียน และใช

แบบประเมินผลการนําเสนอโครงงานจากท่ีอาจารยไดรับมอบหมายใหอยางถูกตองและตรงเวลา 

 

 
แผนภาพ 4 การออกแบบภายในเพ่ือความย่ังยืน (Sustainability) 
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ตอนที่ 3 การนําไปใช 
 3.1 วิธีการนํารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนไปใช   เปนการสรางองคความรูใหมใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนและเปน
ประโยชนตอการศึกษา โดยการนําสิ่งประดิษฐหรือแนวความคิดใหมๆ  ในการเรียนการสอนน้ัน เพ่ือเผยแพรหรือเพ่ือเปนตัวอยาง
อีกรูปแบบหน่ึงใหกับบุคคลท่ัวไปท่ีศึกษาในประเภทเดียวกัน ไดนําแนวความคิดไปปรับปรุงใชหรือผลิตสื่อการสอนใหมๆ เพ่ือ
นํามาใชในการจัดการการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ตามกรอบแนวคิดนวัตกรรมการเรียนการสอน 5 ข้ันตอน ตอบวัตถุประสงค
 รูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการรายวิชา ตางๆ เขาดวยกัน ทําใหเกิดการเรียนรูท้ังวิชาการและการ
ปฏิบัติ ท่ีเนนการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน ( Problem-based learning), การสอนแบบกรณีศึกษา ( Case-based learning), 
และการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-based learning)    
 จึงมี Model ของนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยเริ่มจากการต้ังหัวขอโครงงานออกแบบภายใน ท่ีมีท้ังตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม มีการทบทวนวรรณกรรมท่ีเปนทุติยภูมิท้ังในประเทศและตางประเทศ แลวทําการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการ SWOT 
เพ่ือนํา Key word สูแนวความคิด Conceptual Design และจากความสัมพันธ 3 ปจจัย คือ User + Site Location + 
Organization  มากําหนด Programming ใหเปนกิจกรรมของโครงงานออกแบบภายใน สูกระบวนการออกแบบ  Process of 
Design ท่ีเปนนวัตกรรมใหม ซึ่งไดนําเสนอตาม Diagram ดังตอไปน้ี 

 
 
แผนภาพ 5 แผนผังการเรียนการสอนแบบโครงงานออกแบบภายใน (Project-based Learning)  
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แผนภาพ 6 Process of Interior Design 
 

 
แผนภาพ 7 Conceptual Design Transformed to Interior Design 
 

 3.2 เง่ือนไขของการใชรูปแบบการเรียนการสอน   
  3.2.1 สําหรับอาจารยผูสอน   ผูสอนควรมีความรูความสามารถในวิชาท่ีสอน และมีโครงการวิจัยฯ เพ่ือสราง
องคความรูและความเขาใจใหผูเรียนอยางมีข้ันตอน มีกระบวนการ มีระบบ มีผลเชิงประจักษ และควรมีโครงการออกแบบ ภายใน
จริง เพ่ือใหผูเรียนมีประสบการณตรง นอกจากน้ีผูสอนควรมีการจัดกระบวนการการสอนโดยมีเปาหมายชัดเจน ใหผูเรียนสามารถ
โตตอบความคิดเห็นซึ่งกันและกัน และพรอมแนะนําแนวทางการทํางาน ท่ีนําไปสูเปาหมายของการเรียนรูตอไปได  
 สุดทายผูสอนควรเปดใจกวางในการไดรับรูมุมมองของนักศึกษาแตละรุน (Generation) ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
ของการเรียนรูท่ีแตกตางกันไป จึงตองสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดและพัฒนานักศึกษาใหสอดคลองกับการเรียนนวัตกรรมเชิง
การออกแบบภายใน 
  3.2.2 สําหรับนักศึกษา  ผูเรียนตองมีความพรอมในการศึกษาท่ีมีกระบวนการข้ันตอน ใหรูถึงหลักเหตุผลของ
การวิเคราะหเชิงลึกใหมีคุณภาพสามารถตอบคําถามจากสิ่งท่ีไดเขาใจ มีการพัฒนารูปแบบของนวัตกรรมไดอยางหลากหลาย โดย
ข้ึนอยูกับหลักเหตุผลและแกปญหาไดอยางตรงประเด็น อยางไรก็ตามนักศึกษายังมีขอจํากัดดานความรูความสามารถท่ีแตกตาง  
กัน จึงตองมีการปรับพ้ืนฐานความรูความเขาใจของความหมายและกําหนดตัวบงชี้ในการสรางเกณฑของคําวา "นวัตกรรม" 

INTERIOR DESIGN 
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ตอนที่ 4 รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน   
 ผูสอนไดพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนอยางบูรณาการตามวัตถุประสงคแลว จึงขอสรุปผลการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา 361 208 วิธีวิจัยเพ่ือการออกแบบภายใน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2560 ดังตอไปน้ี 
            นักศึกษาลงทะเบียนจํานวน 70 คน มีการกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ได A จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 18.57, 
ได B+ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 20.00, ได B จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 55.71, ได C+ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.85 
และได C จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 2.85 
 ผลจากการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา จํานวน 63 คน คิดเปนรอยละ 90.00 โดยแบงออกเปน 4 สวนดังน้ี 
 

 สวนที ่1. ความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารยผูสอน รวมคาเฉลี่ยมาตรฐาน (Mean)=4.03 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)=0.79 
ปรากฏวา คาเฉลี่ยสูงสุด 4.17 คือ อาจารยมีความตรงตอเวลาในการสอน ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.79  
 รองลงมามีคาเฉลี่ย 4.10 คือ อาจารยมีการเตรียมการสอน มีความต้ังใจในการสอน ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.82  
 สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3. 97 คือ อาจารยมีแผนการสอน ชี้แจงวัตถุประสงค เกณฑการวัดผลและประเมินผลท่ีชัดเจนและ
เหมาะสม ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.86 
 

 สวนที่ 2.  นักศึกษาประเมินตนเอง รวมคาเฉลี่ยมาตรฐาน (Mean)= 4.11 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)=0.79 ปรากฏวา 
คาเฉลี่ยสูงสุด 4.17 คือ นักศึกษามีการทบทวนและศึกษาคนควาดวยตนเอง ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.75  
 รองลงมามีคาเฉลี่ย 4.11 คือ นักศึกษาเขาเรียนตรงเวลาและสม่ําเสมอ ซึ่งมีคาความแตกตาง 0. 84  
 สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด 4.0 5 คือ นักศึกษามีสวนรวมในการซักถามและอภิปรายในชั้นเรียน ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.79  
 

 สวนที่ 3.  การพัฒนาผลการเรียนรูจากการเรียนการสอนวิชาน้ี รวมคาเฉลี่ยมาตรฐาน (Mean) =3.97 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) = 0.82 ปรากฏวา  
 คาเฉลี่ยสูงสุด 4.00 เทากัน 2 ประเด็น คือ 1. นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ (เชน มีกิจกรรมหรือการทํางานรวมกัน) 2.. นักศึกษาไดรับการพัฒนาทักษะพิสัย นําผลการเรียนไปใชปฏิบัติงานอยางมี
คุณภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.78 และ 0.82  
 รองลงมามีคาเฉลี่ย 3. 98 คือ นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานทักษะทางปญญา (เชน การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ การ
แกปญหาเปนข้ันตอน) ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.83  
 สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3. 92 คือ นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม (เชน ความมีวินัย ซื่อสัตย เอ้ือเฟอเผื่อแผ 
มีความรบผิดชอบตอตนเองและสวนรวม) นักศึกษาไดรับการพัฒนาดานความรู ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.83  
 

 สวนที่ 4.  ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในหองเรียนและวัสดุอุปกรณประจําหองเรียน รวมคาเฉลี่ยมาตรฐาน 
(Mean)=3.66 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) =0.87 ปรากฏวา  
 คาเฉลี่ยสูงสุด 3.71 คือ โสตทัศนูปกรณประจําหองเรียนและ  ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.91   
 รองลงมามีคาเฉลี่ย 3. 65 เทากัน 2 ประเด็น คือ 1.สภาพแวดลอมของหองเรียนหรือสถานท่ีเรียน (เชน ขนาดของหอง 
เสียงรบกวน แสงสวาง) 2. เครื่องมือ วัสดุ/ครุภัณฑ ประกอบการเรียนการสอน ซึ่งมีคาความแตกตาง 0.83 และ 0.90 
 สวนคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3.62 คือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอน ซึ่งมี
คาความแตกตาง 0.86  
 สรุปผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา รวมท้ังหมดมีคาเฉลี่ยมาตรฐาน (Mean) = 3.96 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) = 0.83  
 

            หมายเหตุ ระดับการประเมิน คือ 5=มากท่ีสุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยท่ีสุด ตามเอกสารดังน้ี  
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ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
 

 
แผนภาพ 8 ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 
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ตอนที่ 5 สิ่งที่ไดเรียนรูจากนวัตกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา วิธีวิจัยเพื่อการออกแบบภายใน  
 1. นักศึกษามีความพรอมท่ีจะรับขอมูลท่ีมาจากการวิจารณผลงานท่ีเกิดจากความผิดพลาดและยอมรับผลท่ีจะเกิดข้ึน 
เพ่ือนําไปศึกษาแกไขปรับปรุงผลงานการออกแบบของตัวเองใหดีย่ิงข้ึน 
 2. รูปแบบของการสอนมีจุดเริ่มตนท่ีสอดคลองกับโครงงานท่ีทําควบคูกันไป ทําใหนักศึกษานําการสอนน้ันมาปรับใชให
เกิดประโยชนไดตอไปในแตละสัปดาห 
            3. นักศึกษาสามารถตอยอดการเรียนรูท่ีไดจากแตละสัปดาหนําไปประยุกตใชกับโครงงาน ออกแบบภายใน ทักษะและ
เทคนิคตางๆท่ีเกิดข้ึน แลวนําไปใชไดอยางถูกตอง  
            4. นักศึกษามีข้ันตอนการทํางานท่ีชัดเจนและพัฒนาผลงานการออกแบบภายใน ในแตละสัปดาห โดยไดศึกษาขอมูล
จากแหลงการเรียนรูตางๆ และจากคําแนะนําของอาจารยผูสอนอยางมีระบบ ซึ่งสามารถเขียนเปนตารางไดดังน้ี 
 
 

 
 

ตารางที่ 1 ข้ันตอนการศึกษาและพัฒนาการออกแบบโครงงาน 
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ขอเสนอแนะ  
 1. ข้ันตอนกระบวนการท่ีทําตองมีหลักการเหตุผล ผลงานตองสามารถตอบโจทยกับบุคคลท่ัวไป และสอดคลองกับ
บริบทสภาพแวดลอมโดยรอบ รวมท้ังภูมิวัฒนธรรม (Cultural Landscape) และ วัฒนธรรมตางสังคม (Cross Cultural) ดวย 
 2. การเกิดจินตนาการใหมๆ ท่ีสามารถคิดไดตามหลักเหตุผล แตนักศึกษาควรตระหนักกับการนํานวัตกรรมไปใชใหมาก
ข้ึนตอความเปนไปไดและใชงานไดจริงท่ีอยูบนพ้ืนฐานของความย่ังยืน คือ ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต 
 3. การ ตีความและการจับใจความสําคัญ ใหตรงประเด็นของนวัตกรรมการออกแบบภายใน และมีเน้ือหาของการ
ออกแบบท่ีชัดเจนสามารถเขาใจงาย แตผลงานการออกแบบตองไมละเมิดลิขสิทธ์ิ นักออกแบบภายในตองเคารพสิทธ์ิของผูอ่ืน   
 4. การไดเรียนรูปฏิสัมพันธของคนรอบขาง จากหนวย สังคมท่ีเล็กท่ีสุดไปสูหนวยท่ีใหญท่ีสุด  (Micro to Macro) ยอม
มีอิทธิพลตอผลงานการออกแบบโครงงาน ท่ีไดถูกเสนอแนะนําวามีความถูกตอง ถามีความชัดเจนมากเทาไหร ก็ควรท่ีจะตองนํา
ผลกลับมาคิดและไตรตรองในสิ่งท่ีเกิดข้ึน และนําไปปรับปรุงพัฒนาใหดีย่ิงข้ึน เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมใหมๆ ตอไปไดอีก 
 

การเผยแพรองความรูโครงงานจากนวัตกรรมการเรียนการสอน 

 การจัดการองคความรู (Knowledge Management): ผลงานของนักศึกษา ท่ีไดรับคัดเลือกนําเสนอผลงานแบบจัด
สวนนวัตกรรมใหม เผยแพรสูสาธารณะ ณ หอศิลปะและการออกแบบ อาคารศิลป พีระศรี ๓ คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 

 โดยการนําเสนอผลงานการออกแบบของนักศึกษาปริญญาตรี โดยการออกแบบน้ันในตองอางอิงตามขอบังคับ มาตรฐาน

สมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย วาดวยการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ .ศ. 2551 (ดูภาคผนวก

เรื่อง ขอบังคับมาตรฐานสมาคมมัณฑนากรแหงประเทศไทย วาดวยการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป พ.ศ. 

2551) โดยผลงานการออกแบบภายในท่ียกมาเปนตัวอยาง จะมีการนําเสนอในประเด็นดังตอไปน้ี 

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 

3. ขอบเขตของการออกแบบภายใน 

4. ระเบียบวิธีวิจัย 

5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6. ผลงานการออกแบบ 

 

การนําเสนอตัวอยางผลงานการออกแบบภายในโครงการ ดังน้ี 
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พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเรือพระราชพิธี 

THE ROYAL BARGES MUSEUM  

นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล รหัสนักศึกษา 04580070 นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ความเปนมาของพิพิธภัณฑ 

 พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเปนโรงเก็บเรือรบและเรือพระท่ีน่ัง อยูในความดูแลของสํานักพระราชวัง

และกองทัพเรือ เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งท่ี2ถูกระเบิดไดรับความเสียหาย รัฐบาลจึงไดมอบหมายใหกรมศิลปากรทําการซอมแซม

ดูแลรักษาเรือพระราชพิธี กรมศิลปากรเล็งเห็นความสําคัญ จึงไดข้ึนทะเบียนเรือพระท่ีน่ังตางๆ ไวเปนมรดกของชาติ พรอมท้ังยก

ฐานะของอูเก็บเรือข้ึนเปนพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรือพระราชพิธี เมื่อป พ.ศ. 2517 

2. วัตถุประสงคของพิพิธภัณฑ 

 เพ่ือเปนแหลงเก็บรวบรวมขอมูล รักษา และจัดแสดงวัตถุสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับเรือพระราชพิธีสําคัญ ประวัติความเปนมา 

และศิลปกรรมไทย งานชางสิบหมู เผยแพรความรู รวมท้ังสืบทอดและอนุรักษ ใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดเปนกระแสนิยม 

การอนุรักษวัฒนธรรมไทยในปจจุบัน และเพ่ือสรางเครือขายกับองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนรวมถึงชุมชนบริเวณโดยรอบ 

เพ่ือชวยกันสงเสริมและสนับสนุนใหเปนแหลงเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากล 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

เน้ือหา : ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เรื่อพระราชพิธีการ วิเคราะหขอมูลทราบถึงปญหา ขอดี/

ขอเสียและนําไปสูการวิเคราะหเพ่ือนําไปปรับปรุง ไปสูการพัฒนาการออกแบบท่ีมีประสิทธิภาพ 

ที่ต้ังของพิพิธภัณฑ 

ศึกษาพ้ืนท่ีบริเวณ The Jam Factory บริเวณชุมชนคลองสานและพ้ืนท่ีโดยรอบรัศม ี

กลุมเปาหมาย 

กลุมครอบครัว, กลุมนักทองเท่ียวชาวตางชาติ, กลุมบุคคลท่ีสนใจ และบุคคลท่ัวไป 

4. แนวความคิด 

 จากการศึกษาครั้งน้ีทําใหไดขอสรุปแนวคิดในการออกแบบโดยการนํารูปแบบรายละเอียดโครงสรรางของลําเรือ 

ผสมผสานกับการนําเสนอวิถีชีวิตชุมชนริมนํ้า นํามาสูการออกแบบท่ีเปนรูปธรรมของพิพิธภัณฑ 

5. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดศึกษาแนวทางและแนวความคิดท่ีเหมาะสมในการออกแบบสถาปตยกรรมท่ีเกี่ยวของกับดานการอนุรักษชุมชนริมนํ้า เพ่ือ

สอดคลองกับการการใชงานของพิพิธภัณฑ 

2. ไดศึกษาแนวทางเกี่ยวกับระบบการจัดการรูปแบบ,ประโยชนการใชสอยและเทคนิคตาง ๆ ในการจัดแสดงอาคารพิพิธภัณฑ 

ซึ่งตองคํานึงถึงปจจัยตาง ๆ 
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แผนภาพ 9 ภาพข้ันตอนการออกแบบ  

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล 
 

 

แผนภาพ 10 ภาพข้ันตอนการออกแบบ  

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล 
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แผนภาพ 11 ภาพข้ันตอนการออกแบบ  

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล 

 
แผนภาพ 12 ภาพข้ันตอนการออกแบบ  

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล 
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แผนภาพ 13 ภาพประกอบการนําเสนอขอมูล  

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพ 
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แผนภาพ 14 ภาพประกอบการนําเสนอขอมูล  

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล 
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แผนภาพ 15 ภาพนางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล และผลงาน 

ท่ีมา : จัดทําโดย04580070 นางสาวอิสรีย วรธรรมไพศาล 
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