
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามผู้บริโภค 
ขั้นตอนการพัฒนาแบบ 
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คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณฉบับน้ีเปนการสัมภาษณขอมูลท่ัวไป มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลและความคิดเห็น เพ่ือ
นําไปวิเคราะหหาขอสรุปการประเมินคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบและแนวคิดการออกแบบท่ีสามารถ
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย   

2. โปรดตอบแบบสัมภาษณทุกขอตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนตอการวิจัย  
3. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน  2  ตอน  ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับการประเมินคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบและแนวคิดการออกแบบท่ี

สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัย
สุโขทัย 

 

 
 

 

1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวผูตอบแบบสัมภาษณ 
   เพศชาย      เพศหญิง       

 

2. อาย…ุ…………..ป           
 

3. รายได....................(เฉลีย่ตอเดือน) 
 

4. อาชีพ 
 รับราชการ         พนักงานบรษัิท   เจาของธุรกิจ        
  อ่ืนๆ ระบุ…………............................... 

 

5. ภูมิลําเนา    
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล       ตางจังหวัด  (ในเมือง / นอกเมือง) 
 

6. การศึกษา 
  ประถมศึกษา (6 ป)       มัธยมศึกษาตอนตน (9 ป)         มัธยมศึกษาตอนปลาย (12 ป)   
  อนุปริญญา (14 ป)       ปริญญาตรี (16 ป)              ปริญญาโท  
  สูงกวาปริญญาโท 

 

7. คุณมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับศิลปะสุโขทัยมากนอยเพียงใด 
   มาก   ปานกลาง      นอย        ไมมีเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถาม 
 

การประเมินคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบและแนวคิดการออกแบบที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง
ศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

www.ssru.ac.th



 
 

 
 

 
 
1.การแบงหมวดหมูประเภทสี จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมยัสโุขทัย 
 

ลําดับส ี สีแบบ 
เซลาดอน 

เขียนลายสีดํา
หรือสีน้ําตาลใต

เคลือบใส 

สองส ี สีน้ําตาลถึงสีดํา สีขาว ไมเคลือบผิว 

1  

 
สีเขียวใส 

 

 

 

 
ขาวกับนํ้าตาล 

 

 
สีนํ้าตาล 

 

 
เคลือบสีขาว 

 

 

2  

 
เขียวอมฟา 

   

 
สีดํา 

 

  

3  

 
เขียวไขกา 

     

4  

 
เขียวมะกอก 

     

ท่ีมา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และคณะ (2535 : 43-81) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 2  แบบประเมินคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึง
ศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
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2. การจัดหมวดหมูประเภทลักษณะทางกายภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับ  ชาม   จาน แจกัน เหยือก ขวด 

1  
 
 
 
 

ฝกดอกบัว 
 

แบบกลีบบัว 
 

ทรงลูกแพร  
   
ทรงนํ้าเตา2 ห ู

2 

 
 ปากบานออก 
 
 
 

 

 
ทรงนํ้าเตา  

 
ทรงอินเดีย 

3 

 
แบบคลื่น 

 

 
ทรงอินเดีย 

 

 

 

4 

 
แบบงุมเขา 

 

 
ทรงกลม 

 

 

 

5 

 
แบบผลไม 

 

 
ทรงกระบอก  

 

6 

 
แบบจากญวน 

  

 
แบบนก 

 

7 

 
รูปแบบทรงไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
แบบนก 

 
 
 
 
 

8 

 
แบบจากจีน 

   

 
รูปแบบนํ้าเตา 
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3. การจัดหมวดหมูประเภทลวดลายพันธุพฤกษา 
 

ชื่อลวดลายพันธุพฤกษา   ภาพแสดงลวดลายพันธุพฤกษา   ความเหมาะสม 
(5 หมายถึง  มีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด - 1 หมายถึง มี
ความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสดุ) 
1 2 3 4 5 

1. ลายพันธุไมกานขดและ
ลายพันธุไมกาน 

      

2.ชอดอกไมหรือลายกอ
ดอกไม 

      

3.ดอกไม       

4.ดอกไมประดิษฐ       

5.กลีบบัว 
 

 
 

     

6.กอปรงสลับซับซอน       

7.ชอใบไมกานขด 
 

      

8.หัวหยูอ้ีกานขด 
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4. การจัดหมวดหมูประเภทลวดลายรูปสตัว  
 

ชื่อลวดลายรูปสัตว   ภาพแสดงลวดลายรูปสัตว   ความเหมาะสม 
(5 หมายถึง  มีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด - 1 หมายถึง มี

ความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสดุ) 
1 2 3 4 5 

1.ลายปลา       

2.ลายนาค       

3.ลายสังข       

4.ลายกิเลน       

5.ลายนก 
 

      

6.ลายหงส       

7.ปลาตัวเดียว       

8.ปลาหลายตัว       
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5. การจัดหมวดหมูประเภทลวดลายชองกระจก  
 

ชื่อลวดลายชอง
กระจก   

ภาพแสดงลวดลายชองกระจก   ความเหมาะสม 
(5 หมายถึง  มีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด - 1 หมายถึง มี

ความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสดุ) 
1 2 3 4 5 

1.ชองกระจกรูป
สี่เหลี่ยม 
 
 

      

2.ชองกระจกรูปหก
เหลี่ยม 

      

3.ชองกระจกรูปหก
เหลี่ยม 
 
 

      

4. ชองกระจกรูป
กลีบบัวรูปโคง 
 
 

      

 
6. การจัดหมวดหมูประเภทลวดลายเรขาคณิต  
 

ชื่อลวดลาย
เรขาคณิต 

ภาพแสดงลวดลายเรขาคณิต ความเหมาะสม 

1 2 3 4 5 

1.ลายเซาะรอง 
 

      

2.ลายขูดขีดเสนคู 
 

      

3.จักสาน 
 

      

4.ลายกากบาท       
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7. การจัดหมวดหมูประเภทลวดลายเบ็ดเตลด็  
 

ชื่อของประเภท 
ลวดลายเบ็ดเตล็ด 

ภาพแสดงลวดลายเบ็ดเตล็ด ความเหมาะสม 
(5 หมายถึง  มีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด - 1 หมายถึง มี

ความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสดุ) 
1 2 3 4 5 

1.แบบประณตี  
 
 

     

2.แบบประงาย       

3.แบบหวัดๆ         

4.ลายคลื่น       

5.หัวลูกศร 
 

 
 
 

     

6.ขีดคลายตัวแอล 
 

      

7.ดอกสี่เหลี่ยมขนม
เปยกปูน 
 

      

8.ลายจักรหรือลาย
ดอกไม 
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คําช้ีแจง 

1. แบบสัมภาษณฉบับน้ีเปนการสัมภาษณขอมูลท่ัวไป มีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลและความคิดเห็น เพ่ือ
นําไปวิเคราะหหาขอสรุปการประเมินการรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ท่ีสามารถสะทอนใหเห็น
ถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย   

2. โปรดตอบแบบสัมภาษณทุกขอตามความเปนจริง เพ่ือประโยชนตอการวิจัย  
3. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน  2  ตอน  ดังน้ี 

ตอนท่ี 1  แบบสัมภาษณเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบ 
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับการตอบสนองทางดานการรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ท่ี

สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัย
สุโขทัย (กรณีดูจากภาพตัวอยาง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แบบสัมภาษณ 
 

การประเมินการรับรูตอการออกแบบเคร่ืองเรือนสมัยใหม ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึง 
ศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  

ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางสูง 
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1. ขอมูลท่ัวไปเก่ียวผูตอบแบบสัมภาษณ 
   เพศชาย      เพศหญิง       

 

2. อาย…ุ…………..ป           
 

3. รายได....................(เฉลีย่ตอเดือน) 
 

4. อาชีพ 
 รับจาง            รับราชการ   พนักงานบริษัท   เจาของธุรกิจ        นักเรียน นักศึกษา  
  อ่ืนๆ ระบุ…………............................... 

 

5. ภูมิลําเนา    
 กรุงเทพฯ และปริมณฑล       ตางจังหวัด  (ในเมือง / นอกเมอืง) 
 

6. การศึกษา 
  ประถมศึกษา (6 ป)       มัธยมศึกษาตอนตน (9 ป)         มัธยมศึกษาตอนปลาย (12 ป)   
  อนุปริญญา (14 ป)       ปริญญาตรี (16 ป)                  อ่ืนๆ ระบุ............................. 

 

7. คุณมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับศิลปะสุโขทัยมากนอยเพียงใด 
   มาก   ปานกลาง      นอย        ไมมีเลย 
 
 
 

 
 

 
 
คําอธิบาย  ใหขีด / ลงในชองวาง เลือกเพียงชองเดียวเทานั้น  โดยมีรูปภาพใหทานดูการเปรียบเทียบ 2 ภาพ ถาทานมีรับรูทั้งสองภาพเทาๆกันใหขีด / 
ลงในชองตรงกลาง ถาทานรับรูภาพที่ 1 มากกวาใหทานเลือกระดับการรับรูของภาพที่ 1 ซ่ึงไลระดับไปทางซายมือ พรอมขีด  /  แตถาทานรับรูภาพที ่
2 มากกวาใหทานเลือกระดับการรับรูของภาพที่ 2 ซ่ึงไลระดับไปทางขวามือ พรอมขีด  /  โดยแตละขอจะเลือกไดชองเดียว 
 

ตัวอยาง 
 

ระดับการรับรูภาพท่ี 1 เทากัน ระดับการรับรูภาพท่ี 2 
5 4 3 2 1  1 2 3 4 5 

ขอ 1 เร่ิมหนาตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  แบบสัมภาษณเกี่ยวกับการตอบสนองทางดานการรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ท่ี
สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 

www.ssru.ac.th



ภาพชุด A ประเด็นดานลวดลาย  สีเคลือบ  และรูปทรง 
 

ลํา
ดับ

 

รูสึกอยางไรกับการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  

การรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมยัสุโขทยั 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

1 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

1 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

2 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

3 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

4 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

5 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

6 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  
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ภาพชุด B ประเด็นดานวัสดุ 
 

ลํา
ดับ

 

รูสึกอยางไรกับการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  

การรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  
จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมยัสุโขทยั 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

1 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

1 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

2 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

3 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

4 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

5 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

6 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             
(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            
(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             
(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  
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ลํา
ดับ

 

รูสึกอยางไรกับการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  

การรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  
จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมยัสุโขทยั 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

7 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

8 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

9 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

10 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

11 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

12 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

 
 

            

www.ssru.ac.th



ลํา
ดับ

 

รูสึกอยางไรกับการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  

การรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  
จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมยัสุโขทยั 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

13 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

14 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

15 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

16 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

17 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

18 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             

(2) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู ความสวยงามได  มากกวากัน             

(3) ภาพใดท่ีทานรับรู ประโยชนใชสอย มากกวากัน            

(4 )ภาพใดท่ีทานรูสึกวา ความนาใชไมนาใช มากกวากัน             

(5) ภาพใดท่ีทําใหทานรูสึกถึง สะทอนใหเห็นถงึศิลปะดั้งเดิม 
มากกวากัน  

           

 
 

            

www.ssru.ac.th



ลํา
ดับ

 

รูสึกอยางไรกับการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถ
สะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  

การรับรูตอการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ที่สามารถสะทอนใหเห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  
จากเอกลักษณของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมยัสุโขทยั 

5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 

19 (1) ภาพใดท่ีทําใหทานรับรู คุณคาได มากกวากัน             
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