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1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 
ศิลปะไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งคนไทยทั้งชาติต่างภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ความงดงามที่สืบทอด

อันยาวนานมาตั้งแต่อดีตบ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
ลักษณะนิสัยที่อ่อนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ที่มีมานานของสังคมไทย ท าให้ศิลปะไทยมีความ
ประณีตอ่อนหวาน เป็นความงามอย่างวิจิตรอลังการที่ทุกคนได้เห็นต้องตื่นตา ตื่นใจ ลักษณะความงามนี้
จึงได้กลายเป็นความรู้สึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคนไทย ซึ่งวิถีชีวิตสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมมา
ก่อน ดังนั้นความผูกพันของจิตใจจึงอยู่ที่ธรรมชาติแม่น้ าและพ้ืนดิน สิ่งหล่อหลอมเหล่านี้จึงเกิดบูรณาการ
เป็นความคิด ความเชื่อและประเพณีในท้องถิ่น แล้วถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยอย่างงดงาม ที่ส าคัญ
วัฒนธรรมช่วยส่งต่อคุณค่าความหมายของสิ่งอันเป็นที่ยอมรับในสังคม ให้คนในสังคมนั้นได้รับรู้แล้วขยาย
ไปในขอบเขตที่กว้างขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่การสื่อสารทางวัฒนธรรมนั้นกระท าโดยผ่านสัญลักษณ์ และ
สัญลักษณ์นี้คือผลงานศิลปะไทย 

แต่ในปัจจุบันค าว่าศิลปะไทย ก าลังจะถูกลืมเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่ผ่าน
การออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งการสื่อสารได้ก้าวล้ ายุคไปมาก จนเกิดความแตกต่างอย่างเห็นได้
ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหม่ยุคปัจจุบันท าให้คนไทยมีความคิดห่างไกลตัวเองมากขึ้น และ
อิทธิพลดังกล่าวนี้ท าให้คนไทยลืมตัวเองมากขึ้นจนกลายเป็นสิ่งสับสนอยู่กับสังคมใหม่อย่างไม่รู้ตัว มีความ
วุ่นวายด้วยอ านาจแห่งวัฒนธรรมสื่อสารที่รีบเร่งรวดเร็วจนลืมความเป็นเอกลักษณ์ของชาติ อีกทั้ง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน ยังช่วยสร้างความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะเครื่องเรือนนั้นมีความจ าเป็นมาก เพราะเปรียบเสมือนปัจจัย 4 ในการด ารงชีวิต  ทั้งเป็น
สิ่งของที่จ าเป็นหรือเป็นสิ่งของที่ต้องการ  ในการเลือกใช้เครื่องเรือนแต่ละรูปแบบสามารถแสดงออกถึง
ความนึกคิดและจิตใจของผู้ใช้ได้  

ซึ่งปัจจุบันเครื่องเรือนมีมากมายหลายรูปแบบ และรูปแบบเหล่านี้ก็แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง
ของศิลปะและวัฒนธรรมในแต่ละยุค การออกแบบที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ของศิลปะของวัตถุดั้งเดิมก็มี
ความส าคัญไม่น้อย เพราะถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์รูปลักษณ์ของศิลปะดั้งเดิมไว้ไม่ให้สูญสิ้นไป  ปัจจุบัน
นักออกแบบเครื่องเรือนไม่ใส่ใจเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน ไม่
คงศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เลย  แนวทางการออกแบบมาจากทางตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ท าให้
รูปลักษณ์ของเครื่องเรือนแบบดั้งเดิมไม่คงเหลือ ดังนั้นผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการออกแบบที่สะท้อน
ถึงรูปลักษณ์ของศิลปะของวัตถุดั้งเดิม ที่ถูกสังเคราะห์มาใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถ
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สอดคล้องกับทิศทางการออกแบบที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน  แต่ยั งคงสืบสานถึงศิลปะ 
ขนบธรรมเนียม และลวดลายของความเป็นไทยได้อย่างลงตัว เพ่ือก่อให้เกิดการอนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมไว้สืบ
ต่อไป   

 

1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 

1.เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 

2. เพ่ือเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะ
ดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 

 

1.3 สมมติฐำนกำรวิจัย 
  
 รูปแบบและกระบวนการแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลาย
ไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
 

1.4  กรอบทฤษฏีที่ใช้ในงำนวิจัย 
  

การวิจัยนี้ขึ้นอยู่กับกรอบทฤษฏีด้านการถ่ายทอดศิลปะสมัยสุโขทัย ในเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ผู้บริโภค ที่ก่อให้เกิดการดึงดูดความสนใจและการรับรู้ เพ่ือท านายการตอบสนองต่อความเข้าใจด้าน
รูปลักษณ์และลวดลายไทยสมัยสุโขทัย  โดยแบ่งศึกษาศิลปวัตถุเป็นสองประเภท คือ ศิลปะจาก
โบราณวัตถุและโบราณสถาน โดยในเรื่องความเป็นมา เรื่องราวของศิลปะที่สะท้อนภูมิปัญญา เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น ค่านิยม รวมถึง คติ ความเชื่อ  ล้วนเกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณค่าของศิลปะแทบทั้งสิ้น เพ่ือน า
ปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์ วัฒนธรรมพื้นถ่ิน สามารถน าไปใช้เป็นปัจจัยและ
หลักการออกแบบสมัยใหม่ ที่สามารถสอดคล้องกับทิศทางการออกแบบที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน แต่
ยังคงสืบสารถึงศิลปะ ขนบธรรมเนียม และลวดลายของความเป็นไทยได้อย่างลงตัว เพ่ือก่อให้เกิดการ
อนุรักษ์ศิลปะดั้งเดิมไว้สืบต่อไป    

การวิจัยนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลดิบ และศึกษาค้นคว้าหาข้อเท็จจริงจาก 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เอกสารหนังสือที่ถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานเพ่ือท าการสรุปข้อมูลที่ถูกต้องและมี
ความน่าจะเป็นมากที่สุด เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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1.5  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

การวิจัยในครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือน 
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
ประเภทชุดรับแขก ผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
 

1.6  ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัย 
 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีแผนการด าเนินงานรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ รวมถึงการ

ส ารวจภาคสนามเพ่ือการศึกษาเป็นข้อมูลประกอบการวิจัย ส าหรับการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็นขั้นตอน
ใหญ่ๆได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรม ท าการศึกษาเบื้องต้น จากเอกสาร 
ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงตัวแปร และวิธีการในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบและแนวคิดการออกแบบ และท าการแยกชนิด
รูปแบบศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย จากเอกสาร ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสุโขทัย เพื่อใช้เป็นปัจจัยในการออกแบบ 

3. น ารูปแบบและแนวคิดการออกแบบที่สะท้อนถึงรูปลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัย มาท าการ
ออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ที่สะท้อนความเป็นศิลปะดั้งเดิม จากประเภทของรูปทรงที่ได้มาจาก
เอกสารอ้างอิง และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสุโขทัย  

4. สร้างแบบจ าลอง 3 มิติ (Stimuli) ประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยท าแบบสอบถามใน
เชิงเปรียบเทียบ จากผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสุโขทัย และกลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
วิธีการแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือ
ทดสอบการรับรู้  

5. สรุปผลที่ได้ เพ่ือเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม ่ ทีส่ามารถสะท้อนให้
เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 

 
1.7 ค ำจ ำกัดควำมและนิยำมศัพท์เฉพำะ 

 
ศิลปะ  หมายถึง การแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจให้ผู้อื่นรับรู้โดยฝีมือทางช่าง  
รูปแบบลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถาน หมายถึง รูปแบบของลวดลายไทยจาก

เครื่องใช้สอยและโบราณสถานในยุคสมัยสุโขทัย 
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การออกแบบเครื่องเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) หมายถึง วัตถุ สิ่งของที่สามารถ
เคลื่อนย้ายได้ ที่รอบรับการใช้งานของร่างกายมนุษย์ (เช่นเครื่องเรือนการนั่งและเตียงนอน) หรือมีไว้
ส าหรับเก็บของ เครื่องเรือนเป็นผลิตผลที่เกิดจากการออกแบบทางด้านศิลปะ และอาจถือได้ว่าเป็นงาน
ศิลปะประดับตกแต่ง และเพ่ือประโยชน์ใช้สอยพ้ืนที่ภายใน  

การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและเก่ียวข้องกับสิ่งเร้า 
(Stimulus)  

ข้อมูลทางการตลาด หมายถึง ข้อมูลด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งได้แก่ ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์  
ข้อมูลด้านราคา ข้อมูลด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ ข้อมูลด้านการส่งเสริม การตลาด ที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญ 

 

1.8 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 
1. ได้ปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์

ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ที่ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบที่ทันสมัยและสร้าง
คุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมัยใหม่  

2. ได้แนวทางการออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม ที่สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบอื่นๆ 
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