
บทท่ี 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยด้วยการใช้แบบสอบถาม ซึ่งมวีิธีการด าเนินงานวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูล
ที่ต้องการศึกษาตามวัตถุประสงค์ โดยการศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ และ
แนวคิดการออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในสมัยสุโขทัย เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาในการแปลงรูปแบบ จากนั้นสังเคราะห์ปัจจัยและ
หลักการออกแบบของศิลปะสมัยสุโขทัยเพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่  เพ่ือวิเคราะห์
และเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย   ผู้วิจัยสามารถสรุปประเด็นใน
การศึกษา ได้ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นของเอกลักษณ์ เพ่ือหาลักษณะเฉพาะรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  เพ่ือ
น าไปสู่การสร้างเครื่องมือเพ่ือทดสอบวิธีการแปลง ตัวแปรที่ท าการศึกษา  ปัจจัยที่ท าการศึกษาใน
ประเด็นนี้ ได้แก่ ปัจจัยด้านลวดลาย  รูปทรง  สี  และวัสดุ ของศิลปะดั้งเดิมจากเอกลักษณ์ของ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  

2) ประเด็นการรับรู้ของผู้บริโภค เพ่ือเป็นการต้องการทดสอบหาการรับรู้ผู้บริโภคว่าปัจจัย
ด้านรูปลักษณ์ใด ที่สามารถสื่อถึงความเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัยได้ และทดสอบว่าการรับรู้ของ
ผู้บริโภคนั้นตรงกับการรับรู้ของผู้เชี่ยวชาญหรือไม่เพราะเหตุใด เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเสนอแนะ
ปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์
ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  

3) ประเด็นการแปลงเอกลักษณ์จากรูปแบบดั้งเดิมสู่รูปแบบใหม่ (Transformation ) เพ่ือ
ทดสอบการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจาก
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ตัวแปรที่ท าการศึกษาในประเด็นนี้ คือ วิธีการแปลงโดย
ใช้ลวดลาย วิธีการแปลงโดยใช้รูปทรง วิธีการแปลงโดยใช้สี และวิธีการแปลงโดยใช้เขียนลายสีด า  

 

3.1  ขั้นตอนกำรวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเพ่ือข้อเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
โดยวิธีการศึกษาทั้งข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นการวิจัยแบบกึ่งคุณภาพ
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และการทดสอบ ด้วยการท าแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และจากแบบสอบถามผู้บริโภคที่มีรูปภาพ
ประกอบ การวิจัยนี้จึงมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นด้วยการทบทวนวรรณกรรม ท าการศึกษาเบื้องต้น 
จากเอกสาร ค้นคว้า ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือทราบถึงตัวแปร และวิธีการ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 ท าการศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ และแนวคิดการ
ออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานใน
สมัยสุโขทัย และท าการเลือกและจัดกลุ่มรูปแบบเฉพาะ ซึ่งจากกรอบการวิจัยได้แบ่งประเภทรูปแบบ
รูปแบบ และแนวคิดการออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ได้ดังนี้ ลวดลาย  สีเคลือบ  รูปทรง  และวัสดุ  

ขั้นตอนที่ 3 ท าเดลฟาย โดยท าการทดสอบกลุ่มภาพด้วยแบบสอบถามส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
และผู้บริโภค เพ่ือหาเอกลักษณ์เฉพาะรูปแบบที่สื่อถึงความเป็นตัวแทนของศิลปะสุโขทัยมากที่สุด 
โดยประเด็นที่น ามาคือ ลวดลาย สีเคลือบ รูปทรง และวัสดุ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
แบบมาตรประมาณค่า (Rating scale) 

ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้ผลของการหาเอกลักษณ์ของรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัยแล้ว น า
ผลที่ได้มาท าการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ที่สะท้อนความเป็นศิลปะดั้งเดิม   โดยการสร้าง
แบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Simulation 3D) 

ขั้นตอนที่  5 น าแบบสอบถามและแบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Stimuli) 
ประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยท าแบบสอบถามในเชิงเปรียบเทียบ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้บริโภคทั่วไป และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแบบมาตรประเมินค่า (Rating scale) และการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงเปรียบเทียบ เพ่ือทดสอบการรับรู้ 

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลที่ได้ เพ่ือเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
 

3.2  ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสมัยสุโขทัย จ านวน 8 คน 
2. กลุ่มผู้บริโภค จ านวน 141 คน โดยกลุ่มผู้บริโภคสามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ  

กลุ่มท่ี 1 กลุ่มที่มีพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ โดยผู้วิจัยก าหนดตัวแทนของกลุ่ม เป็น
นักศึกษาที่ก าลังศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 44 คน  
เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ โดยการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
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แบบเจาะจงกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษา สาขาวิชาเอกโบราณคดี สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลป 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

กลุ่มท่ี 2  กลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานทางศิลปะ หรือการออกแบบ โดยผู้วิจัยก าหนดตัวแทนของ
กลุ่ม เป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาทางด้านศิลปะ หรือการออกแบบในระดับปริญญาตรี จ านวน 42 คน 
เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านศิลปะ และการออกแบบ โดยการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ผู้วิจัย
เลือกใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกตัวอย่างของนักศึกษาในกลุ่ม
สาขาวิชาออกแบบ จากนั้นใช้ตารางเลขสุ่ม จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ 

กลุ่มท่ี 3  กลุ่มที่ไม่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคทั่วไป
เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่ม จ านวน 55 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling)   เพ่ือให้ได้ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ   จากนั้นจึงสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) ต่อไปให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ ณ จุดที่มีการเก็บรวมรวมข้อมูล 
 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วยแบบสอบถามการทดสอบกลุ่มภาพจาก

ผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้เทคนิค เดลฟาย (Delphi Technique) (ตามตัวอย่างในภาคผนวก) และ
แบบทดสอบจากภาพจ าลองกระตุ้นการรับรู้ (ตัวอย่างภาพที่ 4.15) จากกลุ่มผู้บริโภค การวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงทดสอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประเด็นที่ส าคัญ ทั้ง 2 ประเด็น คือ 
ประเด็นด้านเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย เพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบ
เครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิมและประเด็นการรับรู้ของผู้บริโภค ดังนั้น
ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือตามวัตถุประสงค์การศึกษา ดังนี้  
 

3.3.1  ประเด็นด้ำนเอกลักษณ์ของโบรำณวัตถุและโบรำณสถำนในสมัยสุโขทัย  
ประเด็นด้านเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย   เพ่ือ

น ามาใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  ลักษณะของ
เครื่องมอื ประกอบด้วยแบบสอบถามการทดสอบกลุ่มภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาคุณลักษณะเฉพาะ
ของรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ว่ารูปแบบใดที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ศิลปะสุโขทัยได้ดีท่ีสุด โดยแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสุโขทัยประกอบ
ไปด้วย เพศ  อายุ  ภูมิล าเนา ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย เพ่ือหาประเด็นการเป็นตัวแทน
ของรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะ 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายมาตราส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ก าหนดค่าในแต่ระดับดังต่อไปนี้  

5     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
   4     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับมาก  
   3     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
   2     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
   1     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

จากนั้นท าการวิเคราะห์ และสรุปผลความคิดเห็น โดยแสดงค่าสถิติเป็นร้อยละ 
 

3.3.2  ประเด็นกำรรับรู้ของผู้บริโภค ลักษณะของเครื่องมือ ประกอบไปด้วย 
ประเดน็การรับรู้ของผู้บริโภค ลักษณะของเครื่องมือประกอบไปด้วยแบบทดสอบ 

ภาพแบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Simulation 3D) ที่จะใช้ในการทดสอบการรับรู้จากกลุ่ม
ผู้บริโภค เพ่ือหาระดับความพึงพอใจของปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า ด้านความสวยงาม ด้านประโยชน์
ใช้สอย และด้านความน่าใช้ โดยใช้แบบสัมภาษณ์และรูปภาพจ าลอง (Simulation 3D) ควบคู่กัน   
ในการสอบถามในประเด็นต่างๆ  ซ่ึงแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้บริโภค  
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยการรับรู้รูปแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถ

สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
 
  ซึ่งประเด็นในการศึกษาผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ การรับรู้ด้านคุณค่า การ

รับรู้ด้านความสวยงาม  การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย การรับรู้ด้านความน่าใช้และไม่น่าใช้ และการ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 

ผู้วิจัยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายมาตราส่วนแบ่งเป็น 5 ระดับ โดย
ก าหนดค่าในแต่ระดับดังต่อไปนี้  

5     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 
   4     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับมาก  
   3     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
   2     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
   1     หมายถึง      มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
จากนั้นท าการวิเคราะห์ และสรุปผลความคิดเห็น โดยแสดงค่าสถิติเป็นร้อยละ 
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3.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีรูปแบบการใช้สถิติและการวิเคราะห์ผลข้อมูลแบ่งออกตามประเด็นเป็น 
2 กลุ่ม ดังนี้ 

 

3.4.1  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์หำเอกลักษณ์ของโบรำณวัตถุและโบรำณสถำนในสมัย
สุโขทัย  

วิธีด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่น าผลข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาประเมินผลวิเคราะห์ และแปรผลโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 หมายถึง มีความเหาะสมในระดับมาก 
2.50 – 3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
 

3.4.2  ขั้นตอนกำรวิเครำะห์กำรรับรู้ของผู้บริโภค 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลใน
เก็บรวบรวมข้อมูลในประเด็นด้านการรับรู้ของผู้บริโภค มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS – 
Statistic Package for the Social Science  เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของระดับความนิยมในประเด็นความ
แตกต่างในรูปแบบที่มีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด ในการรับรู้รูปแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย โดย
วิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละปัจจัยและวัดผลด้วยประเด็นการรับรู้ด้านความรู้สึก จากนั้นผู้วิจัยท าการ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยระดับความนิยมกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์
แบบที (t-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of  Variance; ANOVAs) ทั้งนี้ก าหนดระดับ
นัยส าคัญของการทดสอบที่ 0.05 คือ ค่าความเชื่อมั่นที่ 95%   
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