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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

ความมุ่งหมายในการศึกษาและวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบ
ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
เพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษา ในการแปลงรูปแบบจากปัจจัยและหลักการออกแบบของศิลปะสมัยสุโขทัยในการ
ออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม โดยมีสมมติฐานการวิจัย คือ
รูปแบบและกระบวนการแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจาก
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิมได้ ขอบเขตของการ
วิจัยมุ่งเน้นศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จาก
เอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ประเภทชุดรับแขก ผ่านกระบวนการรับรู้ของ
ผู้บริโภค เพ่ือเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะ
ดั้งเดิม ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบที่ทันสมัยและสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์สมัยใหม่ 
ที่สามารถเผยแพร่สู่หน่วยงานอ่ืนต่อไปได้ 

โดยในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ 1) กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสมัยสุโขทัย จ านวน 8 คน 2) กลุ่มผู้บริโภค จ านวน 141 คน โดยกลุ่มผู้บริโภค
สามารถจ าแนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ จ านวน 44 คน  เพ่ือเป็น
ตัวแทนกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 2 กลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานทางศิลปะ หรือการออกแบบ จ านวน 
42 คน เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านศิลปะ และการออกแบบ และกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่มีพ้ืนฐานทาง
ศิลปะ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคท่ัวไปเพื่อเป็นตัวแทนกลุ่ม จ านวน 55 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้นจ านวน 149 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย แบบสอบถามการทดสอบกลุ่มภาพจากผู้เชี่ยวชาญ  โดย
ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) และแบบทดสอบจากภาพจ าลองกระตุ้นการรับรู้จากกลุ่ม
ผู้บริโภค ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงทดสอบ เพ่ือให้ได้ข้อมูลจากประเด็นที่
ส าคัญ ทั้ง 2 ประเด็น คือ ประเด็นด้านเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย เพ่ือ
น ามาใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม ลักษณะของ
เครื่องมือ ประกอบด้วยแบบสอบถามการทดสอบกลุ่มภาพจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือหาคุณลักษณะเฉพาะของ
รูปแบบ และแนวคิดการออกแบบที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ว่ารูปแบบใดที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยได้ดี
ที่สุดและประเด็นการรับรู้ของผู้บริโภค ลักษณะของเครื่องมือประกอบไปด้วยแบบทดสอบภาพแบบจ าลอง
เครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Simulation 3D) ที่จะใช้ในการทดสอบการรับรู้จากกลุ่มผู้บริโภค เพ่ือหา
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ระดับความพึงพอใจของปัจจัยการรับรู้ด้านคุณค่า การรับรู้ด้านความสวยงาม  การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้
สอย การรับรู้ด้านความน่าใช้และไม่น่าใช้ และการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม โดยใช้แบบสัมภาษณ์
และรูปภาพจ าลอง (Simulation 3D) ควบคู่กันในการสอบถามในประเด็นต่างๆ  

จากนั้นผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล  มาประมวลผลด้วยโปรแกรม SPSS – 
Statistic Package for the Social Science  เพ่ือหาค่าเฉลี่ยของระดับความนิยมในประเด็นความ
แตกต่างในรูปแบบที่มีความน่าจะเป็นมากท่ีสุด ในการรับรู้รูปแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อน
ให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย โดยวิเคราะห์ข้อมูล
ในแต่ละปัจจัยและวัดผลด้วยประเด็นการรับรู้ด้านความรู้สึก และท าการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยระดับความนิยมกับกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์แบบที (t-test) และวิเคราะห์
ความแปรปรวน (Analysis of  Variance; ANOVAs) ทั้งนี้ก าหนดระดับนัยส าคัญของการทดสอบที่ 0.05 
คือ ค่าความเชื่อมั่นที่ 95%   

ซ่ึงจากการศึกษาตามข้ันตอนในการด าเนินการวิจัยที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ สามารถสรุป
ผลการวิจัย  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 สรุปผล และอภิปรายผล 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผล และอภิปรายผล 
 
 5.1.1 ประเด็นด้านคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ และแนวคิดการออกแบบ ของรูปแบบศิลปะ
ดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  

จากประเภทปัจจัยด้านรูปลักษณ์ของศิลปะสุโขทัยที่สามารถสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์
ศิลปะดั้งเดิมได้ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้านลวดลาย สาเหตุเป็นเพราะว่าปัจจัยด้านลวดลายสามารถบอกความ
เป็นสุโขทัย และยังบ่งบอกความเป็นลักษณะเฉพาะของยุคสุโขทัยได้อย่างชัดเจน ส่วนลายที่เป็น
เอกลักษณ์มากที่สุดคือลายกลีบบัว และลายกระหนก รองลงมาคือสีของเครื่องเคลือบแบบเซลาดอน 

เกณฑ์การออกแบบของศิลปะในสมัยสุโขทัยนั้นใช้หลักองค์ประกอบศิลปะมาใช้ในการ
ออกแบบ โดยสามารถสรุปได้ ดังต่อไปนี ้

1.เส้นโค้งอ่อนช้อยประกอบเป็นรูปทรงบัวตูม 
2.รูปทรง-ความสมดุล 
3.สัดส่วนเลียนแบบธรรมชาติ 
4.สัดส่วนให้ความรู้สึกสง่างามและนุ่มนวล 
5.ลวดลาย –เป็นเอกภาพ 
6.ลวดลาย –ลายไทย เส้นโค้งคม อ่อนช้อย 
7.ลวดลาย-จังหวะช่องไฟ 
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8.การใช้สี  
 

5.1.2 การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และ
ลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 

 

การรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัยสุโขทัย ผ่านรูปแบบและกระบวนการแนวคิดการ
ออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัย
สุโขทัย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม ในระดับปานกลางได้ในประเด็นการรับรู้คุณค่าของศิลปะ
สมัยสุโขทัย  การรับรู้ด้านความสวยงาม  และการรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย ส่วนในประเด็นการรับรู้ด้าน
ความน่าใช้ และภาพรวมการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิมนั้น สามารถสื่อได้อยู่ในระดับที่มาก เนื่องจาก
การออกแบบท าให้ผู้บริโภคนั้นรับรู้ได้ถึงความสวยงามที่ให้ความรู้สึกท่ีทันสมัย แต่แฝงไปด้วยความรู้สึกถึง
คุณค่าของศิลปะดั้งเดิม จึงสร้างความรู้สึกน่าใช้ให้แก่ผู้บริโภคได้ 

 

 
 

ภาพที่ 5.1 ตัวอย่างชุดเครื่องเรือนสมัยใหม่  
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ภาพที่ 5.2 ตัวอย่างเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ ประเภทอาร์มแชร์ 

 

 
 

ภาพที่ 5.3 ตัวอย่างเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ  ประเภทโต๊ะกลาง 
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ภาพที่ 5.4 ตัวอย่างเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ ประเภทโซฟา 
 

5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

การออกแบบเพ่ือสื่อถึงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบดั้งเดิมที่ดีนั้นจ าเป็นต้องรูว้ิธีการแปลงอัตลักษณ์
ของสิ่งนั้นให้ถูกต้อง และจ าเป็นต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้บริโภคควบคู่กันไป มิฉะนั้นการออกแบบ
ที่ต้องการสื่อถึงศิลปะดั้งเดิมจะไม่มีความหมายเลย ถ้าการออกแบบที่มีวิธีการแปลงที่สื่อถึงแหล่งอ้างอิง
ทางทัศนาการได้ แต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ของผู้บริโภคได้ เช่น ความสวยงาม 
ประโยชน์ใช้สอย เป็นต้น 
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