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บทคัดย่อ

 การศึกษาองค์ประกอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายในร้านดอยคำาครั้งนี้ เพื่อเสนอแนะแนว

ทางการออกแบบร้านต้นแบบให้เกิดการส่งเสริมเอกลักษณ์ด้วยการวิจัยประเมินผลหลังการเข้าใช้

ร้านค้าดอยคำาที่บริหารจัดการโดยบริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จำานวน 31 

สาขา โดยศึกษาลักษณะของสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายในการสัมภาษณ์ผู้บริหาร พนักงาน

ประจำาร้านและการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้บริการ ในเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่ร้านค้าจะตั้งอยู่ในพื้นที่

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยจำาแนกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ร้านที่ตั้งอยู่เป็นเอกเทศของตนเอง 

(stand alone) อยู่ในช้ันล่างของอาคารพาณิชย์ห้องเด่ียว     2) การเช่าพ้ืนท่ีบางส่วนในศูนย์การค้าหรือพ้ืนท่ี

สำานักงาน ซึ่งลักษณะของการออกแบบ  มี 2 รูปแบบ คือ 1) ร้านดั้งเดิม มีตราสัญลักษณ์เป็นสี่เหลี่ยม

ข้าวหลามตัด  โทนสีโดยรวมเป็นสีครีม 2) ร้านที่ออกแบบใหม่ที่มีตราสัญลักษณ์เป็นทรงกลม โทนสีโดย

รวมเป็นสีเขียว การออกแบบผังพื้นส่วนใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามลักษณะของอาคารพาณิชย์ และ

เน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าความสวยงาม ซึ่งผลดังกล่าวจะนำาไปพัฒนาร่วมกับตัวแปรการออกแบบ

เอกลักษณ์ร้านเพ่ือสำารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ และนำาเสนอแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์ร้านดอยคำา

ต่อไป   

คำาสำาคัญ: เอกลักษณ์  ร้านดอยคำา 

Abstract

 The objective of research about physical environments of Doi Kham shop is to recommend 

design prototype shop that promotes identity. Research methodology includes post-shopping 

conducted by Doi Kham Food Company Limited at 31 branches of Company. Researcher 

measured architecture and interior design and interviewed management and shop staffs, as 

well as observed customers’ behaviors. Findings show that most shops are located at Bangkok 

and vicinity areas. Two types of shops include 1) Stand-alone shop under detached commercial 

building 2) Rental shop in department store or office. There are 2 types of design which are 

1) Traditional shop with diamond symbol in beige theme 2) New shop with circle symbol in 

green theme. Floor design is mainly square based on floor plan of commercial building that 
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focuses more on benefits than appearance. Research findings will be combined with variables 

required for shop identity design to study users’ insights and recommend design approach for 

Doi Kham shop. 

Keywords: Identity, Doi Kham Shop

 

1. ที่มาและความสำาคัญ

 ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กว้างไกล

ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนและทุกข์ยาก

ของราษฎร อาทิเช่น ปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็น

ภัยต่อความมั่นคงของชาติ และเป็นการทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงทรงพระราชทานแนว

พระราชดำาริเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น การทำาไร่

เลื่อนลอยและส่งเสริมให้ปลูกพืชผักผลไม้ 

หลากหลายชนิดทดแทน แต่ด้วยสถานท่ีเพาะปลูก

มีความห่างไกลจากแหล่งรับซื้อ เกิดปัญหาการ

ถูกกดราคาและในบางช่วงฤดูมีผลผลิตล้นตลาด 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำาเร็จรูปขึ้นใน

ป ี พ.ศ. 2515 เพือ่ชว่ยเหลอืดา้นการรบัซือ้ผลผลติ

โดยนำามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมาย

การค้าดอยคำา ใน ปี พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราช-

กระแสให้สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

รับช่วงดำาเนินกิจการโรงงานหลวงต่อจาก มูลนิธิ

โครงการหลวง โดยจัดตั้งเป็นนิติบุคคลภายใต้ชื่อ 

บริษัท ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด

 ดอยคำา กำาเนิดขึ้นมาเป็นเวลากว่า 40 ปี 

เป็นท่ีรู้จักและพูดถึงในวงกว้าง เร่ืองของผลิตภัณฑ์

ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นองค์กรอันดับ 2 ในธุรกิจน้ำา

ผลไม้แต่รูปลักษณ์ของสินค้าและรูปแบบของ

ร้านค้าดอยคำายังไม่สามารถส่งเสริมการขาย

และดึงดูดผู้บริโภคได้เท่าที่ควร จึงเป็นที่มาของ

การศึกษาเอกลักษณ์ของร้านดอยคำาเพื่อนำา

ไปพัฒนาร้านค้าที่ ส่ือถึง เอกลักษณ์ ซ่ึงเป็น

นโยบายท่ีดอยคำากำาลังทำาการพัฒนาอยู่ในขณะน้ี

(www.doikham.co.th) การออกแบบเอกลักษณ์

ร้านดอยคำา ไม่เพียงแต่ดึงดูดความสนใจต่อผู้บริโภค

ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือช่วยส่งเสริมการขาย

เท่านั้น แต่ยังมีผลพวงไปถึงเกษตรกรขอประเทศ

ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกด้วย

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพท่ี

เป็นเอกลักษณ์ของร้านค้าปลีกดอยคำา

 2. ศึกษาพฤติกรรม กิจกรรม ของผู้ใช้ เพื่อ

ให้ได้ความต้องการทางด้านกายภาพและความ

พึงพอใจ

 3. เพื่อเสนอแนะแนวทางการออกแบบ

เอกลักษณ์ร้านค้าปลีกดอยคำา

3. คำาถามวิจัย

 1. องค์ประกอบทางกายภาพท่ีเป็นเอกลักษณ์

ของร้านค้าปลีกดอยคำาในปัจจุบันมีลักษณะ

อย่างไร

 2. ทางกายภาพของสภาพแวดล้อมส่งผลต่อ

กระบวนการรับรู้ซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในของ

มนุษย์หรือไม่อย่างไร 

 3. แนวทางการออกแบบเอกลักษณ์ร้านค้า

ปลีกดอยคำาควรเป็นอย่างไร
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4. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

4.1 ตราสัญลักษณ์ เคร่ืองหมายการค้า “ดอยคำา”

ซึ่งได้รับพระราชทานชื่อจาก พระบาสมเด็จพระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ในการ

จัดจำาหน่าย โดยมีหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (ประธาน

มูลนิธิโครงการหลวง) ได้ประทานรูปแบบเคร่ืองหมาย

การค้า เมื่อปี พ.ศ. 2521 ซึ่งในช่วงแรกได้ใช้

เครื่องหมายการค้าร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 พระบาทสมเด็จ-

พระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรม

ราโชบายให้สำานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหา

กษัตริย์เข้ารับช่วงดำาเนินกิจการโรงงานหลวง

อาหารสำาเร็จรูปจากมูลนิธิโครงการหลวง จัดตั้ง

เป็นนิติบุคคล ในชื่อ “บริษัทดอยคำาผลิตภัณฑ์

อาหาร จำากัด” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม  พ.ศ. 2537 

และพัฒนาการจัดจำาหน่ายให้มีการขยายตลาด

เพ่ิมมากข้ึน และได้รับการเปล่ียนเคร่ืองหมายการค้า

ใหม่ให้ทันสมัยในปี พ.ศ. 2543 ตราสัญลักษณ์

ใหม่ในปี พ.ศ. 2543 เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมข้าว

หลามตัดได้นำาตราสัญลักษณ์ “ดอยคำา” ที่เป็น

ตราสัญลักษณ์พระราชทานแบบเดิมวางไว้ที่

ตำาแหน่งสูงสุด กำาหนดให้เป็นสีทองเพื่อแสดงถึง

การสืบสานแนวพระราชปณิธานขององค์พระบาท-

สมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และใต้

ลงมาคือตัวอักษร ดอยคำา ซ่ึงเป็นตัวอักษรประดิษฐ์

ในลักษณะท่ีอ่อนช้อยงดงาม มีลีลาท่ีเป็นลักษณะ

เฉพาะโดดเด่นอยู่บนพื้นฉากหลังสีเขียวรูปขนม

เปียกปูน ในภาพรวมแสดงถึงบุคคล ความเป็นไทย

ผลิตภัณฑ์ดอยคำาได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

ในปัจจุบัน จากกลุ่มผู้รักและใส่ใจสุขภาพ ทั้งชาว

ไทย และชาวต่างชาติ กระแสการดูแลตัวเอง และ

รูปแบบการใช้ชีวิตที่ทันสมัย ทำาให้ฐานผู้บริโภค

จากเดิมเน้นกลุ่มครอบครัว ขยายสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่

และวัยทำางานที่มีเอกลักษณ์ความเป็นตัวตน

ชัดเจนเป็นผู้รักสุขภาพและสรรหาสิ่งดีๆ ให้กับ

ตัวเองเสมอ ดอยคำาจึงปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์

ใหม่ให้ส่ือถึงความเป็นแบรนด์ท่ีเข้าถึงง่ายชัดเจน 

และทันสมัย โดยแนวความคิดการออกแบบได้

กลับไปสู่ตราสัญลักษณ์ ที่เริ่มต้นก่อตั้งในปี พ.ศ. 

2515 ที่สื่อถึงอุดมคติแห่งความสมบูรณ์ของชีวิต

และหัวใจของความเป็นผลิตภัณฑ์แบบดอยคำา 

โดยเริ่มใช้ในทุกผลิตภัณฑ์ในปี พ.ศ. 2559

 
ที่มา: www.doikham.co.th

       รูปที่ 1 แสดงรูปแบบการพัฒนาตราสัญลักษณ์

4.2 การออกแบบสภาพแวดล้อมภายนอกร้าน

 4.2.1	รูปร่างที่ดิน การเข้าถึง สภาพภูมิ-

ประเทศ สภาพดิน สภาพใต้ดิน บริบท รอบท่ีดิน

พื้นที่ข้างเคียงประเพณีท้องถิ่น เทคนิคด้านการ

ก่อสร้าง สภาพอากาศ และข้อห้าม

 4.2.2	การพิจารณาสภาพแวดล้อมโดยรอบ

การวางตำาแหน่งร้านค้า ไม่ว่าจะตั้งอิสระ หรืออยู่

ในศูนย์การค้า จะต้องคำานึงถึงลักษณะทางกายภาพ

และทางสัญจร การจัดกลุ่มพื้นที่ สาธารณูปโภค 

ที่ส่งผลต่ออาคารข้างเคียง เช่น ความสูงอาคาร

พื้นผิวอาคาร อุปกรณ์ต่างๆ

 4.2.3	หน้าต่างร้านที่มีการจัดแสดงสินค้า	

(display) จะสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าถึงสินค้าที่

อยู่ในร้าน หน้าร้านมีวัตถุประสงค์ คือ การขาย 

หน้าต่างแสดงสินค้าที่หน้าร้านนั้น นับว่าเป็นสิ่ง

ดึงดูดความสนใจผู้ ท่ี ผ่านมาได้เป็นอย่างดี 

เสมือนการโฆษณาสินค้าและเป็นพนักงานขาย

เงียบ ที่เชื้อเชิญให้ลูกค้าเข้ามาในร้าน (สุพรรณี 

อินทร์แก้ว, 2558) โดยแสดงสินค้าที่เหมาะสมให้

กับกลุ่มลูกค้า
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 4.2.4	 ทางเข้าและประต ู การออกแบบ

ทางเข้าร้านค้าปลีกให้โดดเด่นสะดุดตาก็เป็นวิธี

หน่ึงในการเชิญชวนให้ลูกค้าเข้ามาซ้ือสินค้า

ภายในร้าน ทางเข้า คือ ส่วนที่ติดต่อกับลูกค้า

โดยตรงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายนอกอาคารที่เปิดโล่งสู่ภายในร้าน

ที่มีการควบคุม เป็นส่วนที่ต้อนรับลูกค้าเข้าร้าน

และยังกันคนออกจากร้านได้และมีผลต่อความ

ปลอดภัยของร้าน (สุพรรณี อินทร์แก้ว, 2558, 

ธนิดา เลียวบุริน, 2545)

 4.2.5	 ป้ายสัญลักษณ์ เป็นการโฆษณา

มากกว่าการแสดงตัวตน เป็นองค์ประกอบของ

การออกแบบแรกๆ ที่ลูกค้ามองเห็น โดยการ

ออกแบบทำาให้เกิดภาพลักษณ์ของร้านโดย

สื่อสารความคิดของร้านออกมา จุดหมายหลัก

ของการออกแบบจึงเป็นความกลมกลืนของ

สถาปัตยกรรมหน้าร้านกับป้ายสัญลักษณ์ด้วย

ขนาดและรูปแบบของโลโกร้าน (ธนิดา เลียวบุริน,

2545 อ้างถึง Israel,1994)

 4.2.6	การใช้สีแสงและวัสดุในการตกแต่ง

ภายนอก สี แสงและวัสดุสามารถสร้างความ

ประทับใจให้กับลูกค้าและยังช่วยบ่งบอกถึงบุคลิก

โดยรวมของร้านและสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของ

ร้านค้า หน้าร้านท่ีหันออกสู่สภาพแวดล้อมธรรมชาติ

และแสงธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่มนุษย์

สร้างขึ้นและแสงประดิษฐ์ การให้แสงส่วนใหญ่

เกี่ยวข้องกับหน้าต่าง (windows) และการส่องแสง

ป้าย (signage illumination)

4.3 การออกแบบสภาพแวดล้อมภายในร้าน

 สภาพแวดล้อมภายในร้านคือส่วนท่ีเช่ือมต่อ

จากสภาพแวดล้อมภายนอกที่ลูกค้าจะได้เห็น 

เป็นส่วนที่การออกแบบจะแสดงบทบาทเพื่อ

สร้างความประทับใจต่อเนื่องจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกที่ลูกค้าผ่านมาก่อนหน้านี้ บรรยากาศ

ในร้านยังต้องแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เพื่อ

ดึงดูดกลุ่มลูกค้าและเป็นไปตามความคาดของ

ลูกค้าก่อนจะเข้ามาภายในร้าน

	 4.3.1	 การวางผังร้านค้า การจัดผังร้านค้า

จำาเป็นต้องใช้ประโยชน์พื้นที่ภายในร้านให้ครบ

ทั้งหมด ผสานกันระหว่างความสวยงามและ

ประโยชน์ใช้สอย

 พื้นที่การขาย (selling area) พื้นที่แสดง

สินค้าเป็หัวใจของร้านค้า เพราะจุดมุ่งหมายของ

ร้านค้าคือการขายสินค้าจึงให้มีพื้นที่ขายมาก

ที่สุดเพื่อรองรับสินค้าได้มาก (ธนิดา เลียวบุริน,

2545 อ้างถึง Green, 1991) พื้นที่สัญจร ทาง

สัญจร คือ เส้นทางเคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปสู่

อีกบริเวณหนึ่ง การเคลื่อนที่ถือว่าเป็นพฤติกรรม

ที่นักออกแบบต้องทำาการศึกษาและเข้าใจเพื่อใช้

ในการออกแบบทางสัญจรที่เหมาะสมกับร้านค้า

และมีขนาดกว้างเพียงพอ เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้อง

กังวลว่าจะชนสิ่งกีดขวาง (กิ่งกาญจน์ ศรีจินไตย,

2547) พื้นที่บริการ (service area) เคาน์เตอร์

ชำาระเงิน เป็นส่วนที่ชำาระเงินสด รับสินค้า รับ

ใบเสร็จ ตรวจสอบเครดิต และบรรจุสินค้า ในกรณี

ท่ีทำาการศึกษา เคาน์เตอร์ถือว่าเป็นบริเวณบริการ

กาแฟให้แก่ลูกค้า ดังน้ัน เคาน์เตอร์จึงต้องสามารถ

รองรับการทำางานให้ได้ รวมถึงพนักงานที่ทำางาน

มากที่สุดบริเวณหลังเคาน์เตอร์ในเวลาเดียวกัน

 4.3.2	การใช้สี	 (color)	 สีจัดว่าเป็นองค์

ประกอบหนึ่งที่เป็นตัวแทนองค์กรได้เป็นอย่างดี 

โดยสีสะท้อนภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์องค์กร

ให้มีความแตกต่างจากองค์กรอื่นๆ หรือคู่แข่ง 

สีมีท่ีมาจากสัญลักษณ์ที่นักออกแบบสร้างขึ้น

ให้เกิดการจดจำา เพื่อดึงดูดความสนใจผู้บริโภค 

และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภค 

การเปล่ียนสีจึงเป็นการเปล่ียนบรรยากาศและ

เปลี่ยนความรู้สึกในรูปแบบที่เปลี่ยนไปแบบง่าย
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ที่สุด นอกจากนี้ สียังมีอิทธิพลให้กับสิ่งแวดล้อม

ต่างๆ คือ เกี่ยวกับขนาด ระยะ น้ำาหนัก ความ

แข็งแรง อุณหภูมิ ความสะอาด ความภูมิฐาน 

(อรรถพร เพชรานนท์, 2539)

 การออกแบบร้านค้าปลีกที่จำาหน่ายสินค้า

สุขภาพหรือสินค้าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกาย 

มีความสดใหม่เป็นธรรมชาติ สีที่มีความเหมาะ

สมในการออกแบบร้านค้าประเภทนี้ คือ  สีเขียว 

(green) เมื่อประกอบในการออกแบบจะสื่อถึง

ความสุขภาพดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย มีชีวิตชีวา 

(ทัดพร เงาพิสดาร, 2553 อ้างถึง Grave, 1951)

 4.3.3	การให้แสง	 (lighting) แสงกับการ

ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในส่งเสริมภาพ

ลักษณ์และช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรให้ผู้ท่ีเข้า

มาเลือกซื้อสินค้ามีทัศนคติและประสบการณ์

ที่ดี การออกแบบแสงเพื่อการพาณิชย์ การใช้

แสงในการส่งเสริมการขาย จะต้องสร้างบรรยากาศ

 เพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีภายในร้านค้า ยังทำาให้

เกิดความรู้สึกเช้ือเชิญและช่วยในการกำาหนด

อารมณ์ของสถานที่ ในสภาพแวดล้อมนั้นๆ 

แสงช่วยให้สภาพแวดล้อมภายในร้านน่าจดจำา 

น่าเข้าไปใช้บริการ ความสว่างของแสงช่วยให้

การเลือกซ้ือสินค้าดำาเนินไปได้อย่างง่าย แสงสว่าง

ส่องให้สินค้าดูสดและน่าทานมากขึ้น

 แสงสว่างจะช่วยลดความแข็งกระด้างของ

วัสดุและช่วยกระจายแสงให้สว่างมากข้ึน แสงสว่าง

ท่ีกระทบกับพ้ืนผิวในระนาบต่างๆ ทำาให้แสงกระจาย

สว่างมากข้ึนและเมื่อสะท้อนกับวัสดุในผิวต่างๆ

ทำาให้ลดความแข็งกระด้าง (สมาคมไฟฟ้าแสงสว่าง

แห่งประเทศไทย, 2561)

 การออกแบบแสงเฉพาะจุดหรือเน้นส่วน

สำาคัญไม่ใช่เพียงเพราะความบังเอิญแต่เป็นการ

ออกแบบบนความตั้ งใจที่ ใ ห้มีน้ำ าหนักเพื่อ

สะท้อนหัวใจของงานเพ่ือให้งานหรือสินค้าที่จัด

แสดงและเห็นได้ชัดเจนเพื่อสร้างความทรงจำาท่ี

ดีอย่างมีความหมายอีกท้ังยังเพิ่มโอกาสในการ

มองเห็นสินค้าได้เป็นอย่างดี (สมาคมไฟฟ้าแสง

สว่างแห่งประเทศไทย, 2561)

 การให้แสงสว่างเพื่อเป็นส่ือบอกเล่าความ

เป็นเอกลักษณ์ การเลือกรูปแบบแสงสว่างหรือ

ไฟยังสามารถช่วยแสดงความเป็นตัวตนของ

องค์กรน้ันให้คนส่วนใหญ่รับรู้ถึงปรัชญา หรือตัวตน

ขององค์กร

5. วิธีการวิจัย

 การศึกษาและสำารวจเบื้องต้นแบ่งออก

เป็น 2 แบบ ดังนี้

5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

 ทำาการศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นด้วยการลง

ภาคสนาม โดยการสังเกต ถ่ายภาพ และจดบันทึก

องค์ประกอบทางกายภาพของร้านดอยคำาจำานวน 

31 สาขา คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เดอะวอร์ค เกษตร

นวมินทร์ ทองหล่อ ทำาเนียบรัฐบาล เทเวศร์ ฝาง 

พาราไดซ์ พาร์ค คริสตัล พีทีที ชัยพฤกษ์ 

มอเตอร์เวย์ขาเข้า มอเตอร์เวย์ขาออก แม่จัน 

ราชเทวี เพียวเพลส รามคำาแหง โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล

รามาธิบดี สวนจิตลดา อาคารสินทร เอสซีบี พลาซ่า 

ศูนย์ราชการ โรบินสันบางรัก และเทสโก้โลตัส 

รังสิตคลองสี่ รังสิต จรัญสนิทวงษ์ บางกะปิ 

บางนา ศรีนครินทร์ ลำาลูกกา หลักสี่ พระรามสอง 

และหางดง

 ทำาการสัมภาษณ์ผู้บริหารบริษัทดอยคำา

ผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด เพื่อทราบถึงนโยบาย

และแนวทางในการพัฒนาและสัมภาษณ์พนักงาน

ประจำาสาขาแต่ละสาขาเพื่อทราบความต้องการ

และปัญหาของร้านดอยคำาที่ประจำาอยู่



การออกแบบเอกลักษณ์ ร้านดอยคำา
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5.2 ข้อมูลทุติยภูม ิ

 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการค้นคว้าจากเอกสาร 

และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับประวัติ

ความเป็นมา นโยบาย วิสัยทัศน์ ตราสัญลักษณ์ 

และผลิตภัณฑ์

5.3 ตัวแปรในการวิจัย

 

                                                    
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2 ตารางแสดงตัวแปรในการวิจัย

6. ผลการศึกษา

 จากการสำารวจข้อมูลภาคสนาม จำานวน 

31 สาขา ได้ข้อสรุปจากการสำารวจองค์ประกอบ

ทางกายภาพ คือ ประเภทที่ตั้งของร้าน ลักษณะ

การออกแบบร้าน และการออกแบบผังพ้ืนของร้าน 

ดังนี้

6.1 ประเภทที่ตั้ง 

 ร้านที่ทำาการศึกษาสามารถจำาแนกออก

เป็น 2 ประเภท

6.1.1	ร้านที่ตั้งเป็นเอกเทศของตนเอง	 (stand	

alone)	 อยู่ในชั้นล่างของอาคารพาณิชย์ มี

จำานวน 6 สาขา คือ ราชเทวี มอเตอร์เวย์ขาเข้า 

มอเตอร์เวย์ขาออก เทเวศร์ แม่จันและฝาง

6.1.2	ร้านที่เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าหรือพื้นที่

สำานักงาน	(in	department) แบ่งเป็น 2 ประเภท

คือ

 6.1.2.1 ภายในศูนย์การค้า จำานวน 17 สาขา 

ดังนี้ เอสซีบี พลาซ่า พาราไดซ์ พาร์ค ทองหล่อ 

เพียวเพลส รามคำาแหง โรบินสัน บางรัก คริสตัล 

พีทีที ชัยพฤกษ์ และเทสโก้โลตัส จรัญสนิทวงษ์ 

พระรามสอง บางกะปิ หลักสี่ ลำาลูกกา รังสิต

คลองสี่ รังสิต ศรีนครินทร์ บางนา หางดง

 6.1.2.2 ภายในพื้นที่สำานักงาน จำานวน 8

สาขา ดังนี้ ทำาเนียบรัฐบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี 

โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิต ศูนย์ราชการ อาคารสินทร สวน

จิตรลดา 

6.2 ลักษณะการออกแบบร้าน 2 รูปแบบ  

 คือ ร้านรูปแบบดั้งเดิม มีตราสัญลักษณ์

เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด พ.ศ. 2543 จำานวน 

21 สาขา

 ร้านรูปแบบใหม่ มีตราสัญลักษณ์เป็นรูป

ทรงกลม ปี พ.ศ. 2559 จำานวน 9 สาขา มีเพียง

สาขาฝาง ที่มีลักษณะการออกแบบร้านที่มีความ

แตกต่างจาก 30 สาขาที่ทำาการสำารวจ คือ การ

ออกแบบร้านมีความสอดคล้องกับการออกแบบ

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวง มีโซนชั้นลอยกลางพื้นที่

ร้าน

 ร้านท่ีทำาการสำารวจเน้นการวางช้ันสินค้า

ติดผนังโดยรอบเป็นหลักยกเว้นด้านหน้าร้าน

                                                         
ที่มา: ผู้วิจัย

      รูปที่ 3 แสดงลักษณะการออกแบบร้านดอยคำา
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6.3 การออกแบบผังพื้นร้านค้า 

 จากการสำารวจทั้งหมด 31 สาขา ส่วนใหญ่

มีรูปทรงตามลักษณะพื้นที่ของอาคารพาณิชย์

แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบคือ รูปทรงสี่เหลี่ยม 

สี่เหลี่ยมผืนผ้า และรูปทรงอิสระตามพื้นที่จัดตั้ง

ร้านนั้นๆ

                                                               
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 4 แสดงรูปแบบผังพื้นร้านค้าดอยคำา 3 รูปแบบ 
โดยเปรียบเทียบกับโรงงานหลวง

ที่มา: ผู้วิจัย
      รูปที่ 5  แสดงรูปแบบผังพื้นร้านโรงงานหลวง

6.4 ส่วนด้านหน้าร้านค้า 

 ร้านค้าที่ทำาการสำารวจส่วนใหญ่ไม่มีป้าย

ร้านค้า ตราสัญลักษณ์องค์กรและอยู่ในพื้นที่อับ

สายตา ส่งผลให้ลูกค้าไม่พบและไม่ทราบว่าที่ตั้ง

อยู่ที่ใด

                                  ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 6 แสดงหน้าร้านค้าที่ไม่แสดงป้าย

6.5 ส่วนการวางผังร้านค้า 

 พื้นที่ร้านค้ามีพื้นที่การใช้สอยแตกต่างกัน

แต่จำานวนสินค้ามีมากกว่าชั้นจัดแสดงสินค้าส่ง

ผลให้พื้นท่ีสัญจรถูกรบกวนเกิดปัญหาทางสัญจร

แคบและพื้นที่ร้านค้ามีความแออัด รูปแบบการ

ตกแต่งร้านค้าท่ีทำาการสำารวจยังไม่สามารถแสดง

ความเป็นเอกลักษณ์องค์กรได้ ทำาให้กลุ่มเป้าหมาย

ไม่ให้ความสนใจร้านค้า

  ที่มา: ผู้วิจัย
รูปที่ 7 แสดงทางเดินภายในร้าน

6.6 จากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 3 คนและ

 พนักงานประจำาร้านค้าดอยคำาทุกสาขา

 จำานวน 60 คน

 พบว่า ดอยคำามีนโยบายในการพัฒนาร้าน

ครอบครัวดอยคำาเพิ่มกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม

วัยทำางานรุ่นใหม่และเพิ่มจำานวนร้านค้าที่เป็น

เอกเทศ (stand alone) ปัญหาของพนักงานคือ

พื้นที่จัดเก็บสินค้าไม่เพียงพอ ไม่มีพื้นที่นั่งบริการ

ลูกค้า การจัดวางสินค้าทำาให้ลูกค้าหาสินค้ายาก 

เคาน์เตอร์ชำาระสินค้าประชิดตัว ชั้นวางของ

รูปแบบใหม่ไม่แข็งแรงสีเขียวดูทึบทำาให้รู้สึกมืด

7.สรุปผลการศึกษา

 สภาพแวดล้อมทางกายภาพของร้านค้า

ดอยคำาส่วนใหญ่ต้ังอยู่ในพื้นที่ของศูนย์การค้า

และสำานักงาน ผังพื้นเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า การจัด

พื้นที่สินค้ามีชั้นติดริมผนังเป็นรูปตัวยู มีพื้นที่

ตรงกลางเป็นช้ันแบบเต้ีย พ้ืนท่ีเคาน์เตอร์เก็บเงิน

อยู่ด้านหน้าร้านใกล้ทางเข้าออก โทนสีโดยรวม
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เป็นสีครีม มีตราสัญลักษณ์แบบสี่เหลี่ยมข้าว-

หลามตัด สีเขียวขี้ม้ามีบางส่วนที่เริ่มเปลี่ยนตรา

สัญลักษณ์เป็นทรงกลมและสีภายในโดยรวมเป็น

สีเขียว แต่ยังคงมีปัญหาสภาพแวดล้อมภายนอก

ร้านท่ียังไม่มีการออกแบบให้สื่อถึงเอกลักษณ์

องค์กร

 จากลักษณะกายภาพได้นำาไปสู่การสร้าง

เคร่ืองมือเพื่อค้นหาการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคที่

มีต่อเอกลักษณ์ขององค์กร โดยวิธีการ semantic 

differential โดยดูความพึงพอใจของรูปแบบการ

จัดผังร้าน ตั้งแต่ป้ายสัญลักษณ์หน้าร้าน ทางเข้า

ออก การวางผังภายในร้าน สี แสง พื้นที่บริการ 

เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบเอกลักษณ์ร้านค้า
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บทคัดย่อ

 จากแนวคิดการใช้บ้านเป็นสถานพยาบาล หรือ Home Ward โดยมีครอบครัวเป็นผู้ดูแล การวิจัย

นี้ศึกษาลักษณะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ในชุมชนของ

เทศบาลนครหาดใหญ่ จำานวน 13 หลัง โดยการสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัวในเรื่องการดำาเนินชีวิต

ประจำาวันและสำารวจภายในบ้านเพ่ือนำาไปสู่การเสนอแนะรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้

เอื้อต่อการเยียวยาสำาหรับผู้สูงอายุติดเตียงและครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า ความเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมภายในบ้านเริ่มจากการจัดหาพื้นที่ภายในชั้นล่างของบ้านสำาหรับวางเตียงนอนผู้สูงอายุและ

อุปกรณ์การแพทย์ การเปลี่ยนแปลงอื่นขึ้นอยู่กับลักษณะการดำาเนินชีวิตประจำาวันของผู้ดูแล ลักษณะ

การประกอบอาชีพและรูปแบบความสัมพันธ์ในครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบว่าในบ้านผู้ดูแลมีสภาพ

แวดล้อมท่ีเส่ียงต่อการเกิดอุบัติเหตุหกล้ม แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมในบ้านหลังจากสรุปประเด็น

กับหน่วยงานเยี่ยมบ้านให้ความสำาคัญในเรื่องความปลอดภัยของผู้อาศัยภายในบ้านจากเรื่องการติด

เชื้อ อัคคีภัยและอุทกภัย

คำาสำาคัญ: สภาพแวดล้อมภายในบ้าน  ผู้สูงอายุติดเตียง  เทศบาลนครหาดใหญ่

Abstract

 From the idea of using a home as a hospital or “home ward” with a family as caregiver. This 

research studies about change of home interior environmental that nursing the elder bed-bound 

in care of his families. Survey area are include Hatyai city municipality in Hatyai district, Songkhla 

province. Research purpose are analyze factor that member of family influence change of home 

interior environment to be the guideline to improve environmental for healing the elder bed-bound 
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and member of family, data base analysis from interview and survey 13 house. The result was 

found environmental change beginning with elder bed and medical equipment position, while 

other factors are under control by caregiver, it depend on behavior of daily life, occupation and 

family relationship. Besides the caregiver house, it was found many risk factor to be an accidents 

“fall prevention”. After the discussion with home nursing care team the most important factor for 

development the home interior environment are family safety from infection, fire and flood.

Keywords: House Interior Environment, Elder Bed-bound, Hatyai City Municipality

1. บทนำา

 ความก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์

ที่มุ่งเน้นการรักษาชีวิตและยืดอายุขัยมนุษย์ 

อาจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกาย 

จิตสังคม จิตวิญญาณ และปัญหาทางเศรษฐกิจ

ของผู้ป่วยและครอบครัว (ขนิตฐา หาญประสิทธ์ิคำา,

2554)   ผลกระทบประการหน่ึงหลังจากโรงพยาบาล

จำาหน่ายผู้สูงอายุกลับมาพักฟ้ืนที่บ้านคือความ

ตื่นตระหนกของสมาชิกครอบครัว เนื่องจากไม่

ต้องการออกจากโรงพยาบาลและหลายครอบครัว

ยังขาดความพร้อมในหลายด้านสำาหรับการ

พยาบาลผู้ป่วยติดเตียง (สายพิณ หัตถีรัตน์, 2549) 

และจากประสบการณ์ตรงของผู้วิจัยและครอบครัว

ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุติดเตียง ตามแนวคิดการใช้

บ้านเป็นสถานพยาบาลโดยมีครอบครัวเป็นผู้ดูแล

 (home ward) (สำานักการพยาบาล, 2556) ปัญหา

สำาคัญคือการจัดเตรียมความเป็นอยู่ภายในบ้าน

อย่างไรให้รองรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

 ผู้สูงอายุติดเตียงหมายถึงผู้มีสุขภาพทรุดโทรม

ขยับร่างกายได้เพียงเล็กน้อยสามารถประเมินได้ 

โดยแบบประเมิน ADL (Barthe Activities of  Daily 

Living) (สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราช

ญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ, 2556) หรือเรียกว่า

การจำาแนกผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความ

สามารถในการประกอบกิจวัตรประจำาวัน เป็น

ภาวะที่ต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือกิจกรรมประจำาวัน

ตลอดเวลา มักเกิดอาการแทรกซ้อนจนนำาไปสู่

การเสียชีวิตได้ การเผชิญเหตุการณ์ดูแลผู้สูงอายุ

ติดเตียงเป็นส่ิงที่ครอบครัวอาจเพ่ิงเคยเผชิญ

เป็นครั้งแรก ย่อมจะต้องก่อให้เกิดภาวะความ

เครียดและนำาไปสู่ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง

สมาชิก กลไกปกป้องที่จะทำาให้ครอบครัวกลับมา

สู่ความสมดุลจะเริ่มทำางาน เรียกว่า Family 

Coping ซึ่งมีกลยุทธที่ใช้เป็นประจำามีอยู่ 2 วิธีคือ 

หน่ึงคือการเปล่ียนวิธีคิดเกี่ยวกับปัญหานั้นว่า

เป็นสิ่งที่ครอบครัวสามารถควบคุมได้ และสอง

คือการประเมินวิเคราะห์ปัญหาน้ันอย่างเหมาะสม 

ทำาให้ไม่รู้สึกตื่นตระหนกกับปัญหาและนำาไปสู่

การแก้ปัญหา (อุมาพร ตรังคสมบัติ, 2544)

 งานวิจัยน้ีจึงทำาการศึกษาเปรียบเทียบ

ลักษณะการปรับเปล่ียนสภาพแวดล้อมภายใน

บ้านก่อนและหลังการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง โดย

ศึกษาพฤติกรรมและกิจกรรมประจำาวันภายใน

บ้านของสมาชิกครอบครัว เพื่อนำาไปสู่แนวทาง

การเสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

สำาหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่ให้สอดคล้องกับวิถี

การดำาเนินชีวิต
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.  ศึกษาพฤติกรรมของสมาชิกครอบครัว

ในการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียงภายในบ้าน

 2.  ศึกษาเปรียบเทียบลักษณะการเปลี่ยน

แปลงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ก่อนและหลัง

การดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

 3.  เสนอแนวทางการออกแบบเพ่ือปรับปรุง

สภาพแวดล้อมภายในบ้านสำาหรับผู้สูงอายุติด

เตียงและสมาชิกภายในบ้าน

3.  แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

3.1 ความสัมพันธ์มนุษย์และสภาพแวดล้อม

 สภาพแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งที่รายล้อม

รอบตัวมนุษย์ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม 

มีอิทธิพลต่อการดำารงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในด้าน

การตั้งถิ่นฐานสร้างวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ

การเมือง มนุษย์จึงพยายามควบคุมสภาพแวดล้อม

เพ่ือให้เป็นไปตามท่ีตนต้องการ (เชาว์ เพ็ชรราช, 

2555) แม้แต่ในด้านสุขภาพอนามัย และสภาพ

แวดล้อมก็ยังมีอิทธิพลทั้งต่อร่างกายและจิต

วิญญาณ มนุษย์ไม่สามารถดำารงชีวิตอย่างเป็น

สุขได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ สอดคล้อง

กับทฤษฏีสภาพแวดล้อมพยาบาลของฟลอเรนซ์ 

ไนติงเกล ที่กล่าวว่าสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการทางสรีรวิทยาและ

กระบวนการฟื้นฟูร่างกายของมนุษย์ (Margaret 

Hegge, 2013) นอกจากนี้ Jain Maikin สถาปนิก

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบสถานพยาบาลยังให้

ความสำาคัญกับเรื่องนี้ว่า คุณภาพของสภาพ

แวดล้อมมีอิทธิพลทั้งต่อการยกระดับหรือเป็น

อุปสรรคต่อการเยียวยา (โกศล จึงเสถียรทรัพย์, 

2553) ดังนั้น สภาพแวดล้อมภายในบ้านย่อม

เป็นผลมาจากการควบคุมจัดการของผู้อยู่อาศัย 

สอดรับกับพฤติกรรมและกิจกรรมของสมาชิก

ครอบครัวแต่ละคน ทั้งนี้ หากสภาพแวดล้อม

เป็นอุปสรรคหรือไม่สอดรับกับพฤติกรรมจึงมี

ความเป็นไปได้ที่จะมีการแก้ไขสภาพแวดล้อม

นั้น (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2541)

3.2 แนวคิดวงจรชีวิตครอบครัว

 ครอบครัวเป็นส่วนประกอบระหว่างคนต่าง

รุ่นผสมกันในขณะที่คนรุ่นแรกก้าวเข้าสู่วัยชรา 

คนรุ่นหลังก็กำาลังดำาเนินชีวิตตามช่วงวัยของตน 

Carter และ McGoldrick แบ่งวงจรชีวิตของ

ครอบครัวเป็น 6 ระยะ เริ่มจากก่อร่างครอบครัว

ใหม่กับคู่สมรส ผ่านเข้าสู่การมีบุตรและช่วงเวลา

การเติบโตของบุตรจนเข้าสู่ระยะสุดท้ายใน

บั้นปลายชีวิต เมื่อครอบครัวได้เปลี่ยนผ่านวงจร

ชีวิตไปสู่อีกขั้น จะมีการปรับความสัมพันธ์และ

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกให้เหมาะสม (อุมาพร 

ตรังคสมบัติ, 2544) 

3.3 การออกแบบสิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา

 การเยียวยาต้องให้ความสนใจไปท่ีตัวบุคคล 

ไม่ใช่เน้นเฉพาะตัวผู้ป่วย หมายความว่าบุคคลที่

เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยทั้งหมดในสภาพแวดล้อมนั้น

อยู่ภายใต้การเยียวยาทั้งสิ้น ซึ่งอาจมองได้อีก

แง่มุม คือ เป็นการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อ

ทุกคนนั่นเอง (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2553) 

สอดคล้องกับแนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม 

(Holistic Healthcare) ที่ให้ความสำาคัญการดูแล

รักษาใน 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้าน

จิตวิญญาณ และด้านสิ่งแวดล้อม (คณะทำางาน

วิจัย สำานักวิจัยสังคมและคุณภาพ, 2557)

 จากการศึกษาแนวคิดทั้งสามประเด็น จะ

เห็นว่าหลังสมาชิกครอบครัวเปลี่ยนผ่านเข้าสู่

ช่วงความเจ็บป่วยในวัยชราย่อมนำาความเปลี่ยน

แปลงทั้งด้านพฤติกรรมและการดำาเนินชีวิตมาสู่
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สมาชิกคนอื่นเช่นกัน สภาพแวดล้อมภายในบ้าน

จึงควรต้องมีการจัดการใหม่เพื่อให้สอดรับกับ

ความเปลี่ยนแปลงนี้ ภายใต้แนวคิดการจัดการ

สภาพแวดล้อมเพื่อการดูแลสุขภาพของสมาชิก

ทุกคนในครอบครัว

4.  วิธีการดำาเนินการวิจัย

4.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง

 จากประชากรครอบครัวและผู้สูงอายุที่จัด

อยู่ในกลุ่มติดเตียงทั้งหมดในเขตเทศบาลนคร

หาดใหญ่ ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ทำาการ

ศึกษา จำานวน 28 หน่วย และคัดเลือกร่วมกับ

ผู้เชี่ยวชาญทางการพยาบาลเหลือ 13 หน่วย 

ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive sampling) ผู้วิจัยทำาการลง

พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บข้อมูลร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข

สองหน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง โรง-

พยาบาลหาดใหญ่และหน่วยงานสาธารณสุข

ชุมชน เทศบาลนครหาดใหญ่

4.2 การเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง

 แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็น 3 ช่วงเวลา 

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 

 ช่วงเวลาที่หนึ่ง เก็บข้อมูลภายในครอบครัว

ผู้วิจัยเอง โดยวิธีการเข้าสังเกตการณ์แบบมีส่วน

ร่วม (Participant Observation)

 ช่วงเวลาที่สอง เก็บข้อมูลจากครอบครัว

ละแวกใกล้บ้านผู้วิจัย ด้วยการสังเกตหลังการใช้

งาน (Post Occupancy Evaluation) และพูดคุย

กับสมาชิกครอบครัว

 ช่วงเวลาที่สาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึก

ร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข ด้วยวิธีการสังเกต

หลังการใช้งาน การสัมภาษณ์สมาชิกครอบครัว 

และการสำารวจสภาพแวดล้อมภายในบ้าน

4.3  ตัวแปรในการศึกษา

 แบ่งการศึกษาตัวแปรตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย ดังนี้

(ที่มา: ผู้วิจัย)

รูปที่ 1 ตัวแปรในการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย

5. ผลการวิจัย

5.1 พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดเตียง

 จากการสำารวจครอบครัวกลุ่มตัวอย่างพบ

ว่าครอบครัวมีการแบ่งหน้าที่การดูแลชัดเจน

โดยมีสมาชิกหนึ่งคนรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลหลักซึ่ง

มักเป็นเพศหญิงและเป็นผู้สูงอายุหรือวัยใกล้

เคียง ผู้สูงอายุ กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ ได้แก่ การ

ช่วยเหลือกิจวัตรประจำาวันผู้สูงอายุซึ่งเป็นเช่น

เดียวกันทุกครอบครัว ลักษณะดูแลแตกต่างกัน

ตามความชำานาญและลักษณะทางกายภาพของผู้

ดูแล ดังน้ัน ปัญหาที่พบจึงมีคล้ายกัน เช่น ความ

สูงของเตียงที่ไม่สอดคล้องกับสรีระผู้ดูแล ทำาให้

ท่าทางของร่างกายผู้ดูแลทำางานผิดสุขลักษณะ

เสี่ยงต่อการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูก
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5.2 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 

 จากการสัมภาษณ์พบว่ากลุ่มตัวอย่างพบ

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยในบ้านซึ่งเป็นผล

จากพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงตาม

ตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน 

 โดยการเปลี่ยนพื้นท่ีใช้สอยเกิดขึ้นเฉพาะ

ชั้นล่างของบ้าน บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก

ที่สุดได้แก่ส่วนที่เป็นพื้นที่กึ่งสาธารณะ (Semi 

Public Area) ครอบครวัพจิารณาวางเตยีงผูส้งูอายุ

สองพื้นที่ แบ่งได้เป็นพื้นที่หน้าบ้านและพื้นที่

หลังบ้าน ซึ่งได้แก่ พื้นที่หน้าบ้านส่วนที่เป็นพื้นที่

รับแขกหรือบริเวณท่ีจอดรถในบ้านเพราะอยู่ใกล้

ประตูบ้าน และพื้นที่หลังบ้านส่วนที่เป็นทาน

อาหารซึ่งมักอยู่ติดกับห้องน้ำา 

  การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้สมาชิก

ครอบครัวที่เคยใช้สอยในบริเวณน้ันต้องเปลี่ยน

พฤติกรรมซึ่งส่งผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบในความ

รู้สึก โดยอาจนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง

วางเตียงผู้สูงอายุอีกครั้งในภายหลัง จึงควรต้อง

เลือกพ้ืนท่ี ท่ีไม่กระทบการดำาเนินชีวิตของ

สมาชิกครอบครัวจนเกินไป 

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2 เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ภายในบ้านที่
ปรับเป็นพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุซึ่งมีสองลักษณะ

 ภายในพ้ืนที่ดูแลผู้สูงอายุประกอบด้วย

เฟอร์นิเจอร์หลักๆ ได้แก่เตียงสำาหรับผู้สูงอายุ

และเตียงนอนผู้ดูแล มีตู้สำาหรับเก็บอุปกรณ์การ

แพทย์และของใช้ส่วนตัวผู้สูงอายุและพื้นที่

สำาหรับอุปกรณ์การแพทย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ใช้พื้นที่โดยเฉลี่ยประมาณ 13 ตารางเมตร ใน

บางครอบครัวผู้ดูแลอาจแยกนอนคนละพื้นที่กับ

ผู้สูงอายุทำาให้ขนาดพื้นที่ลดลงเล็กน้อย

5.3 การเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบ้าน 

 ลักษณะบ้านคล้ายตึกแถวมีข้อจำากัดบาง

ประการในการปรับสภาพแวดล้อม เห็นได้ชัดใน

เรื่องการนำาแสงธรรมชาติเข้าถึงเตียงผู้สูงอายุ ใน

กิจกรรมการดูแลจึงอาจติดตั้งแสงประดิษฐ์เพิ่ม
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เติมเฉพาะบริเวณรอบเตียง หลายครอบครัวแบ่ง

แยกพื้นที่ดูแลผู้ป่วยออกจากพ้ืนท่ีอ่ืนชัดเจนจาก

การแสดงอาณาเขตด้วยวิธีก้ันผนังหรือการจัด

วางเฟอร์นิเจอร์รวมกันเป็นกลุ่ม การแบ่งแยก

พ้ืนท่ีน้ีเป็นประโยชน์ในการควบคุมการหมุนเวียน

อากาศเฉพาะภายในพื้นที่ดูแลด้วยการติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศรวมไปถึงความสะดวกใน

การจำากัดบริเวณในการปรับเปลี่ยนวัสดุโดย

รอบเตียง เช่น การเปลี่ยนวัสดุปูพื้นให้มีความ

ยืดหยุ่นลดแรงกระแทกจากที่ผู้สูงอายุอาจตก

จากเตียงหรือการเปลี่ยนสีผนังให้ดูใหม่และ

สบายตา ในขณะที่การไม่แบ่งพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ

มีประโยชน์ในด้านการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใช้สอย

ได้ง่ายในอนาคต นอกจากนี้ ในบ้านที่มีหน้า

กว้างน้อยกว่า 4.50 ม. การกั้นพื้นที่ทำาให้ทาง

สัญจรในบ้านแคบลงทำาให้สมาชิกในบ้านรู้สึก

อึดอัดและเหมือนเป็นการแยกผู้สูงอายุออกจากผู้อ่ืน
 

5.4 เสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงสภาพ

 แวดล้อมภายในบ้าน 

 การจัดการสภาพแวดล้อมภายในบ้านต้อง

คำานึงถึงทั้งตัวผู้สูงอายุ ผู้ดูแล ตลอดจนสมาชิก

ภายในบ้าน ซึ่งทุกคนมีความสัมพันธ์กันภายใต้

ระบบครอบครัวตลอดจนจารีตของศาสนาและ

สังคมไทย ดังน้ันจึงอาจกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อม

ใดเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุย่อมเป็นประโยชน์

ต่อสมาชิกครอบครัวเช่นกัน ความเห็นผู้เช่ียวชาญ

การพยาบาลท่ีร่วมเก็บข้อมูลกับผู้วิจัยให้ความ

สำาคัญ 2 ประเด็น

 1) ประเด็นเร่ืองความปลอดภัยภายในบ้าน

 ในภาพรวมจึงเป็นความปลอดภัยจาก

โครงสร้างอาคารและระบบไฟฟ้า นอกจากนี้ ยัง

รวมถึงความปลอดภัยจากอุบัติเหตุการหกล้มซ่ึง

เป็นอันตรายต่อผู้ดูแลวัยชราอย่างยิ่ง จึงควรจัด

วางเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นระเบียบ ทางสัญจรภายใน

บ้านต้องเพิ่มราวจับและไม่มีสิ่งกีดขวาง พื้นบ้าน

ต้องพิจารณาแก้ไขลดความลื่นจากผิววัสดุ  

เฟอร์นิเจอร์มีความแข็งแรงมั่นคง สามารถใช้งาน

ได้สะดวกและลบเหลี่ยมมุมให้เหลือน้อยที่สุด

 2) ประเด็นเรื่องสุขลักษณะ ซึ่งนอกจากการ

รักษาความสะอาดตามปกติแล้ว การจัดการให้มี

แสงธรรมชาติส่องเข้ามาและการให้มีอากาศ

ถ่ายเทอยู่เสมอเป็นส่ิงสำาคัญต่อผู้สูงอายุติดเตียง

ซ่ึงรวมไปถึงบริเวณโดยรอบพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ 

ทั้งในบ้านและนอกบ้าน ในครอบครัวที่อยู่ในเขต

ชุมชนหรือติดถนนที่มีการจราจรคับค่ังจึงต้อง

พิจารณาเรื่องการลดมลภาวะจากเสียงและกลิ่น

จากภายนอก โดยอาจเลือกวางตำาแหน่งเตียงให้

ลึกเข้าไปในตัวบ้านหรือมีผนังกั้นแยกอีกชั้นจาก

ประตูหน้าบ้าน 

 ทั้ งนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ดูแลของกลุ่ม

ตัวอย่างพบว่าปัจจัยเรื่องค่าใช้จ่ายเองก็มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม

ภายในบ้านเช่นกัน ซึ่งการตัดสินใจอยู่ที่ผู้ดูแล 

โดยมากมักเลือกที่จะลงทุนปรับเปลี่ยนสิ่งที่

พิจารณาแล้วว่าดีต่อผู้สูงอายุภายใต้งบประมาณ

ที่กำาหนดไว้ซึ่ ง เห็นได้จากการกั้นผนังแยก

ผู้สูงอายุและการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

6. อภิปรายผลการวิจัย

 พฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุติดเตียงในพื้นที่

เขตเทศบาลนครหาดใหญ่มีวิธีปฎิบัติในแนวทาง

เดียวกันตามขั้นตอนโดยสถานพยาบาลใน

ท้องถิ่น ตั้งแต่ตื่นนอนไปจนถึงเข้านอน ยกเว้น

ในเรื่องการพลิกตัวผู้สูงอายุทุกสองชั่วโมงเพื่อ

ป้องกันแผลกดทับที่อาจปฏิบัติแย้งกัน โดยพบ

ว่าบางครอบครัวพลิกตัวทุก 3 หรือ 6 ชั่วโมง 

โดยไม่พบปัญหาแผลกดทับ

 พื้นที่จอดรถในบ้านนิยมปรับเป็นพื้นท่ี
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ดูแลผู้สูงอายุมากที่สุดเพราะอยู่ใกล้ประตูบ้าน

สะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุและคนมา

เยี่ยมเข้าถึงได้ง่าย นอกจากนี้ ยังได้ประโยชน์ใน

เรื่องการถ่ายเทอากาศและมีแสงธรรมชาติส่อง

เข้าถึง ในส่วนภายในพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุประกอบ

ด้วยสิ่งอำานวยความสะดวกที่จำาเป็นสองอย่าง 

ได้แก่ เตียงผู้สูงอายุ และอ่างล้างอุปกรณ์ โดย

ตำาแหน่งเตียงผู้สูงอายุอาจเลือกชิดผนังด้านใด

ด้านหน่ึงหรือชิดมุมของห้องขึ้นกับความถนัด

และความชำานาญของผู้ดูแล ซึ่งไม่จำาเป็นต้องทำา

เหมือนรูปแบบขั้นตอนของโรงพยาบาล ในขณะ

ที่อ่างล้างอุปกรณ์อาจเลือกให้อยู่ในระยะใช้งาน

ได้สะดวก โดยไม่ต้องอยู่ใกล้ชิดเตียงผู้สูงอายุ 

ในผู้ดูแลที่อยู่ในวัยสูงอายุ ควรคำานึงถึงหลักการ

ออกแบบสำาหรับบุคคลในวัยนี้ด้วย เพื่อป้องกัน
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บทคัดย่อ

 บทความนี้ศึกษารูปแบบ และพฤติกรรมการใช้พื้นที่ภายในที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม ถนน
เกษตร-นวมินทร์  กรุเทพมหานคร โดยการประเมินหลังการเข้าใช้ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สอยและพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัย โดยใช้แบบสอบถามสำารวจความคิดเห็นของผู้อยู่
อาศัยเบื้องต้นที่มีต่อการใช้พื้นที่ภายใน จำานวน 35 ตัวอย่าง พบว่า ขนาดพื้นที่ใช้สอย ตำาแหน่งครัว
ไม่เหมาะสมกับการใช้งานมากท่ีสุด และสำารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพตามหลักการทางสถาปัตยกรรม
ภายใน ร่วมกับสัมภาษณ์เจ้าของบ้าน 6 หลังในเชิงลึก พบว่า ขนาดพื้นที่ใช้สอยส่วนครัว รับประทาน
อาหารมีพื้นที่ไม่เพียงพอและตำาแหน่งครัวเดิมเป็นตำาแหน่งที่ไม่เหมาะสม จึงเป็นพื้นที่ที่มีการต่อเติม
หรือดัดแปลงมากที่สุด ผลนี้จะนำาไปสู่การศึกษาความต้องการในรายละเอียดของการจัดวางพื้นที่และ
รูปแบบการออกแบบใน เพื่อสรุปเป็นแนวทางการออกแบบภายในที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม ให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยในปัจจุบันและอนาคต

คำาสำาคัญ: ทาวน์โฮม  การต่อเติม  ที่อยู่อาศัย  การออกแบบภายใน

Abstract

 This research studies the pattern and behavior on interior space utilization in the townhome 
housing located in Kaset-nawamin Road, Bangkok. Post-occupancy evaluation was carried 
in order to analyze factors affecting to change on utilization and behavior of residents. The 
questionnaire was used for collecting information of 35 users. The interior space-based survey 
after living along with the interview include 6 unit owners found that the size of the dining area 
is insufficient and the location of the kitchen is not suitable. The summary will be applied to 
develop interior design guidelines for townhome housing with the current and future behavior of 
the residents.

Keywords: Townhome, Expansion, Resident, Interior Design
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1. บทนำา

1.1 ความเป็นมาและความสำาคัญ

 ประเภทของอาคารพักอาศัยมีหลาย

ประเภทตามความต้องการของผู้ซื้อ ในปัจจุบัน

ที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนารูปแบบเพ่ิม

ขึ้นให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม

โดยออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการอยู่

อาศัย และสามารถรองรับการใช้งานให้เข้ากับ

รูปแบบการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ จึงเกิดที่พัก

อาศัยประเภททาวน์โฮมที่พัฒนามาจากทาวน์

เฮาส์ให้เห็นเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 

 ทาวน์โฮมในประเทศไทยเป็นที่อยู่อาศัยท่ี

เกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพจากทาวน์

เฮาส์รวมกับบ้านแถวที่มีการเปลี่ยนแปลงมาโดย

ตลอด ส่งผลถึงการดำาเนินชีวิตของคนไทย รูปแบบ

ของที่อยู่อาศัย รวมไปถึงพฤติกรรมการอยู่อาศัย 

ทำาให้เกิดรูปแบบของพ้ืนที่ใช้สอยภายในทาวน์

โฮมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเช่นกัน (กิตติกุล 

บุญเปลี่ยน, 2557)  

 ปัจจุบันทาวน์โฮมมักเป็นที่นิยมสำาหรับ

บคุคลฐานะนอ้ยถงึปานกลาง มรีาคาตอ่หลงัทีต่่ำา

กว่าบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดและมีพ้ืนที่มากกว่า

การอยู่อาศัยแบบคอนโดมิเนียม จึงเหมาะกับ

ครอบครัวขนาดกลางหรือช่วงวัยสร้างครอบครัว 

ทาวน์โฮมสำาเร็จรูปมักมีรูปแบบการใช้สอยที่

ไม่สอดคล้องต่อการใช้ชีวิตของคนทุกประเภท 

จึงเห็นการต่อเติมดัดแปลงตัวอาคารอยู่บ่อยครั้ง

ในกรุงเทพมหานคร การต่อเติมที่เกิดขึ้นพบเพื่อ

เพ่ิมพื้นที่ใช้งานและปรับรูปแบบการใช้พื้นท่ี

ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัย ส่งผลต่อ

สภาพอาคารที่เปลี่ยนแปลงไป รูปแบบอาคาร 

ความไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ภาพลักษณ์ของ

โครงการตลอดจนผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือ

ผู้อยู่อาศัยข้างเคียง (พิมพ์ยิหวา จำารูญวงษ, 2558) 

โดยการออกแบบที่ตรงตามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมายเป็นส่ิงสำาคัญที่ทำาให้การดำาเนิน

ชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยเป็นไปอย่างสะดวกสบาย

ราบรื่นและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย 

(อภัสนันท์ เชื่อถือเจริญกิจ, 2553)

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) เพ่ือศึกษารูปแบบและลักษณะพฤติกรรม

การใช้พื้นที่ภายในที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

 2) เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเปล่ียน

แปลงการใช้สอยภายในและพฤติกรรมของผู้อยู่

อาศัยประเภททาวน์โฮม

 3) เพื่อนำาเสนอแนวทางการออกแบบภาย

ในที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

   

1.3 ขอบเขตการวิจัย

 ศึกษาบ้านพักอาศัยประเภททาวน์โฮมโดย

มีเกณฑ์ในการเลือกคือ เป็นทาวน์โฮมที่มีการ

ออกแบบท่ีทันสมัยเหมาะกับคนรุ่นใหม่ สร้างแล้ว

เสร็จในช่วง พ.ศ. 2550-2560 จากผู้ประกอบการ

ที่น่าเชื่อถือในตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีการเข้าอยู่

พักอาศัยจริงไม่ต่ำากว่า 5 ปี มีช่วงราคาไม่เกิน 

1-3 ล้านบาท ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครมา

ทำาการศึกษา 

 ทาวน์โฮมเดอะคอนเนค ถนนเกษตร-นวมินทร์ 

ของบรษิทั พฤกษา เรยีลเอสเตท จำากัด(มหาชน) ได้

ตอบรับในการขอข้อมูลและสามารถศึกษาพื้นที่

ภายในบ้านจากการยินยอมของเจ้าของบ้าน

มากที่สุด ดังนั้นจึงเป็นกรณีศึกษาที่ใช้ในการวิจัย

ครั้งนี้ โดยตั้งอยู่ที่ซอยประเสริฐมนูกิจ 48 แขวง

คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ลักษณะโครงการ

เป็นทาวน์โฮม สไตล์โมเดิร์นสูง 2 ชั้น หน้ากว้าง 

5.7 เมตร จำานวนบ้าน 318 ยูนิต ประกอบไปด้วย

แบบบ้าน 2 รูปแบบ (รูปที่ 1) มีขนาดเนื้อที่บ้าน 

18–21 ตร.ว. พ้ืนท่ีใช้สอยประมาณ 100–119 ตร.ม. 
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มีจำานวนห้องทั้งหมด 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา ที่

จอดรถทั้งหมด 1-2 คัน สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 

2555 (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 1 ภาพแสดงทัศนียภาพจำาลองรูปแบบที่ 1และ 2

รูปที่ 2 ภาพแสดงทัศนียภาพภายในหมู่บ้าน

2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

2.1 ที่อยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม

 ความหมายของทาวน์โฮม หมายถึง อาคาร

ที่สร้างข้ึนมาเป็นแถวที่ใช้ผนังร่วมกันและสร้าง

ด้วยเทคนิคท่ีสามารถผลิตได้เป็นจำานวนมาก 

เพ่ือรองรับการตั้งถิ่นฐานเนื่องจากการขยายตัว

ของเมือง เหมาะกับการเริ่มตั้งถิ่นฐานหรือเป็น

บ้านหลังแรกสำาหรับการแยกครัวเรือนใหม่ (ปิติ 

เพชรดำา, 2552) และความหมายของลักษณะ

อาคารที่สร้างข้ึนมาเป็นแถวนั้นมีหลายรูปแบบ

และชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป อาทิเช่น บ้านแถว 

ทาวน์เฮาส์ หรือทาวน์โฮม เป็นต้น รวมถึงรูปแบบ

สถาปัตยกรรม มักมีความสูง 2-3 ชั้น โดยมีพื้นที่

รอบบริเวณและพื้นท่ีใช้สอยภายในเหมาะกับ

วิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัยที่มาจากการขยายตัวของ

เมืองและลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัย

จะมีความคล้ายคลึงกับอาคารที่อยู่อาศัยเดิมที่

สร้างขึ้นมาเป็นแถวเช่นกัน 

รูปท่ี 3 ภาพการเปรียบเทียบท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความ คล้ายคลึง
กับทาวน์โฮม

2.2 พัฒนาการของทาวน์โฮมในกรุงเทพมหานคร

รูปที่ 4 ภาพแสดงพัฒนาการรูปแบบของทาวน์โฮม 

 การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบทาวน์โฮม 

สัมพันธ์กับช่วงเวลาของธุรกิจบ้านจัดสรรและ

สภาพสังคมในกรุงเทพมหานคร (ศิวาพร กล่ินมาลัย,

2549) ที่ผ่านมาทาวน์โฮมมีความหลากหลาย

มากขึ้นทั้งรูปแบบอาคาร การตกแต่ง (รูปที่4) โดย

รูปแบบขึ้นอยู่กับทำาเลที่ตั้ง ยุคสมัย รวมไปถึง

แต่ละเอกลักษณ์ของผู้ประกอบการ (กิตติกุล 

บุญเปลี่ยน, 2557)   
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2.3 ย่านเศรษฐกิจใหม่

 ในปัจจุบันโซน CBD (Central Business 

District) ใจกลางกรุงเทพฯ มีราคาที่ดินสูงขึ้น

ทำาให้การพัฒนาที่ดินและโครงการต่างๆ เปลี่ยน

ไปจากการขายขาดเป็นการให้เช่าอีกทั้งปัญหา

มลภาวะและการคมนาคมที่ติดขัดทำาให้ผู้คน

จำานวนมากหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญปัญหา ด้วยการ

ออกไปอยู่ชานเมืองจนทำาให้เกิดย่านเศรษฐกิจ

ใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและเป็น

ส่วนเชื่อมต่อกับปริมณฑล ย่านรัชดา-ลาดพร้าว 

ประดิษฐมนูธรรม ต่อเน่ืองถึงรามอินทรา เกษตรฯ-

นวมินทร์ ก็จัดอยู่ในย่านเศรษฐกิจใหม่สอดคล้อง

กับหัวข้อ 11 ทำาเลเด่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

ปี 2559 ที่หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจได้กล่าว

ไว้ว่าทำาเลย่านลาดพร้าว ประดิษฐมนูธรรม เป็น

ทำาเลเด่นด้านราคาที่ดินที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงในปี 

2559 ในกรุงเทพฯ ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้าน

อาหารจำานวนมาก กลุ่มประชากรในย่านน้ี นับเป็น

กลุ่มที่มีกำาลังซื้อหลากหลาย ตั้งแต่คอนโดฯ ไม่

เกินล้านถึงบ้านเดี่ยวหลายสิบล้าน 

2.4 ผลจากการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงการ

 ใช้ทาวน์โฮม

 ในปัจจุบันการต่อเติมหรือดัดแปลงทาวน์โฮม

เพ่ือการเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้ตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยพบว่า ร้อยละ 

95 ไม่ตรงตามที่กฎหมายได้กำาหนดไว้ อาจเพราะ

การตีความข้อกฎหมายทำาให้เข้าใจได้ว่า “ที่ว่าง” 

คือการร่นระยะห่างของแนวรั้วกับแนวผนัง ไม่ได้

รวมถึงหลังคาหรือกันสาดทำาให้มีการต่อเติม

หลังคาหรือกันสาดมากกว่าการต่อเติมห้อง 

(พิมพ์ยิหวา จำารูญวงษ, 2558) ซึ่งผลกระทบที่มา

จากการต่อเติมและเปลี่ยนแปลงการใช้นั้น

จะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นตาวัฒนธรรมและสังคมที่

เปลี่ยนแปลงไป (ชนินทร์ วิสิทธิกมลโยธิน, 2543)

2.5 แนวคิดการใช้พื้นที่

 มาตรฐานของพ้ืนท่ีใช้สอยภายในทาวน์โฮม 

จากการวิเคราะห์และสรุปมาตรฐานของพื้นที่

ใช้สอยภายในอาคาร พบว่า โดยทั่วไปหน่วย

พักอาศัยแต่ละหน่วยจะแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น 

2 ส่วน ดังนี้

 1) ส่วนมิดชิดหรือความเป็นส่วนตัว หมายถึง 

พื้นที่เพื่อใช้สำาหรับนอน ทำาความสะอาดร่างกาย 

และกิจกรรมส่วนตัว

 2) ส่วนสาธารณะ หมายถึง พื้นที่เพื่อใช้

สำาหรับต้อนรับแขก พักผ่อน ทานอาหาร ประกอบ

อาหารและใช้กิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นในแต่ละส่วน

จำาเป็นต้องมีพื้นที่ไว้สำาหรับทำากิจกรรมในชีวิต

ประจำาวัน ในการอยู่อาศัยนั้นๆ (จารุวงศ์ แซ่ลิ้ม, 

2543)

2.6  แนวคิดและทฤษฎีด้านการออกแบบและ

 สภาพแวดล้อมการปรับเปลี่ยนบ้านพัก

 แนวคิดการออกแบบบ้านปรับเปล่ียนได้ง่าย 

(Adaptable housing) สามารถปรับเปลี่ยนให้

เหมาะกับประโยชน์ใช้สอยได้ตลอดอายุของ

ผู้ใช้งาน โดยระมัดระวังกลุ่มปัญหาที่เกี่ยวกับ

โครงสร้าง ที่จะมีปัญหามากขึ้นเมื่อต้องการปรับ

เปลี่ยนในภายหลัง (บุษกร รมยานนท์, 2012) 

และการปรับเปลี่ยนสภาวะแวดล้อมทำาให้เกิด

การสนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมในชีวิตประจำา

และช่วยป้องกันอุบัติเหตุสำาหรับผู้ใช้งาน ทำาให้

ง่ายต่อการดูแลการรักษาอีกทั้งช่วยลดค่าใช้จ่าย

ที่เกี่ยวกับการบริการดูแล (Pynoos, Mayeda & 

Lee, 2003) แต่ยังมีผู้ออกแบบบางส่วนเลือกให้

ความสำาคัญกับการประหยัดค่าก่อสร้าง โดยไม่

คำานึงถึงการออกแบบตามหลักการเพ่ือทุกคน 

(Universal design) ดังนั้น การออกแบบจึงต้องมี

การวางแผนต้ังแต่เร่ิมต้น หากต้องการปรับเปล่ียน

จะได้ไม่กระทบโครงสร้างของบ้านเดิม การออก-
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แบบที่นำาหลักการของการออกแบบเพื่อทุกคน

จึงสามารถปรับให้เป็นบ้านที่สามารถเข้าถึงได้ 

(Master Builder’s Association [ACT], 2001) 

3. วิธีการวิจัย

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualita-

tive Methodology) โดยการสำารวจและศึกษาข้อมูล

เกี่ยวกับรูปแบบ และพฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่

ภายในบ้าน ใช้หลักการประเมินสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพ หลังการเข้าใช้พื้นที่ POE (Post 

Occupancy Evaluation) เพื่อสรุปเป็นเกณฑ์การ

ออกแบบที่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 การทำาแบบสอบถาม 

 จากการทบทวนทฤษฎีและงานวิ จัยที่

เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้จัดทำาแบบสอบถาม โดยส่วนที่ 

1 สอบถามข้อมูลทั่วไป จำานวนสมาชิกในครอบ

ครับ เหตุผลในการเลือกซื้อและต่อเติม ส่วนที่ 2 

ระดับความพึงพอใจต่อขนาดพื้นท่ีส่วนต่างๆ

ของบ้าน เช่น ที่จอดรถ ห้องน้ำา ห้องครัว ห้อง

รับแขก ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

เช่น เพศ อาชีพ และอายุ จากผู้ที่อาศัยอยู่ใน

หมู่บ้านเดอะคอนเนคเกษตร-นวมินทร์ โดยการ

สุ่มแบบเจาะจง จำานวน 35 ตัวอย่าง 

       

3.2 สำารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

 สำารวจสภาพแวดล้อมทั่วไปของหมู่บ้าน 

สิ่งอำานวยความสะดวก สาธารณูปโภค รูปแบบ

อาคาร และสภาพทางกายภาพของบ้านโดยใช้

หลักการทางสถาปัตยกรรมภายในร่วมกับ

สัมภาษณ์เจ้าของบ้านในเชิงลึกและทำาการเลือก

บ้านตัวอย่างแบบเจาะจง จำานวน 6 หลัง ทั้ง 2 

รูปแบบที่ได้รับอนุญาตและยินยอมให้เข้าสำารวจ

ภายในบ้าน โดยมีข้ันตอนเร่ิมจากการสำารวจพ้ืนท่ี

ภายใน จดบันทึกโดยผู้วิจัย ศึกษาพฤติกรรมการ

ใช้พื้นที่และสภาพผังพื้นภายในบ้านทาวน์โฮม

ของผู้พักอาศัยหลังการเข้าใช้ (รูปที่ 5) ใช้วิธี

การถ่ายภาพบันทึกภาพหลังการเข้าอยู่อาศัย

ตำาแหน่งการใช้งาน ขนาดและการจัดวาง รูปแบบ

เฟอร์นิเจอร์ โทนสีในการตกแต่งรวมไปถึงลักษณะ

การใช้งานภายในบ้านทาวน์โฮมของผู้พักอาศัย

(รูปที่ 6) สุดท้ายใช้วิธีการสัมภาษณ์และทำาแบบ

สอบถามในเชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่าง อันเกิดจาก

พฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ภายในบ้าน เพื่อหา

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้สอย

ภายในและความพึงพอใจหลังการเปล่ียนแปลง

รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างการจดบันทึกผังพื้นภายใน

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างภาพถ่ายหลังจากการสำารวจ

3.3  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

 ข้อมูลที่ ได้จากแบบสอบถามถูกนำามา

ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ 

สถิติพรรณนาได้ถูกนำามาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อ

อธิบายลักษณะของข้อมูลและใช้กราฟในการ

นำาเสนอ  ใช้หลักการประเมินสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพภายหลังการเข้าใช้พื้นที่ POE (Post 
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Occupancy Evaluation) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม

ของผู้ใช้ รูปแบบการใช้งาน นำาไปสรุปเป็นเกณฑ์

การออกแบบ 

รูปที่ 7 ภาพการวิเคราะห์แผนผังสรุปการใช้งานพื้นที่
ภายในต่อตำาแหน่งการใช้งานเดิมจากโครงการ

               

4. ผลการศึกษา

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

เดอะคอนเนค เกษตร-นวมินทร์ จำานวน 35 คน 

เกินกว่าครึ่งเป็นหญิง ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชนที่มีอายุอยู่ระหว่าง 24- 40 ปี 

 การสำารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และรูปแบบการใช้งานพื้นที่ภายในตามหลักการ

ทางสถาปัตยกรรมภายในร่วมกับสัมภาษณ์

เจ้าของบ้าน 6 หลังในเชิงลึก พบว่า ต้องการที่

จอดรถ 2 คันและมีหลังคาคลุม มีการจัดสวน

โดยปลูกต้นไม้ในกระถางใช้พื้นที่ไม่มากบริเวณ

หน้าบ้าน การใช้ครัวส่วนใหญ่บริเวณหลังบ้าน 

ใช้พื้นที่ตากผ้าบริเวณที่ทั้งหน้าบ้าน ในบ้านและ

หลังบ้าน ด้านการพึงพอใจต่อขนาดพื้นที่และ

ตำาแหน่ง ผู้อยู่อาศัยส่วนมากพึงพอใจในตำาแหน่ง

ครัวเดิมน้อยที่สุด รู้สึกไม่สอดคล้องกับการใช้งาน

รวมถึงขนาดพื้นที่เล็กเกินไป ทำาให้มีการต่อเติม

พื้นที่ครัวไทยในบริเวณหลังบ้านที่ เป็นส่วน

ซักล้างเดิมและต่อเติมในส่วนของหลังคาด้าน

หน้าบ้านรองรับการจอดรถ จำานวน 5 หลัง 

รูปที่ 8 ภาพบริเวณหน้าบ้านของบ้านตัวอย่าง 6 หลัง

 จากการสำารวจในเชิงลึกยังพบว่ารูปแบบ

การใช้เฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านส่วนใหญ่เป็นแบบ

ลอยตัวเคลื่อนย้ายได้มีขนาดไม่ใหญ่ ร่วมกับ 

Build in บางส่วนบนผนัง โดยสไตล์ที่เลือกใช้เป็น

แบบ Modern สีโทนธรรมชาติ จากบ้านทั้งหมด 

318 หลัง พบการต่อเติมทำาออฟฟิศ 8 หลัง 

ทำาร้านค้า 2 หลัง มีบ้านที่ไม่ต่อเติม 7 หลัง 

ที่เหลือต่อเติมเพื่อการพักอาศัย 

5. สรุปผลการวิจัย

 การออกแบบท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์โฮม 

ต้องให้ความสำาคัญกับออกแบบพื้นท่ีใช้สอยส่วน

ครัวส่วนรับประทานอาหารเพิ่มมากขึ้น ตำาแหน่ง

ครัวควรจะอยู่บริเวณด้านหลังบ้านมากที่สุด 

เพราะการทำาอาหารแบบวิถีครัวไทยมักมีกล่ิน

จึงต้องคำานึงถึงเรื่องการระบายอากาศ  บริเวณ

ด้านหน้าบ้านควรมีที่จอดรถจำานวนอย่างน้อย 2 

คัน และมีหลังคาคลุม ควรออกแบบให้พื้นที่หน้า

บ้านสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ ทั้งเป็น

ส่วนที่ต้อนรับแขก รวมถึงเป็นส่วนพักผ่อน เพื่อ

รองรับและปรับเปลี่ยนการใช้งานตามวิถีชีวิต

ของผู้อาศัยในยุคปัจจุบันเพิ่มขึ้น การต่อเติมบ้าน

ที่เกิดขึ้นมาจากการอยู่อาศัยที่มีจำานวนสมาชิก

ในครอบครัวมากกว่า 3 คนขึ้นไป และจากการ

ปรับเปลี่ยนส่วนซักล้างทำาให้พื้นที่ตากผ้าซ้อน
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ทับอยู่กับส่วนอื่นๆ จึงต้องศึกษาและออกแบบ

ในส่วนนี้ให้เหมาะสม เพราะการตากผ้าต้องการ

แสงแดดส่องถึงและควรอยู่ในพื้นที่ส่วนตัว เพื่อ

ให้เกิดความเรียบร้อยเป็นระเบียบ สวยงาม

 

6. ข้อเสนอแนะ

 จากการวิจัยครั้งนี้ ที่เน้นศึกษาที่อยู่อาศัย

ประเภททาวนโ์ฮม ซึง่ปญัหาหลงัการเขา้อยูอ่าศยั

นั้นมีได้ในทุกอาคารพักอาศัย เช่น บ้านเดี่ยว 

หรือคอนโดมิเนียม เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันและ

แนวทางการการออกแบบที่พักอาศัยตามหลัก

การเพื่อทุกคนให้ยั่งยืน เหมาะกับการอยู่อาศัย

ทุกประเภทของผู้อาศัยในทุกยุคสมัย 
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บทคัดย่อ

 บรรยากาศภายในร้านค้าเป็นปัจจัยสำาคัญที่ส่งผลต่อวิธีที่ทำาให้ลูกค้ารับรู้ถึงประสบการณ์        

การค้าปลีก การศึกษา แสดงให้เห็นว่าลูกค้ามีความรู้สึกอย่างไรเมื่อการค้าปลีกมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

พฤติกรรมการเลือกซื้อของตนเอง ดังนั้น ในพื้นที่ค้าปลีกที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้บริโภค เช่น 

ร้านอาหารและร้านจำาหน่ายไวน์ องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมอาจส่งผลต่ออารมณ์ของผู้บริโภค และ

มีผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและเปรียบเทียบผลกระทบ

ของแสงและสีที่มีผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ และแรงจูงใจในการซื้อของลูกค้า  โดยการวิจัยนี้

เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยนำาเสนอรูปแบบการวิจัยแบบ 2x2 Factorial Design (แสงมี 2 ระดับ และสี

มี 2 กลุ่มสี) โดยสร้างภาพจำาลองบรรยากาศร้านขายไวน์ที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ และใช้แบบสอบถาม

เพื่อเก็บข้อมูลการตอบสนองด้านอารมณ์ และแรงจูงใจในการซื้อ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติแบบ 

Two-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบผลกระทบของแสงและสีที่มีต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ ผลการ

วิจัยพบว่า อิทธิพลของแสงและสีที่แตกต่างกันมีผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการ

วิจัยในอนาคตมีแนวโน้มที่จะทดสอบตัวแปรอื่นๆ ที่อาจมีผลต่ออารมณ์และพฤติกรรม เช่น รูปแบบ

เฟอร์นิเจอร์และวิธีการแสดงสินค้า

คำาสำาคัญ: แสง  สี  การตอบสนองด้านอารมณ์  แรงจูงใจในการซื้อ ร้านจำาหน่ายไวน์

Abstract

 Store atmosphere is an important factor that affects the way customers perceive retail 

experiences. Studies have shown that how customers feel during a retail experience greatly 

influences their behavior Therefore, in retail spaces that highly depend on consumer experience 

like restaurants and wine shops, environmental elements can have significant impacts on 

consumers’ emotions, and therefore have significant impacts on the business’ performance.



บรรยากาศของแสงและสีในร้านจำาหน่ายไวน์ที่ส่งผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ในการซื้อสำาหรับร้านจำาหน่ายไวน์
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   This research aims to study and compare the effects of light and color on emotions and 

consumer behavior. In this experimental research, participants were presented with a 2x2 factorial 

trial of four computer-generated images, indicating two light levels and two-color schemes of a 

single retail space. A questionnaire was used to collect emotional information and consumption 

behavior, and a two-way ANOVA test was used to compare significant effects of light and 

color on mood. The results show that different light and color effects affect different emotional 

responses. Future research is likely to test other variables that could influence mood and 

behavior, like furniture layout and product display methods. 

Keywords: Attract Customers, Buying Behavior, Experimental Research, Stimulate, Emotional

 
1. บทนำา

     ในการออกแบบบรรยากาศภายในร้านไวน์ 

การเลือกใช้สีและแสงถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสำาคัญ

ที่มีเป้าหมายในการดึงดูดลูกค้าเพ่ือกระตุ้นยอด

ขายและเพิ่มโอกาสทางการตลาด 

 สี และสภาพบรรยากาศในสถานการณ์ 

ประกอบกับรูปแบบการดำาเนินชีวิตของคนรุ่น

ใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่

เปลี่ยนไป ไวน์จึงเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม

ตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม แต่ก็ส่งผลให้

ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับไวน์ต้องเจอกับความ

ยากลำาบากในการประกอบธุรกิจมากข้ึน เน่ืองจาก

มีการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วย ทำาให้ผู้ประกอบ

การต้องมีการวางแผนทางการตลาดในรูปแบบ

ต่างๆ ปัจจัยสำาคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ 

สภาพบรรยากาศแวดล้อมในร้านขายไวน์ท่ีมี

ผลต่อการดื่มและจำาหน่ายไวน์ 

 การเลือกใช้สีและแสงเพื่อการออกแบบ

บรรยากาศภายในร้านจำาหน่ายไวน์ ถือเป็นหนึ่ง

ในปัจจัยสำาคัญที่มีเป้าหมายในการดึงดูดลูกค้า

เพ่ือกระตุ้นยอดขายและเพิ่มโอกาสทางการ

ตลาดเพราะสีสามารถมีอิทธิพลต่ออารมณ์

และพฤติกรรมของลูกค้า (Kotler, 1973-1974) 

ตัวอย่างเช่นการใช้สีและแสงได้ช้ีให้เห็นว่าสามารถ

เพิ่มการรับรู้และการรับรู้ถึงแบรนด์ได้ การรับรู้

คุณภาพ (Babin, Hardesty & Suter, 2003; 

Bellizzi & Hite,1992; Brengman & Willems, 

2009; Schielke & Leudesdorff, 2015)

 สีและแสงได้รับการประเมินว่าเป็นการ

ตกแต่งภายในท่ีสำาคัญองค์ประกอบของการ

ออกแบบที่มีผลต่อการรับรู้พื้นที่และอารมณ์ 

(Bellizzi, Crowley & Hasty, 1983; Quartier, 

Vanrie & Van Cleempoel, 2014; Wardono, 

Hibino & Koyama, 2012; Yildirim, Capanoglu, 

Cagatay & Hidayetoglu, 2012) หน้าที่หลักของ

แสงสว่างเพื่อการค้าปลีกคือการให้บรรยากาศ

ดึงดูดความสนใจและเน้นสินค้า ความสม่ำาเสมอ

และความคมชัดเป็นปัจจัยสำาคัญที่ต้องพิจารณา

(Boyce & Raynham, 2009; Rea, 2000) 

นักออกแบบด้านแสงสว่างช้ีให้เห็นว่าแสงเป็น

องค์ประกอบสำาคัญในการออกแบบร้านค้าปลีก

เพื่อสร้างประสบการณ์ในเชิงบวก (Baker, Levy, 

& Grewal, 1992; Roush, 1994; Schlosser, 

1998)

 ดังนั้น  การวิจัยนี้จะทำาการค้นหาว่าแสง และ

สี ส่งผลต่อการตอบสนองทางด้านอารมณ์ และ
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ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการซื้ออย่างไร เพื่อช่วย

ให้ผู้ประกอบการวางแผนการออกแบบร้านให้มี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับยุคสมัยและเพื่อ

สร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคเข้าใช้บริการมากข้ึน

2. จุดประสงค์ของการศึกษา

 ค้นหาอิทธิพลของแสงและสีที่มีผลต่อการ

ตอบสนองด้านอารมณ์ในร้านจำาหน่ายไวน์เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบร้านจำาหน่ายไวน์

3. วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณเพ่ือ

ค้นหาเหตุและผลของแสงและสีที่มีอิทธิพลต่อ

การตอบสนองทางด้านอารมณ์และแรงจูงใจใน

การซื้อโดยใช้การลดทอนจำานวนตัวแปรอิสระ

ของสภาพแวดล้อมทางกายภาพซึ่งมีอยู่มากให้

เป็นเพียงแสงและสีซ่ึงยังไม่ได้ถูกนำามาทำาวิจัย

ในเรื่องการออกแบบร้านค้าทั้งน้ีกระบวนการ

ในการเก็บข้อมูลนั้น ใช้การเก็บข้อมูลแบบเชิง

ประจักษ์ตามบริบทท่ีมีอยู่โดยมีเกณฑ์ในการวัด

ค่าของข้อมูลที่ชัดเจนเป็นตัวเลขซ่ึงสามารถนำา

ไปใช้ในการคำานวณและวิเคราะห์ผลทางสถิติได้

3.1 กลุ่มตัวอย่าง

 การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่าง

แบบง่าย (Simple Random Sampling) กลุ่ม

ตัวอย่าง คือ คนรุ่นใหม่ช่วงวัยทำางานที่มีอายุ

ระหว่าง 20 - 59 ปี จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่าง

สามารถดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ได้ถูกต้อง

ตามกฎหมายกำาหนด แบ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน

การออกแบบและไม่มีความรู้ด้านการออกแบบ 

จำานวนทั้งหมด 160 คน

3.2  การออกแบบการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเนื่องจาก

ผู้วิจัยมีการกำาหนดและดัดแปลงตัวแปรอิสระ

ได้แก่แสงและสีด้วยการจำาลองภาพจากโปรแกรม

คอมพิวเตอร์และควบคุมข้อปัจจัยอื่นๆ โดย

เลือกวิธีการทดลองแบบ 2x2 (2 ระดับแสงและ 

2 กลุ่มสี) โดยการทำาการทดลองในสถานการณ์

เดียวกันรวมเป็น 4 สถานการณ์ ได้แก่ 1) ระดับ

แสงสว่างน้อย, สีโทนร้อน 2) ระดับแสงสว่าง

มาก, สีโทนร้อน 3) ระดับแสงสว่างน้อย, สีโทน

เย็น  4) ระดับแสงสว่างมาก, สีโทนเย็น

ตารางที่ 1 แสดงการทดลองแบบ 2x2 ของ 2 ระดับแสง 
และ 2 กลุ่มสี

ระดับแสง

ต่ำา สูง

สี

โทนร้อน 1 2

โทนเย็น 3 4

รูปที่ 1 ระดับแสงสว่างต่ำา, สีโทนร้อน
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รูปที่ 2 ระดับแสงสว่างสูง, สีโทนร้อน

รูปที่ 3 ระดับแสงสว่างต่ำา, สีโทนเย็น

รูปที่ 4 ระดับแสงสว่างสูง, สีโทนเย็น

3.3 เครื่องมือในการวิจัย

 แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มคน

วัยทำางาน อายุ 20 – 59 ปี จำานวน 160 คน โดย

สร้างภาพทัศนียภาพเสมือนจริง โดยมีความแตก

ต่างของระดับแสงสว่างและโทนสี เพื่อประกอบ

การตอบ

3.4 ขั้นตอนการวิจัย

 สร้างภาพทัศนียภาพจำาลองของร้านจำาหน่าย

ไวน์ ที่แตกต่างกันด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำาแบบสอบถาม

โดยให้ผู้ทดสอบทั้ง 160 คนแบ่งเป็น 4 กลุ่ม 

กลุ่มละ 40 คน ทำาแบบสอบถามรอบละ 3 คน

โดยนั่งทำาแบบสอบถามในห้องท่ีมีความสว่าง

แสงไฟปกติ โดยที่ทุกคนจะได้ดูรูปภาพพร้อม

กันจาก Tablet ขนาดความกว้างหน้าจอ 9.7 นิ้ว 

โดยรูปภาพจะมีระดับความสว่างและโทนสีที่

แตกต่างกัน จากนั้นทำาการตอบแบบสอบถาม 

ทั้ง 3 ส่วนแบบสอบถามโดยแบ่งชุดคำาถามเป็น 

3 ส่วนดังนี้ 

 3.4.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามวัดคุณลักษณะ

โดยทั่วไปของผู้ดื่มไวน์ ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ 

ระดับรายได้ ประเภทของไวน์ที่ชอบดื่ม และ

ความถี่ในการดื่มไวน์ต่อสัปดาห์ 

 3.4.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดการตอบ

สนองทางด้านอารมณ์ และความรู้สึก ผ่านการ

ดูรูปภาพแบบจำาลอง ตอบคำาถามโดยเลือกตัว

เลือกตั้งแต่ระดับที่ 1 - 7

 3.4.3 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามวัดความรู้สึก

ที่มีต่อสภาพบรรยากาศภายในร้านจำาหน่ายไวน์

ผ่านการดูรูปภาพแบบจำาลอง ตอบคำาถามโดย

เลือกตัวเลือกตั้งแต่ระดับที่ 1 - 7  

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล

 เม่ือทำาการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม

ทั้งหมดนำามา วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ 

โดยสถิติที่เลือกใช้ คือ Two-way ANOVA เพื่อ

เปรียบเทียบผลกระทบระหว่างแสงและสีที่มี

ต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ และแรงจูงใจใน

การซื้อไวน์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ เพื่อ

ทดสอบหาความแตกต่างของ ค่าเฉลี่ยทั้ง 4 กลุ่ม
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4. ผลการวิจัย

4.1 คุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง

 จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำานวน 

160 คน พบว่าเป็นเพศชาย 51.9% (83 คน) 

และเพศหญิง 48.1% (77 คน) โดยมีอายุเฉลี่ย

อยู่ที่ 26 ปี และมีอายุต่ำาสุดอยู่ที่ 20 ปี  ส่วนอายุ

สูงสุดอยู่ที่ 59 ปี  โดยอายุที่มีจำานวนมากที่สุด 

คือ 24 ปี (18.1%) และกลุ่มอาชีพที่พบมากที่สุด 

คือ พนักงานบริษัทเอกชน (49.4%) และรายได้

ส่วนใหญ่ คือ 20,001 - 30,000 บาท (37.5%) 

และประเภทไวน์ที่นิยมดื่มมากที่สุด คือ ไวน์แดง

(50%) ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนที่ตอบแบบสอบถาม

สามารถดื่มเครื่องด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ได้ตามที่

กฎหมายกำาหนด 

4.2 ผลการตรวจสอบสมมติฐานข้อที่ 1

 สมมติฐาน คือ อิทธิพลของแสงและสีที่

แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์

ที่แตกต่างกันในการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 นี้

ใช้สถิติ Two-Way ANOVA เป็นวิธีการทดสอบ

เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบว่าอิทธิพลของแสง

และสีท่ีแตกต่างกันมีผลหรือไม่มีผลต่อความ

แตกต่างของการตอบสนองด้านอารมณ์ โดยที่

แสงและสีมีระดับความแตกต่างอยู่อย่างละ 2 ค่า 

ส่วนการตอบสนองด้านอารมณ์แบ่งเป็น 18 ตัว

ชี้วัด โดยการทดสอบสมมติฐานจะพิจารณาทีละ

ตัวชี้วัด และกำาหนดให้ค่านัยสำาคัญเท่ากับ 0.05 

และจากการประมวลผล พบว่า 

 ระดับของแสงมีอิทธิพลต่อการตอบสนอง

ด้านอารมณ์ทั้งหมด 5 อารมณ์ (ซึ่งถือว่ามี

อิทธิพลน้อยที่สุด) ได้แก่ เศร้าซึม-สำาราญใจ 

F(1,156)=24.53, p=0.00 , ไม่มีความสุข-มีความ

สุข F(1,156)=12.10, p=0.00, น่ารำาคาญ-มีความ

ยินดี F(1,156)=13.84, สิ้นหวัง-มีความหวัง 

F(1,156)=5.19 , p=0.02 , มีอำานาจชักจูง-มีความ

จูงใจ F(1,156)=5.77, p=0.02 ระดับของสี

อิทธิพลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์ท้ังหมด 

14 อารมณ์ (ซึ่งถือว่ามีอิทธิพลมากที่สุด) ได้แก่ 

เศร้าซึม-สำาราญใจ F(1,156)=18.27, p=0.00,

ไม่มีความสุข-มีความสุข F(1,156)=7.40, p=0.01,

รู้สึกน่าเบื่อ-รู้สึกผ่อนคลาย F(1,156)=9.24,

p=0.00, ไม่สำาคัญ-สำาคัญ  F(1,156)=12.99,

p=0.00,  รู้สึกถึงข้อจำากัด-รู้สึกเป็นอิสระ F(1,156)

=16.09, p=0.00 ,  สิ้นหวัง-มีความหวัง F(1,156)

=24.57, p=0.00, เกิดการกระตุ้น-ได้ผ่อนคลาย 

F(1,156)=12.79, p=0.00 , ตื่นเต้น-ไม่ตื่นเต้น 

F(1,156)=14.20, p=0.00 , กระวนกระวายใจ-

น่าเบื่อ F(1,156)=17.28, p=0.00, เร้าใจ-ไม่เร้าใจ

F(1,156)=25.17, p=0.00, มีอำานาจชักจูง-มี

ความจูงใจ F(1,156)=16.38, p=0.00, ตื่นเต้น

มาก-เหงาหงอย F(1,156)=10.77, p=0.00,  แน่น

เกินไป-ผู้คนไม่พลุกพล่าน F(1,156)=53.35,

p=0.00, ตื่นตัว-เฉื่อยชา F(1,156)=12.78,

p=0.00

 ระดับของแสงและสีมีอิทธิพลต่อการตอบ

สนองด้านอารมณ์ทั้งหมด 7 อารมณ์ ได้แก่ รู้สึก

น่าเบื่อ-รู้สึกผ่อนคลาย F(1,156)=4.35, p=0.04,

ตื่นเต้น-ไม่ตื่นเต้น F(1,156)=12.65, p=0.00,

กระวนกระวายใจ-น่าเบ่ือ F(1,156)=6.26, p=0.01,

มีอำานาจชักจูง-มีความจูงใจ F(1,156)=6.44, 

p=0.01, ต่ืนเต้นมาก-เหงาหงอย F(1,156)=12.42,

p=0.00, ตื่นตัว-เฉื่อยชา F(1,156)=6.44, p=0.01,

ซึ่งควบคุม-ถูกควบคุม F(1,156)=5.00, p=0.03

ดังสรุปให้เห็นได้จากตารางข้างล่างนี้
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้มีการต้ังสมมุติฐานไว้ว่าแสง

และสีที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการตอบสนอง

ด้านอารมณ์ ถูกประเมินโดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 

กลุ่ม จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการตอบแบบ

สอบถามที่มีการสร้างภาพจำาลองของพื้นที่ร้าน

จำาหน่ายไวน์ ใช้การวิเคราะห์สำาหรับตัวแบบใน

แผนการจำาลองแบบ 2 x 2 Factorial Design

(2 ระดับแสง และ 2 กลุ่มสี) โดยส่วนใหญ่

กลุ่มตัวอย่างให้ความสำาคัญกับโทนสีภายในห้อง

ว่ามีผลต่อการรับรู้ทางอารมณ์มากกว่าระดับ

แสงสว่างภายในร้าน 

 จากผลการวิจัยท่ีให้ผลลัพธ์ว่าระดับของสี

จะส่งผลต่อการตอบสนองด้านอารมณ์มากกว่า

ระดับของแสงที่เป็นแบบน้ีอาจเป็นผลมาจาก

การที่สีสามารถเข้าถึงการรับรู้ของผู้บริโภคได้

ง่ายกว่าไม่ว่าจะเป็นโทนสีร้อนหรือโทนสีเย็น  

ในขณะที่ระดับของแสงถ้ามีไม่เพียงพอจะทำาให้

เห็นได้ไม่ชัดและไม่สามารถเข้าถึงการรับรู้ของ

ผู้บริโภคได้ดีนัก  ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงสรุปได้

ว่าการออกแบบร้านจำาหน่ายไวน์ควรให้ความ

ตารางที่ 2 ตารางวิเคราะห์ผลด้านอารมณ์ 18 แบบ

สำาคัญกับการใช้สีเพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับร้าน

เป็นปัจจัยแรกและให้ความสำาคัญกับการใช้

แสงเป็นปัจจัยรองซึ่งสอดคล้องกับ (Boyce & 

Raynham, 2009; Rea, 2000; Schielke, 2010; 

Schielke & Leudesdorff, 2015) 

 ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือเครื่องดื่มท่ี

อาจจะไม่ใช่ร้านจำาหน่ายไวน์ อาจจะนำาความรู้

ที่ได้จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้กับ

กิจการของตนเอง เพื่อให้ตอบสนองกับประสาท

สัมผัสด้านการรับรู้ ในเรื่องของแสงสว่าง สีและ 

การรับรู้ทางด้านอารมณ์เพื่อนำาไปสู่การจดจำา

ของผู้ใช้บริการ ตลอดจนถึงประสบการณ์ที่ได้รับ 

และยังเช่ือมโยงไปถึงการวางกลยุทธ์เพื่อสร้าง

ความประทับใจให้กับผู้เข้าใช้บริการ ควรเลือก

คู่แสงสว่างและสีให้มีความสอดคล้องกันเพื่อ

สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น  

 กระบวนการรับรู้ (Process) ซึ่งเป็นส่วน

หนึ่งในการเข้าถึงการสื่อสารผ่านการ ออกแบบ

ถ้าจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัย ความเข้าใจ ความคิด 

ความรู้สึก ความจำา การเรียนรู้ และการตัดสิน

ใจเพื่อให้เกิดความจดจำาส่งถึงงานออกแบบได้
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 ข้อดีของการศึกษาคร้ังนี้ได้ผลของข้อมูลที่

ได้เนื่องจากมีวิธีการเก็บข้อมูลทีละ 3 คน ทำาให้

เราได้ข้อมูลที่ตรงกับสิ่งท่ีผู้วิจัยต้ังไว้มีการต้ังเป้า

ในการเก็บข้อมูลโดยตรงภายในร้านจากลูกค้า

ที่เข้าใช้บริการ แต่วิธีการเก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างภายในร้านจำาหน่ายไวน์ ถือเป็นเรื่อง

ยากเนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่เข้าใช้บริการกับทาง

ร้านต้องการความเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูง ผู้วิจัย

จำาเป็นต้องเก็บข้อมูลกับผู้ที่เคยใช้บริการร้าน

จำาหน่ายไวน์แล้วเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการทำา

แบบสอบถามภายในร้านรบกวนเวลาส่วนตัว

ของลูกค้า และขอบเขตของงานวิจัยที่ใช้ในการ

ศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากร้านไวน์ที่ใช้ในการทำา

การศึกษามีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่ มีโซนต่างๆ ที่เปิด

บริการให้กับลูกค้าหลายโซน ทำาให้เกิดข้อจำากัด

ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยไม่สามารถทำาการศึกษา

ได้ครบถ้วนทุกแง่มุม จึงต้องเลือกศึกษาขอบเขต

การศึกษาเพียงแค่บางส่วนของร้าน ได้แก่โซน

ร้านอาหาร

 งานวิจัยในอนาคตอาจจะเลือกทำาใน

ประเด็นเร่ืองวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อทำาการ

ต่อยอดจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถเพิ่มทาง

เลือกการทำาแบบสอบถามในลักษณะภาพพาโน-

ราม่า ร่วมกับกล้อง VR Glasses เพื่อเป็นการ

เพิ่มทางเลือกในการนำาเสนอการสร้างแบบ

จำาลองที่ให้ความรู้สึกเสมือนจริง มีความชัดเจน

มากยิ่งขึ้นและยังช่วยลดเวลาท่ีใช้ในขั้นตอนการ

ออกแบบจากซอฟต์แวร์
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อิทธิพลของปัจจัยการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้า

ที่มีผลต่อความประทับใจและเอกลักษณ์ของร้าน B2S (บีทูเอส)

Influence of Design Factors Window Display 

that Affect on Impression and Identity of B2S Store
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บทคัดย่อ

 หน้าต่างแสดงสินค้าทำาหน้าให้ข้อมูลสินค้าในร้านและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละร้าน 
งานวิจัยนี้ค้นหาอิทธิพลของปัจจัยการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าที่มีผลต่อความประทับใจและ
เอกลักษณ์ของร้าน โดยเลือก 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) วัสดุพื้นหลัง 2) มุมมอง 3) อุณหภูมิสีของแสง 
4) พื้นหลัง 5) ระยะการจัดสินค้า การวิจัยนี้เป็นเชิงทดลองโดยการจำาลองภาพของปัจจัยการออกแบบ
ด้วยการจำาลองภาพ 3 มิติ และใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความประทับใจและเอกลักษณ์ ด้วย
แบบสอบถามออนไลน์ จำานวน 300 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ independent sample t-test ผลการ
วิจัย พบว่า วัสดุพื้นหลังมีผลต่อความประทับใจ แต่อุณหภูมิสีของแสง พื้นหลังและระยะการจัดสินค้า 

มีผลต่อความประทับใจและเอกลักษณ์ ส่วนมุมมองไม่มีผลต่อทั้งความประทับใจและเอกลักษณ์

คำาสำาคัญ: ปัจจัยการออกแบบ  หน้าต่างแสดงสินค้า  ความประทับใจ  เอกลักษณ์

Abstract

 The ‘Window Display’ serves to provide product information and unique identity of each 
store. This research was held to find out the influence of the design factor of ‘display window’ 
that affects the impression and identity of the shop by choosing from 5 factors. 1) Background 
Material 2) View 3) Color Temperature 4) Background 5) Layout. This is experimental research 
by simulation of the design factor with 3-dimensional imaging, And use the questionnaire to 
collect data the impression and identity. Analyze data using independent sample t-test. The 
research found that ‘Background Materials’ affect the impression but ‘Color Temperature’, 
‘Background’ and ‘Layout’ affects the impression and identity. But the view does not affect both 
the impression and the identity.

Keywords: Design Factor, Window Display, Impression, Identity
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1.บทนำา

 การประกอบธุรกิจร้านหนังสือมีมากมาย

หลายประเภท เช่น ร้านหนังสือแบบที่เห็นทั่วไป

ในห้างสรรพสินค้า แต่จะทำาอย่างไรให้ธุรกิจร้าน

หนังสือมีความแตกต่างกันออกไปจากเดิมไม่

ให้คล้ายคลึงกับคู่แข่งร้านหนังสืออื่น ๆ ต้องมี

แนวทางอย่างไรในการจัดร้านให้ลูกค้าพบเห็น

แล้วอยากที่จะลองเข้ามาสัมผัสในร้าน เป้าหมาย

ของร้านต้องการตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของ

ผู้บริโภคที่มีมากมายหลายกลุ่ม 

 จากงานวิจัยในอดีตเก่ียวกับปัจจัยในการ

ออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าซ่ึงมีรูปแบบท่ี

หลากหลาย เช่น ขนาดของหน้าต่าง พื้นหลัง

ทึบ พื้นหลังโปร่ง โทนแสง การใช้แสง การใช้ 

theme การใช้วัสดุ การใช้ฉากหน้าฉากหลัง การ

จัดสินค้า ฯลฯ (ฐิติพรรณ เกินสม, 2558) เป็น

ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในการออกแบบและ

การจัดองค์ประกอบศิลป์ เป็นผลนำาไปสู่การ

ออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าที่ต้องการศึกษา 

5 ปัจจัย ได้แก่ 1) วัสดุพื้นหลัง 2) มุมมอง 

3) อุณหภูมิสีของแสง 4) มีและไม่มีพื้นหลัง 

5) มีและไม่มีระยะการจัดสินค้า ผู้วิจัยเลือกใช้

ปัจจัยดังกล่าว เพราะ เป็นรูปแบบที่พบเห็นได้

ที่ร้านหนังสือมักจะเลือกมาใช้ออกแบบหน้าต่าง

แสดงสินค้าหน้าร้านจึงใช้ เป็นแนวทางการ

ทดลอง 

 เรื่องความประทับใจและเอกลักษณ์ได้มี

งานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับผลกระทบของสีและ

แสงที่สร้างความประทับใจและเอกลักษณ์ เพื่อ

ต้องการดึงดูดลูกค้า สีและแสงมีความสำาคัญ

สำาหรับการสร้างความประทับใจและเอกลักษณ์

ของร้านค้าปลีกที่แตกต่างกัน การใช้เทคนิค

จำานวนมากจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำาให้

กับลูกค้า (Warakul & Vorapat, 2016) 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งค้นหาว่าอิทธิพลของปัจจัย

การออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้าที่จะส่งผลต่อ

ความประทับใจและเอกลักษณ์เป็นอย่างไรบ้าง

2. จุดประสงค์

 การวิจัยนี้มุ่งค้นหาอิทธิพลของปัจจัยการ

ออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้า 5 ปัจจัย ได้แก่ 

1) วัสดุพื้นหลัง 2) มุมมอง 3) อุณหภูมิสีของ

แสง 4) มีพื้นหลัง 5) ระยะการจัดสินค้า ที่มีผล

ต่อความประทับใจและเอกลักษณ์ของร้าน B2S 

(บีทูเอส)

3. การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี

 ที่เกี่ยวข้อง

 การทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎี

พบว่า มีงานวิจัยท่ีได้ทดลองทำาปัจจัยการออกแบบ

หน้าต่างแสดงสินค้า โดยใช้องค์ประกอบศิลป์ใน

ออกแบบดังที่กล่าวในบทนำา (ฐิติพรรณ เกินสม, 

2558) ผู้วิจัยได้นำารูปแบบหน้าต่างแสดงสินค้า

มาเป็นต้นแบบในการศึกษา การออกแบบปัจจัย 

5 คู่ มาจากรูปแบบของหน้าต่างแสดงสินค้าร้าน

บีทูเอส 

 ปัจจัยการออกแบบที่มีผลต่อการรับรู้ด้าน

ความประทับใจและเอกลักษณ์ พบว่า ยังไม่มี

งานวิจัยที่ใช้การออกแบบและทดลองกับร้าน

บีทูเอส การออกแบบโดยใช้สีและแสงต่างกัน

ช่วยสร้างความประทับใจรวมถึงการรับรู้เอกลักษณ์

ของร้าน (Warakul & Vorapat, 2016) ปัจจัยทั้ง 

5 คู่ เป็นสิ่งเร้าอย่างหนึ่ง เมื่อไม่มีสิ่งเร้าจะเกิด

การรับรู้ขึ้นไม่ได้ (สถิต วงศ์สวรรค์, 2529) การ

จัดแสดงสินค้าในหน้าต่างแสดงสินค้ามีผลต่อ

การรับรู้ของผู้บริโภคในเชิงบวก (Edwards & 

Shackley,1992) การกระตุ้นเป็นเหตุจูงใจที่ทำาให้

เกิดการซื้อสินค้า (Kotler, 1997)
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 งานวิจัยนี้จึงได้ค้นหาอิทธิพลของหน้าต่าง

แสดงสินค้าส่งผลอย่างไรต่อการตอบสนองด้าน

อารมณ์และนำาไปสู่การเข้าใช้ เพื่อนำาไปประยุกต์

ใช้เป็นแนวทางการออกแบบของร้านบีทูเอส

4. วิธีดำาเนินการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดย

ใช้แบบ one-shot Experiment ด้วยการจำาลอง

ภาพปัจจัยการออกแบบหน้าต่างแสดงสินค้า 

5 ปัจจัย โดยในแต่ละปัจจัยแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะ ดังแสดงในตัวอย่าง (รูปที่ 1-5) 

รูปที่ 1 window display คู่ที่ 1 วัสดุพื้นหลัง (โปร่ง/ทึบ) 

รูปที่ 2 window display คู่ที่ 2 มุมมอง (1 มุม/2 มุม)

รูปที่ 3 window display คู่ที่ 3 อุณภูมิสีของแสงโทน 
(ร้อน/เย็น)

รูปที่ 4 window display คู่ที่ 4 พื้นหลัง (มี/ไม่มี)

รูปที่ 5 window display คู่ที่ 5 ระยะการจัดสินค้า (มี/ไม่มี)

 

 ความประทับใจ หมายถึง ความรู้สึกชอบและ

จดจำาเรื่องราวต่างๆ (พจนานุกรมราชฯ, 2554) 

วัดผ่านตัวชี้วัด ไม่ดึงดูดความสนใจ - ดึงดูดความ

สนใจ , ไม่ผ่อนคลาย - ผ่อนคลาย , แคบ - กว้าง

ความแตกต่าง - ความเหมือน , มืด - สว่าง, โทน

แสงไม่สบายตา - โทนแสงสบายตา , ไม่ชัดเจน - 

ชัดเจน ในขณะที่เอกลักษณ์ หมายถึง คุณสมบัติ

เฉพาะตัว (สำานักงานราชบัณฑิตสภา, 2550) 

วัดผ่านตัวชี้วัด ไม่โชว์เทคนิค - โชว์เทคนิค , ไม่

ทันสมัย - ทันสมัย, ดูไม่มีราคา - ดูมีราคา , ไม่แสดง

ออกชัดเจน - แสดงออกชัดเจน 

4.1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นผู้

ที่กำาลังศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่ม

เป้าหมายกลุ่มหนึ่งของร้านบีทูเอส เก็บข้อมูล

ด้วยวิธีการทำาแบบสอบถามออนไลน์ ส่งลิงค์เว็บ

ให้กับกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

จำานวน 300 คน
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4.2 เครื่องมือในการวิจัย

	 4.2.1	 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เพื่อเก็บ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง

 4.2.2	แบบสอบถามวัดความประทับใจและ

เอกลักษณ์ของลูกค้าที่มีต่อแบบจำาลองหน้าต่าง

แสดงสินค้า คำาถามจะเกี่ยวกับการตอบสนอง

การรับรู้ในเรื่องความประทับใจ (Impression) 

เอกลักษณ์ (Identity) ระดับการวัดเกณฑ์ 7 point 

semantic differential scale (Osgood Scale,

1957) คือ การแบ่งคำาตอบออกเป็น 7 ระดับ 

จากน้อยที่สุด - มากที่สุด

 
รูปที่ 6 ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์

4.3 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

 ผู้ วิจัยได้ทำาแบบสอบถามออนไลน์ด้วย

เว็บไซต์ Google Form กรอกข้อมูลและทำาการ

แชร์ลิงค์ https://goo.gl/forms/vFemnMiNjpIaJ

mTJ3ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามโดยเก็บข้อมูล

ระหว่างวันที่ 17 ก.พ. 2561 - 4 มี.ค. 2561 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

 การวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยการออกแบบ

หน้าต่างแสดงสินค้าที่มีผลต่อความประทับใจ

และเอกลักษณ์ด้วย Independent sample t-test 

โดยเปรียบเทียบแต่ะละปัจจัย เช่น หน้าต่าง

แสดงสินค้าที่มีวัสดุพื้นหลังแบบโปร่งกับวัสดุ

พื้นหลังแบบทึบที่ส่งผลต่อความประทับใจและ

เอกลักษณ์ 

5.ผลการวิจัย

5.1 ปัจจัยทั่วไป

 กลุ่มตัวอย่างอยู่ในช่วงอายุ 21-25 ปี 61.7%

(185 คน) 16-20 ปี 38.3%(115 คน) ผู้เข้าใช้

บริการ 1 ครั้ง/สัปดาห์ 51.3% (154 คน) สนใจ

สินค้าประเภทเครื่องเขียน 36.3% (109 คน) 

วรรณกรรม 17% (51 คน) 

5.2 องค์ประกอบของหน้าต่างแสดงสินค้าที่

 มีอิทธิพลต่อการรับรู้ด้านอารมณ์ของผู้

 บริโภค

5.2.1	อิทธิพลของวัสดุพื้นหลัง	 (โปร่ง/ทึบ)	 ต่อ

	 ความประทับใจและเอกลักษณ์	(รูปที่ 7)

 
รูปที่ 7 ผลการรับรู้ความประทับใจและเอกลักษณ์
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 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent 

sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความประทับ

ใจและเอกลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบ

เทียบระหว่างวัสดุพ้ืนหลังโปร่งและวัสดุพ้ืนหลัง

ทึบ ส่งผลต่อความแตกต่างในความแคบ (M 

= 3.47, SD = 0.97) ความกว้าง (M = 4.17, 

SD = 1.42) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 2.23, p 

= 0.03 (2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีพื้นหลังโปร่ง

ทำาให้รู้สึกกว้างมากกว่าพื้นหลังทึบ

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพื้นหลังโปร่งและ

พื้นหลังทึบ ส่งผลต่อความแตกต่างในความแตก

ต่าง (M = 3.97, SD = 0.93) ความเหมือน (M = 

4.47, SD = 0.78) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 

2.26, p = 0.03 (2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีพื้น

หลังโปร่งทำาให้รู้สึกมีความเหมือนมากกว่าพื้น

หลังทึบ

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างพื้นหลังโปร่งและ

พื้นหลังทึบ ส่งผลต่อความแตกต่างในความมืด 

(M = 4.20, SD = 1.22) ความสว่าง (M = 5.07, 

SD = 1.14) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 2.85, p 

= 0.01 (2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีพื้นหลังโปร่ง

ทำาให้รู้สึกมีความสว่างมากกว่าพื้นหลังทึบ

5.2.2	อิทธิพลของมุมมอง	 (1	 มุม/2	 มุม)	 ต่อ

	 ความประทับใจและเอกลักษณ์	(รูปที่ 8)

 

รูปที่ 8 ผลการรับรู้ความประทับใจและเอกลักษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent

sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความประทับใจ

และเอกลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า เม่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างมุมมอง เห็น 1 มุม และมุมมอง เห็น 2 มุม 

ไม่ส่งผลต่อความประทับใจและเอกลักษณ์ท่ี

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ

5.2.3	 อิทธิพลของอุณหภูมิสีของแสงโทน	(ร้อน/

	 เย็น)	 ต่อความประทับใจและเอกลักษณ ์

 (รูปที่ 9)

 
รูปที่ 9 ผลการรับรู้ความประทับใจและเอกลักษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent 

sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความประทับ

ใจและเอกลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบ

เทียบระหว่างอุณหภูมิสีของแสงโทนร้อนและ

อุณหภูมิสีของแสงโทนเย็นส่งผลต่อความ

แตกต่างในความไม่ดึงดูดความสนใจ (M = 3.97, 

SD = 1.03) ความดึงดูดความสนใจ (M = 5.17, 

SD = 1.02) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 4.53, 

p = 0.00 (2-tailed) กล่าวได้ว่า อุณหภูมิสีของ

แสงโทนร้อนทำาให้รู้สึกดึงดูดความสนใจมากกว่า

อุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิสีของแสง

โทนร้อนและอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น ส่งผล

ต่อความแตกต่างในความแคบ (M = 3.50, SD = 
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1.04) ความกว้าง (M = 4.83, SD = 1.15) อย่าง

มีนัยสำาคัญ (t = 58) = 4.71, p = 0.00 (2-tailed) 

กล่าวได้ว่า อุณหภูมิสีของแสงโทนร้อนทำาให้รู้สึก

กว้างมากกว่าอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิสีของแสง

โทนร้อนและอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น ส่งผล

ต่อความแตกต่างในความมืด (M = 4.03, SD = 

1.03) ความสว่าง (M = 5.27, SD = 0.74) อย่าง

มีนัยสำาคัญ (t = 58) = 5.32, p = 0.00 (2-tailed) 

กล่าวได้ว่า อุณหภูมิสีของแสงโทนร้อนทำาให้รู้สึก

สว่างมากกว่าอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิสีของแสง

โทนร้อนและอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น ส่งผล

ต่อความแตกต่างในโทนแสงไม่สบายตา (M = 

3.17, SD = 0.75) โทนแสงสบายตา (M = 4.57, 

SD = 1.78) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 39) = 3.98, 

p = 0.00 (2-tailed) กล่าวได้ว่า อุณหภูมิสีของ

แสงโทนร้อนทำาให้รู้สึกโทนแสงสบายตามากกว่า

อุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิสีของแสง

โทนร้อนและอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น ส่งผล

ต่อความแตกต่างในความไม่ชัดเจน (M = 4.23, 

SD = 0.97) ความชัดเจน (M = 5.20, SD = 

0.76) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 4.29, p = 

0.00 (2-tailed) กล่าวได้ว่า อุณหภูมิสีของแสง

โทนร้อนทำาให้รู้สึกชัดเจนมากกว่ารูปอุณหภูมิสี

ของแสงโทนเย็น

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างอุณหภูมิสีของ

แสงโทนร้อนและอุณหภูมิสีของแสงโทนเย็น 

ส่งผลต่อความแตกต่างในการไม่โชว์เทคนิค (M 

= 3.00, SD = 1.15) การโชว์เทคนิค (M = 4.33, 

SD = 1.06) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 4.68, p 

= 0.00 (2-tailed) กล่าวได้ว่า อุณหภูมิสีของแสง

โทนร้อนทำาให้รู้สึกโชว์เทคนิคมากกว่าอุณหภูมิสี

ของแสงโทนเย็น

5.2.4	อิทธิพลของพื้นหลัง	 (มี/ไม่มี)	 ต่อความ

	 ประทับใจและเอกลักษณ์	(รูปที่ 10)

 
รูปที่ 10 ผลการรับรู้ความประทับใจและเอกลักษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent 

sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความประทับใจ

และเอกลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบ

เทียบระหว่างการมีพื้นหลังและการไม่มีพื้นหลัง 

ส่งผลต่อความแตกต่างในความไม่ผ่อนคลาย 

(M = 4.80, SD = 1.24) ความผ่อนคลาย (M 

= 5.37, SD = 0.93) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) 

= 2.00, p = 0.05 (2-tailed) กล่าวได้ว่า การมี

พื้นหลังทำาให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าการไม่มีพื้น

หลัง

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการมีพื้นหลังและ

การไม่มีพื้นหลัง ส่งผลต่อความแตกต่างในความ

มืด (M = 4.40, SD = 1.22) ความสว่าง (M = 

4.97, SD = 0.96) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = 

-2.00, p = 0.05 (2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีพื้น

หลังทำาให้รู้สึกมืดมากกว่าการไม่มีพื้นหลัง

 เม่ือเปรียบเทียบระหว่างการมีพื้นหลังและ

การไม่มีพื้นหลัง ส่งผลต่อความแตกต่างในความ

ไม่ชัดเจน (M = 4.77, SD = 1.07) ความชัดเจน 

(M = 5.30, SD = 0.95) อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 

58) = -2.04, p = 0.05 (2-tailed) กล่าวได้ว่า 
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การมีพื้นหลังทำาให้รู้สึกไม่ชัดเจนมากกว่าการ

ไม่มีพื้นหลัง

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการมีพ้ืนหลังและ

การไม่มีพื้นหลัง ส่งผลต่อความแตกต่างในความ

ไม่ทันสมัย (M = 4.60, SD = 0.93) ความทัน

สมัย (M = 5.07, SD = 0.87) อย่างมีนัยสำาคัญ 

(t = 58) = -2.01, p = 0.05 (2-tailed) กล่าวได้ว่า 

การมีพื้นหลังทำาให้รู้สึกไม่ทันสมัยมากกว่าการ

ไม่มีพื้นหลัง

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการมีพ้ืนหลังและ

การไม่มีพื้นหลัง ส่งผลต่อความแตกต่างในความ

ไม่แสดงออกชัดเจน (M = 4.80, SD = 1.24) 

ความแสดงออกชัดเจน (M = 5.50, SD = 1.01) 

อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = -2.40, p = 0.02 

(2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีพื้นหลังทำาให้รู้สึกไม่

แสดงออกชัดเจนมากกว่าการไม่มีพื้นหลัง

5.2.5	อิทธิพลของระยะการจัดสินค้า	(มี/ไม่มี)	

	 ต่อความประทับใจและเอกลักษณ์	(รูปท่ี 11)

 
รูปที่ 11 ผลการรับรู้ความประทับใจและเอกลักษณ์

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ Independent 

sample t-test เพื่อเปรียบเทียบความประทับใจ

และเอกลักษณ์ ผลการวิจัยพบว่า เมื่อเปรียบ

เทียบระหว่างมีระยะการจัดสินค้าและไม่มีระยะ

การจัดสินค้า ส่งผลต่อความแตกต่างในโทน

ไม่แสงสบายตา (M = 3.60, SD = 1.50) โทน

แสงสบายตา (M = 4.73, SD = 1.41) อย่างมี

นัยสำาคัญ (t = 58) = 3.01, p = 0.00 (2-tailed) 

กล่าวได้ว่า การมีระยะการจัดสินค้าทำาให้รู้สึก

โทนแสงสบายตามากกว่าการไม่มีระยะการจัด

สินค้า

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมีระยะการจัด

สินค้าและไม่มีระยะการจัดสินค้า ส่งผลต่อความ

แตกต่างในความไม่ชัดเจน (M = 4.50, SD = 

1.20) ความชัดเจน (M = 5.10, SD = 1.06) 

อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = -2.06, p = 0.04 

(2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีระยะการจัดสินค้า

ทำาให้รู้สึกไม่ชัดเจนมากกว่าการไม่มีระยะการจัด

สินค้า

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมีระยะการจัด

สินค้าและไม่มีระยะการจัดสินค้า ส่งผลต่อความ

แตกต่างในความไม่ทันสมัย (M = 4.37, SD = 

0.85) ความทันสมัย (M = 4.87, SD = 0.97) 

อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = -2.12,p = 0.04 

(2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีระยะการจัดสินค้า

ทำาให้รู้สึกไม่ทันสมัยมากกว่าการไม่มีระยะการ

จัดสินค้า

 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างมีระยะการจัด

สินค้าและไม่มีระยะการจัดสินค้า ส่งผลต่อความ

แตกต่างในความดูไม่มีราคา (M = 4.33, SD = 

1.03) ความดูมีราคา (M = 5.33, SD = 0.80) 

อย่างมีนัยสำาคัญ (t = 58) = -4.20, p = 0.00 

(2-tailed) กล่าวได้ว่า การมีระยะการจัดสินค้า

ทำาให้รู้สึกดูไม่มีราคามากกว่าการไม่มีระยะการ

จัดสินค้า

6. สรุปและอภิปราย

 ผลการวิจัยอิทธิพลของปัจจัยการออกแบบ

หน้าต่างแสดงสินค้ามีผลต่อความประทับใจและ
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เอกลักษณ์ พบว่า หน้าต่างแสดงสินค้า 4 ปัจจัย 

ได้แก่ 1)วัสดุพื้นหลัง 2)อุณหภูมิสีของแสง 3)พื้น

หลัง 4)ระยะการจัดสินค้า มีผลต่อความประทับ

ใจและเอกลักษณ์ โดยมีอยู่ 1 ตัวแปร ได้แก่ มุม

มอง ที่ไม่มีผลต่อความประทับใจและเอกลักษณ์

ในการรับรู้ของผู้บริโภค 

 เมื่อเปรียบเทียบงานวิจัยในอดีต (ฐิติพรรณ,

2558) พบว่า มีความแตกต่างจากสิ่งที่ค้นพบ

มาแล้วในเรื่องของการใช้ปัจจัยการออกแบบที่

คล้ายกันแต่มีการรับรู้ในประเด็นที่ต่างกันดังน้ี

วัสดุพื้นหลังโปร่งทำาให้รู้สึกกว้าง/ความเหมือน

กับร้านอื่นๆ/ความสว่างมากกว่าวัสดุพื้นหลังทึบ

ขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตว่า พื้นหลังทึบรับรู้ได้

มากกว่าพื้นหลังโปร่ง 

 มุมมอง 1 มุม และ 2 มุม ไม่ส่งผลต่อความ

ประทับใจและเอกลักษณ์ขัดแย้งกับงานวิจัยใน

อดีตว่า มุมมองเห็น 2 ด้าน ส่งผลต่อการรับรู้ได้

มากกว่า

 อุณหภูมิสีของแสงโทนร้อนทำาให้รู้สึกดึงดูด

ความสนใจ/กว้าง/สว่าง/โทนแสงสบายตา/ชัดเจน/

โชว์เทคนิค ผู้บริโภครับรู้ได้มากกว่าอุณหภูมิสี

ของแสงโทนเย็น 

 การมีพื้นหลังทำาให้รู้สึกผ่อนคลาย/มืด/ไม่

ชัดเจน/ไม่ทันสมัย/ไม่แสดงออกชัดเจนมากกว่า

ไม่มีพื้นหลัง ผู้บริโภคมีการรับรู้และจดจำาความ

หน้าต่างแสดงสินค้าแบบไม่มีพื้นหลังได้มากกว่า

การมีระยะการจัดสินค้าทำาให้รู้สึกโทนแสงสบายตา/

ไม่ชัดเจน/ไม่ทันสมัย/ดูไม่มีราคามากกว่าไม่มี

ระยะการจัดสินค้า ผู้บริโภคมีการรับรู้หน้าต่าง

แสดงสินค้าแบบไม่มีระยะการจัดได้มากกว่า

 สรุปผลได้ว่า ผู้บริโภคมีการรับรู้และจดจำา

ความประทับใจและเอกลักษณ์ของหน้าต่าง

แสดงสินค้าแบบวัสดุพื้นหลังโปร่ง/อุณหภูมิสี

ของแสงโทนร้อน/ไม่มีพ้ืนหลัง/ไม่มีระยะการจัด

ควรให้ความสำาคัญและนำาไปประยุกต์ใช้ในการ

ออกแบบเพื่อพัฒนาให้เป็นที่จดจำาและตอบ

สนองกับผู้บริโภค
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ภาวะความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าใช้งานในร้านกาแฟ
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บทคัดย่อ

 ภาวะความเป็นส่วนตัวถูกใช้กำาหนดการวางผังแบบโล่งที่มีความหนาแน่น และกำาหนดขนาดพื้นที่
ใช้งาน เพื่อแยกตนเองออกจากผู้อื่น การวัดระดับความเป็นส่วนตัวทำาได้หลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดีและ
ข้อจำากัดแตกต่างกัน บทความนี้เสนอ การเปรียบเทียบเพื่อค้นหาเครื่องมือวัดระดับความเป็นส่วนตัวที่
เหมาะสมกับร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ 3 ประเภทได้แก่ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสังเกตการณ์ และ 
3) แบบสัมภาษณ์ เพื่อนำาผลสรุปไปใช้ในการเก็บข้อมูลของระดับความเป็นส่วนตัวที่มีผลจากรูปแบบ
การจัดองค์ประกอบเชิงพื้นที่ ในร้านจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กาแฟ จำานวน 35 คน จากการทดสอบพบว่า 
แบบสอบถามและแบบสังเกตการณ์ สามารถเก็บข้อมูลได้จำานวนมากในระยะเวลาสั้น ทำาให้เห็นถึงรูป
แบบการใช้พื้นที่เปิดโล่งได้รวมถึงขนาดพื้นที่ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสามารถเก็บข้อมูลในเชิงพฤติกรรม

ภายใน และภายนอกได้ครบถ้วน

คำาสำาคัญ: ทดสอบเครื่องมือ ประสิทธิภาพ  ความเที่ยงตรง  ภาวะความเป็นส่วนตัว

Abstract

 For a coffee business. Privacy is considered to design an open plan with high density and 
manage spaces and separation among customers. There are several methods being used for 
measuring privacy requirement, however, each method has advantages and limitations. This 
study is conducted to find the suitable measurement for the privacy requirement of customers 
in the coffee shop by implementing 3 methods, as 1.) Questionnaires 2.) Observation and 
3.) Interviews. The data collection of this study was collected from 35 customers of the coffee 
shops in Bangkok, Thailand. For the conclusion, the study found that Questionnaires and 
Observation are capable for the large data collection in short period of time and the result 
of study provides the open plan usage and assists interior designers to design the space. 
In addition, the study also provides the data relating to physical and emotional behaviors of 

customers.

Keywords: Assessment, Measurement, Privacy
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1.บทนำา

 บทความนี้มีจุดประสงค์ เพื่อนำา เสนอ

เครื่องมือวัดระดับความเป็นส่วนตัว ที่สามารถวัด

ได้ในสิ่งท่ีต้องการตรงตามเน้ือหาและสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเก็บข้อมูลเชิงลึกได้

จำานวนมากในระยะเวลาสั้นที่เหมาะสมกับการ

ศึกษาภาวะความเป็นส่วนตัวในร้านจำาหน่าย

ผลิตภัณฑ์กาแฟ ในท่ีน้ีกล่าวถึงร้านกาแฟประเภท

คอฟฟี่ช็อป (coffee shop) ที่มุ่งเน้นขายกาแฟเป็น

หลักอาจมี เบเกอร์รี่ เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย 

ร้านกาแฟประเภทน้ี เช่น สตาร์บัค คาเฟ่อเมซอน 

ทรูคอฟฟี่  ทอมแอนทอมคอฟฟี่ และอีกประเภท

คือคาเฟ่ (café) รูปแบบร้านกาแฟที่ขายอาหาร

ควบคู่ไปด้วยซึ่งมีได้ทั้งอาหารว่างอาหารจาน

หลักเล็กน้อย ร้านกาแฟประเภทนี้ เช่น  แบล็ค

แคนยอน  เดอะคอฟฟี่บีน แอนด์ ทีลีฟ เป็นต้น

จากงานวิจัยในอดีตช้ีให้เห็นแนวทางการเก็บ

ข้อมูลภาวะความเป็นส่วนตัวหลากหลายวิธีทั้ง

การสร้างภาพจำาลองในการเก็บข้อมูล หรือการ

ทดลองโดยการสร้างสถานะการณ์ วัดระดับ

ความเป็นส่วนตัวในบริบทที่ต่างกันไป การศึกษา

ครั้งนี้ทำาการทดสอบเครื่องมือที่ ใช้วัดความ

เป็นส่วนตัว 3 ประเภทได้แก่ 1) แบบสอบถาม 

2) แบบสังเกตการณ์และ 3) แบบสัมภาษณ์ 

เก็บข้อมูลภาวะความเป็นส่วนตัวในร้านกาแฟ 

ลักษณะชุดคำาถามของแบบสอบถามมีทั้งเลือก

ตอบได้ข้อเดียวและหลายข้อเก็บข้อมูลปัจจัยใน

สภาพแวดล้อมท่ีมีผลต่อภาวะความเป็นส่วนตัว

ได้ข้อมูลที่ลึกและตรงประเด็น ส่วนข้อมูลที่ได้

จากการตอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์

ยงัมขีอ้สงัเกตถุงึความเที่ยงตรงของขอ้มลู ข้อเสีย

ของแบบสอบถามคือข้อมูลที่ได้ขึ้นอยู่กับความ

จริงใจของผู้ให้ข้อมูล แบบสังเกตการณ์แสดงให้

เป็นระยะและปฏิกริยาตอบโต้ได้ชัดเจนแต่มี

ข้อจำากัดการระบุตัวแปรท่ีชัดเจนสำาหรับการศึกษา

พฤติกรรมภายใน   แต่ละเคร่ืองมีข้อดีข้อเสียต่างกัน

จึงนำามาซึ่งการศึกษาทดสอบเครื่องมือวิจัยทั้ง 3  

ประเภท เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูล

(variability) และความเที่ยงตรง (validity) ของ

เครื่องมือที่สามารถเก็บข้อมูลในสิ่งที่ต้องการ

ตรงตามเนื้อหาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ที่ ต้องการ ศึกษาองค์ประกอบเชิงพื้นที่ ใน

ร้านกาแฟท่ีส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวของผู้

เข้าใช้งานสามารถเก็บพฤติกรรมภายในและ

พฤติกรรมภายนอกของลูกค้าที่ ใช้ พ้ืนที่ ใน

ร้านกาแฟได้ข้อมูลเชิงลึกและจำานวนมากใน

ระยะเวลาสั้น

2. กรอบทฤษฏี

 ภาวะความเป็นส่วนตัว (privacy) หมายถึง

ความเป็นตัวตนของมนุษย์ (Ellen & Caroline, 

1995) ความเป็นส่วนตัวในแง่ของสิทธิ์คือ สิทธิ์ที่

จะอยู่ตามลำาพังโดยปราศจากการแทรกแซงจาก

สังคม (Samuel & Brandies,1890) มีภาวะความ

เป็นอิสระจากความกดดันจากข้อจำากัดและความ

คาดหวัง  (Altman, 1975) โดยการควบคุมตัวเอง

จากสภาพแวดล้อมหรือการแยกตัวออก (isolation) 

เวสตินวิเคราะห์ภาวะความเป็นส่วนตัวออกเป็น     

4 สภาวะ คือ 1) ภาวะสันโดษ (solitude) แยกตัว

อยู่อย่างลำาพัง คือไม่มีการกระทำาต่อกันระหว่าง

บุคคลอื่น 2) ภาวะสนิทสนม (intimacy) เป็น

การแยกตัวออกมาสู่สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  

3) ภาวะนิรนาม  (anonymity)  อยู่ในที่สาธารณะ

โดยปราศจากการสังเกตของผู้อื่นที่รู้จักตนเอง 

4) ภาวะสงวน (reserved) คือภาวะความเป็น

ส่วนตัวที่ไม่เปิดเผยบางเรื่องราวหรือการที่บุคคล

วางใจในการล่วงล้ำาต่างๆ โดยไม่สนใจสิ่งใด เป็น

การสร้างส่ิงกีดขั้นทางจิตใจจากการถูกล่วงล้ำา
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ของผู้อื่น เช่น บุคคลสามารถทำากิจกรรมได้ขณะ

ที่ถูกเสียงรบกวน (Westin,1976) พฤติกรรมของ

ผู้ใช้งาน แยกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือพฤติกรรม

ภายในเป็นเรื่องของการรับรู้โดยผ่านประสาท

สัมผัส ทั้ง 5 มีส่วนของภูมิหลัง ประสบการณ์ 

วัฒนธรรม เพศสภาพ  ล้วนเป็นองค์ประกอบให้

เกิดการรับรู้และเข้าใจเพื่อตีความหมาย ส่งผลให้

การตอบสนองแตกต่างกันออกไป เช่น ท่าทางใน

การจัดการสังคม บันทึกของร่างกาย เช่น การ

กระพริบตา การขยับหนี และส่วนท่ีสองพฤติกรรม

ภายนอก เป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่ผู้ใช้

สร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวมีความ

สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม สัดส่วนร่างกายเกิด

เป็นระยะว่างเว้น รูปแบบการควบคุมการบุกรุก 

การสื่อสาร  การเปิดรับหรือลดทอนการรับรู้  

ศึกษาในส่วนที่สังเกตและวัดได้ ความสัมพันธ์

ทางเดียว ความสัมพันธ์สองทาง หรือความ

สัมพันธ์หลายทาง ปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคม

ก่อให้เกิดกิจกรรม ทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือกระทำา

ร่วมกันปฏิสัมพันธ์ของคนในสังคมยังแสดงให้

เห็นถึงระดับความเป็นส่วนตัวที่ต่างกันตาม

ลักษณะกิจกรรม สถานภาพทางสังคม (ระดับ

ความอาวุสโส, ตำาแหน่ง) วิมลสิทธิ์ หรยางกูร

(2541) จากคุณลักษณะดังกล่าวภาวะความเป็น

ส่วนตัวสามารถถูกกดได้หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมของข้อมูลที่จะนำาไปใช้

3.  เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูล

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย  

1) แบบสอบถาม (questionnaire)  2) แบบ

สัมภาษณ์ (interview) และ 3) แบบสังเกตการณ์ 

(observation) รายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้ การ

ศึกษางานวิจัยของ  Demirbas และ Demirkan 

(2000) ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะความ

ต้องการความเป็นส่วนตัวกับความคาดหวังและ

ความพึงพอใจกรณีศึกษาห้องเรียนเขียนแบบ

ของนักเรียนออกแบบตกแต่งภายในมหาวิทยาลัย

Bilkent University ประเทศตุรกี พิจารณาจาก

ความแตกต่างทางเพศโดยให้นักศึกษาทำา

แบบสอบถาม คำาถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 

1 เก็บข้อมูลทั่วไป อายุและเพศ เก็บข้อมูลกลุ่ม

ตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมและองค์ประกอบ

ของ ลักษณะตัวเลือกระบุแนวทางการแสดงออก

ทางพฤติกรรมในพื้นที่ ตอบได้มากกว่า 1 ตัว

เลือก อีกส่วนเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ของ ในการรับรู้พฤติกรรม ในพื้นที่ ส่วนที่ 2 เก็บ

ข้อมูลเชิงลึกด้านทัศนคติ คำาถามแบบจำาลอง

สถานการณ์ วัดความรู้สึกเป็นส่วนตัว  5 ระดับ 

ตามแนวทางการศึกษาลักษณะความเป็นส่วนตัว 

6 สภาวะ คือ 1) ภาวะสันโดษ (solitude)   2) ภาวะ

สำารวม (reserved) 3) ความสนิทสนม (intimacy) 

ความสนิสนมของครอบครัว  4) กรณีความสนิท

สนมระหว่างเพื่อน  5) สภาวะนิรนาม (anonymity) 

6) การปลีกตัว (isolation) โดยแบบสอบถาม

คล้ายคลึงกับการศึกษาของ Pederson (1979) 

อีกทั้ง Rustemli และ Kokdemir (1993) ส่วนการ

ศึกษาของ Walden et al. (1981) เกี่ยวกับความ

สัมพันธ์ระหว่างความแออัดในหอพักนักศึกษา 

ค่านิยมและความคาดหวังต่อความเป็นส่วนตัว

ในหอพัก ประเมินการรุกรานการถอนตัว รวมถึง

ทัศนคติต่อสภาพแวดล้อมในห้องพักนักศึกษา

ปี 1 มหาวิทยาลัยฟลอริด้า ก่อนเข้าพักและถาม

ซ้ำาหลังเข้าพักอาศัยในหอพัก โดยวอลเดนและ

คณะทำาการศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศ

และจำานวนนักศึกษาต่อห้องพัก ตัวแปรคือเพศ

ชาย เพศหญิง ที่อาศัยในห้องประเภทสองคนต่อ

ห้อง และสามคนต่อห้อง การศึกษาโดยใช้เครื่อง

มือแบบสอบถาม (questionnaire) พัฒนาวิธีการ
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มาจาก Smith และ Swanson (1979)  ประเมิน

ระดับความต้องการความเป็นส่วนตัว ตามแต่ละ

ภาวะของความเป็นส่วนตัว ตัวเลือกมี 4 ระดับ

ตั้งแต่ สำาคัญมาก ถึง ไม่สำาคัญเลย ส่วนเรื่องของ

ความคาดหวัง ความคาดหวัง ตัวเลือกมีตั้งแต่

ระดับ แน่ใจที่สุดไปจนถึง ไม่แน่ใจอะไรเลย เรื่อง

ปัจจัยความหนาแน่น เป็นคำาถามติดตามถามซ้ำา

ความรู้สึกว่าความหนาแน่น ทำาให้ได้รับความ

เป็นส่วนตัวเพียงพอหรือไม่ แบ่งเป็น 4 ระดับ คือ 

ไม่มากพอ ไม่เพียงพอ เกือบพอ เพียงพอแล้ว 

ส่วนแบบสังเกตการณ์ (observation) การศึกษา

ผ่านแบบสังเกตปฏิกิริยาการตอบสนองกลุ่ม

ตัวอย่างผ่านการสื่อสารทางคำาพูดหรือภาษา

กาย ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นมาก คนจะหนี

จากพื้นที่นั้นด้วยการถอนตัวออกจากสภาพ

แวดล้อมหรือเบี่ยงเบนความสนใจไปอย่างอื่น

แทนรวมถึงกรณีปรับปรุงความสัมพันธ์กับบุคคล

อื่นในสภาพแวดล้อม Esser (1973) อีกตัวอย่าง

ในงานของ S.Li & Y.M. Li (2007) สังเกตการ

ผู้ใช้ตู้อัตโนมัติ เครื่องกดเงินสด (ATM) เครื่อง

เพ่ิมมูลค่า (AVM) เคร่ืองซ้ือต๋ัว (TVM) ในสถานท่ี

สาธารณะ สระว่ายน้ำา รถไฟฟ้าใต้ดินประเทศ

สิงคโปร์ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามสะดวกใน

การเก็บข้อมูลและเพื่อหลีกเล่ียงปัจจัยความ

แออัด ชุลลีทำาการสำารวจในช่วงกลางวันของวัน

ธรรมดาไม่รวมช่ัวโมงเร่งด่วนและวันหยุดราชการ

ขั้นที่ 1 วิธีการ คือ ทำาสัญลักษณ์ที่พื้นทุกระยะ 

10 ซม. ไว้ที่พื้นหน้าตู้อัตโนมัติ แล้วดูตำาแหน่ง

การยืน ขั้นที่ 2  สอบถามกลุ่มตัวอย่างหลังเข้า

ใช้งานว่าต้องการให้มีคนยืนอยู่ข้างหลังเขาหรือไม่

เมื่อเขากำาลังใช้งานอยู่แทนที่จะให้ตอบ ชุลลีให้

ผู้ใช้ระบุตำาแหน่งที่สัญลักษณ์ที่ทำาไว้ที่พื้นแทน 

เป็นลักษณะการศึกษาโดยผสมวิธีการวัด อาศัย

การวัดจริงโดยวิธีการสังเกตตามธรรมชาติ   

(naturalistic observation  method) และตาม

ด้วยวิธีการจำาลอง (simulaion methods) (Gifford, 

2014) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าระยะทางที่

ต้องการ มีขนาดใหญ่กว่าระยะทางจริงสิ่งเหล่า

นี้บ่งชี้ว่า ผู้ให้ขอ้มูลมีความรู้ความเข้าใจภาวะ

ความเป็นส่วนตัวต้องการปกป้องข้อมูลของ

ตัวเอง

4.  ขั้นตอนการวิจัย

 ผู้วิจัยทำาศึกษาเปรียบเทียบเก็บข้อมูล 

เครื่องมือทั้ง 3 ชนิด จากผู้ใช้ร้านกาแฟในเขต

ปทุมวันและเขตพญาไท กรุงเทพฯ ระหว่างวัน

ที่ 11 ม.ค. 2561 - 17 ม.ค. 2561  ช่วงเวลา 

11:00 น. - 16:00 น. การเลือกตัวอย่างใช้การ

สุ่มแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยเลือก

จากผู้ใช้บริการร้านกาแฟในบริเวณที่ทำาการวิจัย 

แบ่งเป็น 3 กลุ่มโดยแบบสอบถาม และแบบ

สัมภาษณ์ กลุ่มละ 10 คน แบบสังเกตการณ์ 

15 คน รวม 35 คน เป็นนักเรียน นักศึกษา คน

ทำางานอยู่ในช่วงอายุประมาณ 14-40 ปี 

4.1 การเก็บข้อมูล

 ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ เพื่อทดสอบเครื่องมือ

โดยเริ่มจากแบบสอบถามแล้วสังเกตการณ์

กลุ่มตัวอย่างอื่นไปพร้อมกัน 1) แบบสอบถาม 

(questionnaire) ซึ่งเป็นแบบสอบถามปลายปิด 

(closed questionnaire) โดยการให้กลุ่มตัวอย่าง

ใช้วิธีการเลือกตอบโดยปรับชุดคำาถามจากการ

ทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ส่วนแรกของแบบ

สอบถามเป็นการเลือกตอบสภาวะความเป็น

ส่วนตัวทางกายภาพเมื่อเข้าใช้งานในร้านกาแฟ 

ลักษณะคำาถาม เช่น ลักษณะกิจกรรมที่ทำา

ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือไม่เลือกตอบ 

1. ต้องการ 2. ไม่ต้องการ หรือคำาถามว่า ผู้ใช้
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ต้องการสภาวะใดเม่ือเข้าใช้งานในร้านกาแฟ 

โดยมีตัวเลือกคือ 1. อยู่ตามลำาพัง 2. แยกตัว

ออกมาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม 3. อยู่

ในที่สาธารณะโดยปราศจากการสังเกตของผู้คน

ที่เฝ้ามองมีภาวะผ่อนคลาย 4. ภาวะที่ไม่เปิด

เผยเรื่องราวบางประการ ที่เป็นความลับของ

ข้อมูลหรือสาร ส่วนที่สองเป็นการวัดระดับความ

รู้สึกถึงภาวะความเป็นส่วนตัว แบ่งออกเป็น 4 

ระดับ ตั้งแต่ไม่รู้สึก แทบจะไม่รู้สึก รู้สึกเล็กน้อย 

รู้สึกมาก รูปแบบคำาถาม เช่น รู้สึกไม่สบาย หรือ

ไม่ เมื่ อ มีคนแปลกหน้ามานั่ ง ร่ วมโ ต๊ะรู้ สึ ก

ต้องการเปลี่ยนที่นั่งเม่ือมีคนแปลกหน้ามาน่ัง

ร่วมโต๊ะหรือไม่ การตกแต่งในร้านมีผลต่อความ

รู้สึกเป็นส่วนตัวของผู้ใช้หรือไม่ 2) แบบสัมภาษณ์ 

(interview) แบบมีโครงสรา้ง (structured   interview) 

โดยผู้วิจัยใช้ชุดคำาถามเดียวกับแบบสอบถาม 

ขออนุญาติบันทึกเสียงหรือจดสัมภาษณ์  ใช้วิธี

การสัมภาษณ์แบบรายบุคคลผสมแบบกลุ่มด้วย

ข้อจำากัดความสะดวกของผู้ให้ข้อมูล 3) แบบ

สังเกตการณ์ (observation)  ผู้วิจัยได้ทำาการสำารวจ

ผังเฟอร์นิเจอร์ภายในร้านกาแฟ โดยการใช้แนว

กระเบื้องทุกระยะ 30 ซม. เช็คระยะสังเกตุการณ์ 

ระบุตำาแหน่งท่ีนั่งและลักษณะการน่ังของกลุ่ม

ตัวอย่างและทำาการถ่ายภาพภายในร้านกาแฟ  

สังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกตามการทบทวน

วรรณกรรมข้างต้น ในจำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทำา

การสังเกตพฤติกรรมผู้วิจัยได้ เพิ่มเติมการ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับผู้ใช้ จำานวน 5 คน

เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างคำาตอบและ

พฤติกรรมที่สังเกตได้

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 1 แสดงบรรยากาศร้านกาแฟที่ทำาการศึกษา

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2 แสดงรูปแบบผังบริเวณสังเกตุการณ์ระบุที่นั่ง

5.  ผลการวิจัย

 ผลการวิจัยการทดสอบเครื่องมือที่ ใช้

ประเมินภาวะความเป็นส่วนตัวของผู้ ใช้ที่มี

ต่อองค์ประกอบสภาพแวดล้อมภายในร้าน

กาแฟ กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลในแบบสอบถาม 

สามารถตอบคำาถามได้ตรงกับข้อมูลที่ผู้วิ จัย

ต้องการเก็บ ผู้ให้ข้อมูลยังระบุว่าการตกแต่งใน

ร้านมีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนตัวเป็นบางครั้ง

ถึงรู้สึกมาก แบบสอบถามยังได้จำานวนชุดข้อมูล

ที่มากอีกทั้งความรวดเร็ว ส่วนแบบสัมภาษณ์

ข้อมูลที่ได้เกาะกลุ่มกับแบบสอบถาม เนื่องจาก

ใช้ชุดคำาถามเดียวกับแบบสอบถาม ถามผู้ใช้งาน

แยกส่วนกัน ส่วนของแบบสังเกตการณ์ แสดงให้
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เห็น ระยะห่างระหว่างบุคคลที่มาด้วยกันมีระยะ

ตั้งแต่ 30-60 ซม. ลักษณะการเลือกที่นั่งรูปแบบที่ 

1 ในกรณีที่มาสองคนมักจะเลือกที่นั่งฝั่งตรงข้าม

และเยื้องกันและการเอียงตัวเข้าหาผู้นั่งอีกฝั่ง

ตำาแหน่งของสัมภาระที่วางส่วนใหญ่ที่พบ มี 2 

ลักษณะคือ เพศหญิงจะวางบนโต๊ะหรือด้านข้าง

ลำาตัว โดยมีสัมภาระ  2 ใบ แยกเป็นกระเป๋าถือ 

1 ใบและกระเป๋าเอกสาร 1 ใบ (ถ้ามี) รูปแบบที่ 2 

เพศชาย หากมีกระเป๋าสัมภาระส่วนใหญ่มักวาง

ไว้ข้างลำาตัวที่พื้นหรือใต้ที่นั่ง รูปแบบที่ 3 หาก

มีผู้นั่งเป็นกลุ่มอยู่ก่อนแล้ว ผู้ใช้งานที่เข้ามาใหม่ 

มักจะเลือกหันหลังให้กลุ่มผู้ใช้ก่อนหน้า ในกรณี

ที่มีของตกแต่งเช่น เบาะที่ หมอนอิง แจกันบน

โต๊ะ หรือเก้าอี้ว่าง ผู้ใช้งานจะย้ายตำาแหน่งมาวาง

ข้างตัว เว้นระยะกับผู้นั่งกับผู้ใช้รายอื่น มีกรณี

ที่ผู้ใช้งานมาคนเดียวถูกขอ ให้รวมโต๊ะหรือย้าย

โต๊ะ ผู้ใช้ยอมย้ายโต๊ะและมีการขยับที่นั่งด้วยการ

วางกระเป๋ากันตำาแหน่งข้างตัว มีพฤติกรรมการ

เอียงตัว เบี่ยงเบนความสนใจของตนเองด้วย

การหันหน้าไปทางอื่น หรือเปลี่ยนกิจกรรมที่ทำา

อยู่จากเดิมในตอนแรก และมีบางคนลุกออก

จากที่นั่งไป ชี้ให้เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ผู้ใช้ถูก

รบกวนความเป็นส่วนตัวสอดคล้องงานวิจัยในที่

กล่าวมาข้างต้น ตามรูปแบบที่ 3

6.  อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า ผลของการใช้

เครื่องมือที่ทั้ง 3 แบบ ใช้วัดระดับภาวะความ

เป็นส่วนตัวได้ตรงตามความเป็นจริง ผู้ให้ข้อมูล

เข้าใจภาวะความเป็นส่วนตัวคือมีความเข้าใจ

ความต้องการภาวะความเป็นส่วนตัวตามความ

หมายท่ีกล่าวข้างต้น จากชุดคำาถามแบบสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง สามารถระบุตัวแปรในเชิงลึก

และชัดเจนในการเก็บข้อมูลซ่ึงมาจากรูปแบบ

คำาถามและคำาตอบท่ีให้เลือก ส่วนแบบสังเกตการณ์ 

ทำาให้เห็นถึงรูปแบบการใช้พ้ืนท่ีเปิดโล่งได้ ปฎิกริยา

ที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทำาให้ได้ข้อมูลส่วน พฤติกรรมที่

เว้นว่างส่วนบุคคล  จากระยะห่างที่ผู้ใช้เลือก การ

แสดงอาณาเขตครอบครอง ตำาแหน่งการวาง

กระเป๋าแสดงถึงความรู้สึกปลอดภัย และขนาด

พื้นที่จากการวางของที่ใช้ ภาวะการถูกรบกวน

ความเป็นส่วนตัวจากพฤติกรรมการเอียงตัว 

ใส่หูฟังหรือย้ายท่ีน่ัง ใกล้เคียงกับงานของเอสเซอร์ 

Esser (1973) แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน ว่า

ส่ิงใดเป็นตัวแปรที่รบกวนภาวะความเป็นส่วน

ตัว รวมถึงไม่สามารถเก็บข้อมูลด้านทัศนคติของ

ผู้ใช้ได้เท่าแบบสอบถาม จึงเหมาะสมที่จะใช้ใน

การศึกษาเบื้องต้นเท่านั้น แม้ว่าแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณ์ จะให้ข้อมูลได้ใกล้เคียงกัน 

แต่การศึกษาข้างต้น พบว่า การทำาแบบสอบถาม 

สามารถนำาไปพัฒนาเพื่อใช้ประเมินการวัดภาวะ

ความเป็นส่วนตัวได้ต่อไป เนื่องจากข้อมูลที่ได้มี

แนวทางคำาตอบที่ใกล้เคียงกัน โดยแบบสอบถาม

สามารถเก็บข้อมูลในเชิงพฤติกรรมภายนอกและ

ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมผู้ใช้งานในร้านกาแฟจาก
แบบสังเกตการณ์
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พฤติกรรมภายในได้อย่างชัดเจน ในแง่ของความ

สะดวกสามารถเก็บข้อมูลจำานวนมากได้เร็วใน

ระยะเวลาอันสั้นและไม่รบกวนผู้ให้ข้อมูล 

7. ข้อจำากัดและข้อเสนอแนะ

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบเครื่องมือ

เบื้องต้นมีข้อจำากัดด้านเวลาการเก็บข้อมูล จึงใช้

จำานวนกลุ่มตัวอย่างค่อนข้างน้อย และเลือกเก็บ

ข้อมูลจากร้านกาแฟที่มี รูปแบบใกล้เคียงกัน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ผลข้อมูลชัดเจน

ยิ่งขึ้น อาจระบุความชัดเจนของผู้ให้ข้อมูล เช่น 

ช่วงอายุ เพศ และเพิ่มจำานวนผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น 

ในส่วนของเครื่องมือยังมีเทคนิคการเก็บข้อมูล

ด้วยวิธีอื่นๆ เช่น การทดลอง โดยการสร้าง

สถานการณ์จำาลอง ทดลองทำาภาคสนาม หรือ

สร้างภาพสามมิติ เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือก 
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บทคัดย่อ

 การจัดวางผังนิทรรศการและเทคนิคการจัดแสดง มีส่วนในการให้ผู้เข้าชมสามารถเดินชมได้อย่าง
ทั่วถึงและดึงดูดใจให้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับนิทรรศการ งานวิจัยนี้ค้นหาว่ารูปแบบของการวางผังและ
เทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้องฟ้าจำาลอง ส่งผลอย่างไร
ต่อพฤติกรรมการเข้าชม โดยใช้การวิจัยเชิงสำารวจ สังเกตการณ์พฤติกรรมการเข้าชมเพื่อเก็บข้อมูลการ
เข้าชมของเด็กในช่วงอายุ 6-12 ปี จำานวน 30 คน ที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และสัมภาษณ์
เหตุผลของการเข้าชมจากเด็กจำานวน 10 คน เพื่อใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผลการวิจัย
พบว่า ผังพื้นในจุดที่เป็นเทคนิคการจัดแสดงแบบทดลองจำาลอง 3 มิติ และเทคนิคจัดแสดงแบบสื่อ
มัลติมีเดีย มีผู้เข้าชมหนาแน่น ในขณะที่ผังพื้นในจุดเทคนิคการจัดแสดงวัตถุจริงนั้นไม่ค่อยมีผู้เข้าชม 
และเทคนิคการจัดแสดงแบบทดลองจำาลอง 3 มิติ ยังสามารถดึงดูดความสนใจแก่เด็กได้มากที่สุด ผล

การวิจัยนี้จึงสามารถนำาไปพัฒนาเป็นแนวทางการออกแบบนิทรรศการได้ต่อไป

คำาสำาคัญ: ผังพื้นนิทรรศการ เทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ พฤติกรรมการเข้าชม ท้องฟ้าจำาลอง

Abstract

Arrangement of exhibition plan exhibition technique provides visitors with a walking around and 
appease them to interact with the exhibition. This research focused on arrangement of the layout 
and exhibition technique  inside area of The science center Bangkok Planetarium. How does 
traffic affect behavior?     This is survey research. Observe traffic habits to collect information 
by having 30 children age between 6-12 years who had been allowed from the parents. And 
questionnaire for reasons in choosing exhibition technique by having 10 children.To use interview 
data analysis. From the research result, Floor plan in demonstration technique model 3D and the 
multimedia display There are dense visitors. While in the floor plan in the technical point of view, 
the real object is rarely visited. model 3D experiments can also attract the most children. The 

result of this research can be further developed as an exhibition design approach.

Keyword : Exhibition Layout, Exhibition Technique, Visit Behavior, Planetarium 
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1. บทนำา

 “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา” หรือที่

เรียกกันทั่วไปว่า พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ถูกจัด

ตั้งขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ (Learning) หรือที่

รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และกิจกรรมที่

แตกต่างกับการเรียนรู้จากสถานศึกษาในระบบ 

แต่จะเป็นการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นสอดคล้องกับ

ความต้องการและความพร้อมของผู้ที่มาศึกษา 

(สุทธาสินี วัชรบูล, 2544) โดยเน้นให้ความ

รู้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่มีต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน ผสมผสานกับสื่อนิทรรศการ

การจัดแสดงภายในอาคารท่ีจัดเรียบเรียงเป็น

เรื่องราวเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้เข้าชม มีผู้คน

มากกว่า 500 ล้านคนที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ใน

สหรัฐอเมริกาต่อปี พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์กว่า 

300 แห่งมีผู้ชมกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุต่ำากว่า 

18 ปี (Hein & Alexander, 1998) แต่เมื่อผู้วิจัย

เข้าไปสำารวจเบื้องต้น ได้พบเห็นพฤติกรรมการ

เดินของผู้เข้าชมที่แตกต่างกัน ผู้ชมได้มีโอกาส

จะเลือกเดินตามเส้นทางของตนเองหรือเลือก

ระยะการเข้าไปมีส่วนร่วม ทำาให้การเดินภายใน

พิพิธภัณฑ์เป็นไปอย่างอิสระ บางคนเลือกเดิน

เพียงบางจุดการจัดแสดงเท่านั้น ซึ่งส่งผลให้จุด

ดังกล่าวไม่ได้รับความสนใจตามไปด้วย จึงทำา

ให้เกิดการเดินไม่ทั่วถึงภายในพิพิธภัณฑ์ Cleaver 

(1992) กล่าวถึงพิพิธภัณฑ์ที่เน้นการทดลองทำา 

(Hands-on Museums) ที่เชื่อว่าหากลงมือทำา 

ความคิดของเด็กจะเกิดขึ้นด้วย เมื่อพิพิธภัณฑ์

วิทยาศาสตร์ได้เปิดโอกาสให้เด็กได้สำารวจ ค้นหา 

ศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเด็กเอง จึงเกิดการเรียนรู้ที่

เป็นอิสระ (free-choice learning) (Falk &

Dierking, 1998) จากประเด็นปัญหาที่ผู้วิจัยพบว่า 

เด็กจะสนใจเพียงบางจุดและส่งผลให้เกิดการ

เดินไม่ทั่วถึง ทำาให้ผู้วิจัยเกิดคำาถามกับตนเองอยู่ 

2 ประเด็นว่า “อะไรคือสิ่งที่เด็กสนใจและเดินไป 

และทำาไมเด็กไม่สนใจเดินไป”

 Renninger (1992) กล่าวว่า เด็กจะมีความ

อยากรู้อยากเห็นมากและอยากเรียนรู้มากขึ้น 

เม่ือข้อมูลที่จะได้รับเช่ือมโยงกับความสนใจ

ของพวกเขาซึ่งตรงกับ (Mew & Mew, 1964) ที่

ได้เสนอปัจจัยความกระตือรือร้นของเด็กจาก

พฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจ และความสัมพันธ์

ระหว่างเด็กกับวัตถุจะเป็นไปตามความรู้และ

ความสนใจของแต่ละคน (Gardner, 1991) จาก

การศึกษาตัวอย่างงานวิจัยของ Diamond (1986) 

ที่ได้บันทึกการเข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 

แห่งของครอบครัวหนึ่ง แล้วพบว่าครอบครัวนั้น

มีพฤติกรรมเดินไปเรื่อยๆรอบนิทรรศการโดย

ใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาที ในการเดิน สมาชิกใน

ครอบครัวสนใจทดลองส่ิงจัดแสดงและอ่านภาพ

คำาบรรยายเพียง 9% เท่านั้น 

 งานวิจัยที่ ศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้าชม

ภายในพิพิธภัณฑ์ พบว่า มีการศึกษาในประเด็น           

(1) เวลาการเข้าชมและการพูดคุยระหว่างการเดิน

ชม (Borun, Chambers & Cleghorn, 1998; 

Brook & Verson,1956; Falk & Direking, 1992)

(2) สำารวจการเคลื่อนที่ของผู้เข้าชม ได้แก่ การ

เคลื่อนที่แบบบอก (spatially guided movement) 

การเคลื่อนที่แบบควบคุม (spatially dictated 

movement) และการเคล่ือนท่ีแบบอิสระ (spatially 

random movement) (3) การเข้าถึงพื้นที่ การ

หยุดยืนมอง และการเดินข้าม (Wineman & 

Peponis, 2010)  

 จากผลงานวิจัยในอดีตที่กล่าวมา งานวิจัยนี้

มุ่งค้นหาความสัมพันธ์ของผังพื้นนิทรรศการ 

และเทคนิคการจัดแสดงนิทรรศการ ส่งผลอย่างไร

ต่อพฤติกรรมการเข้าชม โดยใช้พื้นที่นิทรรศการ

ภายในอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้องฟ้า

จำาลอง เป็นพื้นที่ศึกษา
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย

 เพ่ือค้นหาความสัมพันธ์ของผังพ้ืนนิทรรศการ 

และเทคนิคการจัดแสดงของส่วนนิทรรศการ   

ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชมอย่างไร

3. ขอบเขตของงานวิจัย

 การวิจัยนี้ลงพื้นที่สำารวจภายในอาคาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 2) ศูนย์

วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาท้องฟ้าจำาลองกรุงเทพ

มหานคร โดยเลือกสำารวจผังพื้นเฉพาะบริเวณ

ชั้น 1 

4. กรอบแนวความคิดการวิจัย

 ผู้วิจัยค้นหาความสัมพันธ์ของผังพ้ืนและ

เทคนิคการจัดแสดงภายในส่วนนิทรรศการ โดย

ใช้พฤติกรรมของผู้เข้าชมเป็นตัวชี้วัด ซึ่งกำาหนด

ให้พฤติกรรมการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์และพฤติกรรม

การหยุดยืนมอง เป็นการบ่งบอก สรุปเป็นกรอบ

แนวความคิดได้ดังนี้ (รูปที่ 1)

  

ที่มา: ผู้วิจัย
รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย

5. วิธีการวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ   โดย

ทำาการเก็บข้อมูลในส่วนของนิทรรศการภายใน

บริเวณชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา ท้องฟ้าจำาลอง 

กรุงเทพมหานคร

5.1 กลุ่มตัวอย่าง

 เด็กช่วงอายุ 6-12 ปี จำานวน 30 คน ที่เข้า

ชมนิทรรศการในวันที่ 7มกราคม 2561 ช่วงเวลา 

12.30 น - 15.30 น. และวันที่ 11 มกราคม 2561 

ช่วงเวลา 13.00 น. - 16.00 น. ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับ

ความยินยอมจากผู้ปกครองให้สังเกตการณ์ และ

สัมภาษณ์เด็กหลังการชมนิทรรศการ

5.2 พื้นที่เก็บข้อมูล

 ในปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ได้มีการนำาเสนอ

เทคนิคที่ทันสมัยมาจัดแสดง เพื่อดึงดูดความ

สนใจสำาหรับผู้ชมทุกเพศและทุกวัย เมื่อกล่าวว่า

พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นสถานที่รับ

รู้ทางประสาทสัมผัส นิทรรศการจึงอยู่ในฐานะ

การสื่อสาร เพื่อสร้างมโนภาพของสิ่งที่ไม่ได้

มีอยู่จริงในขณะนั้นผ่านวัตถุและกระบวนการ 

(กานต์รวี ชมเชย, 2557) นิทรรศการจึงแบ่งออก

เป็น (1) นิทรรศการถาวร ที่จัดเรียงแบบเดิมไม่

เปลี่ยนแปลง เช่น วัตถุจริง หุ่นจำาลอง รูปภาพ 

งานกราฟฟิก ฯลฯ (2) นิทรรศการชั่วคราว 

จัดเป็นครั้งคราวแสดงความรู้ใหม่ๆ มีเวลาจัด

และเวลาสิ้นสุดที่แน่นอน อาจเป็นเนื้อหาเดิม

ที่หมุนเวียนตามแต่ละสถานที่ (สุธาวรรณ 

หนูครองสิน, 2559)

 5.2.1 การใช้สือ่ในการจดันทิรรศการ Mclean

(1996) กล่าวว่า นิทรรศการคือ ส่วนประกอบ

หลักของพิพิธภัณฑ์ ถ้าขาดนิทรรศการแล้ว
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พิพิธภัณฑ์ก็ไม่ต่างจากโกดังเก็บของ พิพิธภัณฑ์

สร้างประสบการณ์ที่น่าพอใจเป็นประสบการณ์

ทางสังคมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม อีกทั้งแบ่งปัน

คุณค่าและเชาว์ปัญญาให้แก่ผู้ชมด้วย (ไชยวิชญ์ 

กิตติพิทยางกูร, 2551) สื่อภายในนิทรรศการ คือ 

องค์ประกอบต่างๆที่ถูกจัดขึ้นเพื่อเล่าเนื้อหา 

เรื่องราว และเหตุการณ์ เพื่อให้นิทรรศการมี

ความสมบูรณ์ สื่อที่นำามาใช้มีหลายรูปแบบขึ้น

อยู่กับเนื้อหานิทรรศการ และใจความสำาคัญ

ของเรื่อง การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสามารถ

ถ่ายทอดและตอบสนองความสนใจของผู้ชม

แต่ละคน โดยได้มีการแบ่งสื่อการจัดแสดงเป็น 8 

ประเภท คือ (1) วัตถุ (object, artifact) (2) รูปภาพ

และคำาบรรยาย (label) (3) หุ่นจำาลอง 3 มิติ (3D 

model, scaled model) (4) การสร้างบรรยากาศ

จำาลอง (setting) (5) เครื่องมือและวีดีทัศน์ 

(audio-visaul) (6) คอมพิวเตอร์ (computer 

multimedia) (7) สื่อที่สามารถมีกิจกรรมร่วมได้ 

(hand-on, interactive) (8) การแสดงและผู้นำา

ชมท่ีจัดเป็นพิเศษ (dramatic performance) (กชพร

หัสดิน, 2548) ซึ่งในพื้นที่การเก็บข้อมูลในส่วน

นิทรรศการ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ท้องฟ้าจำาลอง มีเทคนิคสื่อการจัด

แสดงตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน คือ (1) การจัด

แสดงแบบทดลองจำาลอง 3 มิติ (2) การจัดแสดง

แบบสื่อมัลติมีเดีย (3) การจัดแสดงแบบวัตถุจริง 

(รูปที่ 2) 

5.3 เครื่องมือในการเก็บข้อมูล

 5.3.1 แบบสังเกตการณ์ ใช้เพื่อเก็บข้อมูล

พฤติกรรมเข้าชม โดยสังเกตจากการเดินของ

เด็ก ภายในส่วนจัดนิทรรศการ ผู้วิจัยจัดทำาผัง

พ้ืนเพื่อบันทึกพฤติกรรมการเดินไปยังบริเวณ

การจัดแสดง ใช้สัญลักษณ์เพื่อแทนค่าพฤติกรรม

ของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อเทคนิคการจัดแสดง 

โดยใช้สัญลักษณ์      แทนพฤติกรรมการเข้า

ชมมีปฏิสัมพันธ์กับเทคนิคการจัดแสดง และใช้

สัญลักษณ์        แทนพฤติกรรมการหยุดยืนมอง

เทคนิคการจัดแสดง (รูปที่ 3)

 

 
ที่มา: ผู้วิจัย

รูปที่ 2 แสดงผังพื้นภายในส่วนนิทรรศการชั้น 1 อาคาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้องฟ้าจำาลอง

ที่มา : ผู้วิจัย

รูปที่ 3 แสดงพฤติกรรมการเข้าชมของเด็ก บ่งบอกความ
หนาแน่นบริเวณเทคนิคการจัดแสดงแต่ละจุด
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  5.3.2 แบบสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลด้าน

พฤติกรรม ได้แก่ อายุ ความสนใจเทคนิคการจัด

แสดงภายในส่วนนิทรรศการ และเหตุผลในการ

หยุดยืนมองหรือการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์

5.4 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล

 5.4.1 เลือกกลุ่มตัวอย่างในการสังเกตการณ์

และสัมภาษณ์ กำาหนดเป็นเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี 

ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มาพิพิธภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่และ

สามารถให้ข้อมูลกับผู้วิจัยได้

 5.4.2 ผู้วิจัยสังเกตพฤติกรรมการเข้าชม

จากการเดินของเด็กจำานวนทั้งหมด 30 คน โดย

แบ่งพฤติกรรมการเข้าชมเป็นการเข้าไปมี

ปฏิสัมพันธ์และการหยุดยืนมองพร้อมทั้ ง

จดบันทึกลงผังพื้นที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

ข้อมูล

 5.4.3  บันทึกภาพถ่ายในขณะที่เด็กแสดง

พฤติกรรมการเข้าชมในส่วนนิทรรศการ

 5.4.4 ผู้วิจัยทำาการสัมภาษณ์หลังจากเด็ก

ชมนิทรรศการ ถึงเหตุผลในการหยุดยืนมอง

หรือเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเทคนิคการจัดแสดง

ภายในนิทรรศการ

6. ผลการวิจัย

6.1 จากการสังเกตการณ์ 

 สังเกตวิเคราะห์พฤติกรรมการเดิน โดย

วิเคราะห์ผ่านเส้นทางการเดินชม เพื่อพิจารณา

ผังพื้นนิทรรศการและเทคนิคการจัดแสดงที่ส่ง

ผลต่อพฤติกรรมการเข้าชมของเด็ก จากการ

วิเคราะห์ความหนาแน่นของจำานวนผู้เข้าชม

ภายในผังพื้นที่เก็บข้อมูล พบว่า พื้นที่ที่หนาแน่น

มีเด็กเข้าชมจำานวนมากที่สุดคือ ส่วนบริเวณ

ที่จัดวางอุปกรณ์แบบการทดลองวิทยาศาสตร์ 

และจุดที่เป็นนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งเทคนิค

การจัดแสดงบริเวณนี้จะเป็นการจัดแสดงแบบ

ทดลองจำาลอง 3 มิติ ผู้ปกครองสามารถปล่อย

ให้เด็กได้ทดลองได้ด้วยตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่

ดูแลความปลอดภัยประจำาแต่ละที่อยู่ด้วย สื่อ

เทคนิคการจัดแสดงประเภทนี้จึงสามารถดึงดูด

ความสนใจแก่เด็กให้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็น

อย่างมาก (รูปที่ 4-5) ถัดมาคือการจัดแสดงแบบ

สื่อมัลติมีเดีย ที่จัดอยู่ในรูปแบบของรูปภาพ

ประกอบ เกมส์แบบฝึกทักษะ ฯลฯ ที่ทำาให้เด็ก

สนใจและเกิดพฤติกรรมการหยุดยืนมอง      (รูปที่ 6) 

สำาหรับพื้นที่ที่เด็กเข้าชมค่อนข้างน้อยคือส่วน

ด้านหลังของอาคารและส่วนของสื่อเทคนิคการ

จัดแสดงประเภทวัตถุจริง ที่มีลักษณะเป็นห้อง

เฉพาะ จากการสังเกตเด็กจะเดินไปบริเวณนั้น

น้อย และมีเด็กบางคนไม่เลือกเดินไปบริเวณ

นั้นเลย ทั้งๆที่ยังมีการจัดแสดงต่อ ผู้วิจัยจึงได้

เห็นว่ายังมีจุดที่บอดที่ทำาให้เกิดการเดินที่ไม่ทั่ว

ทั้งหมดภายในพื้นที่การจัดแสดง (รูปที่ 7)

รูปที่ 4 แสดงบริเวณเทคนิคการจัดแสดงแบบทดลอง
จำาลอง 3 มิติ

 
รูปที่ 5 แสดงบริเวณนิทรรศการหมุนเวียนท่ีจัดเทคนิค
การจัดแสดงแบบทดลอง



ผังพื้นและเทคนิคการจัดแสดงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเข้าชมสำาหรับเด็ก 
ภายในอาคารวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำาลอง กรุงเทพมหานคร
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รูปที่ 6 แสดงเทคนิคการจัดแสดงแบบสื่อมัลติมีเดีย

รูปที่ 7  แสดงเทคนิคการจัดแสดงแบบวัตถุจริง และ
บริเวณด้านหลังของนิทรรศการ

6.2 จากการสัมภาษณ์ 

 ผู้วิจัยได้ทำาการสัมภาษณ์หลังจากที่ตาม

สังเกตพฤติกรรมการเดินของเด็ก เพื่อเก็บข้อมูล

ถึงช่วงอายุของเด็ก การเลือกสนใจเทคนิคการ

จัดแสดง และเหตุผลที่สนใจ

ตารางที่ 1 เหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของการเข้าชม
เทคนิคการจัดแสดง

อายุ
(ปี)

สนใจเทคนิคการจัดแสดง เหตุผลที่สนใจ

7 แบบทดลอง 3 มิติ ชอบการทดลอง

10 แบบทดลอง 3 มิติ อยากเปน็นกัวทิยาศาสตร์

7 สื่อมัลติมีเดีย ชอบเสียงเพลง

6 แบบทดลอง 3 มิติ ได้ความรู้ใหม่ๆ

11 แบบทดลอง 3 มิติ ได้ลองทำาเอง

6 วัตถุจริง ได้เห็นของจริง

8 สื่อมัลติมีเดีย มีสี เสียงดูสนุก

11 แบบทดลอง 3 มิติ ได้ทดลองความรู้รอบตัว

7 แบบทดลอง 3 มิติ ชอบการทดลอง

12 สื่อมัลติมีเดีย ดูสนุก

 จากตารางที่ 1 สัมภาษณ์เด็กจำานวน 10 

คนพบว่าเด็กส่วนใหญ่มีความสนใจเทคนิคการ

จัดแสดงแบบทดลองจำาลอง 3 มิติ โดยให้เหตุผล

ว่า มีความสนใจชอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชอบการ

ทดลอง สามารถทดลองทำาเองได้ และทำาให้เกิด

ความรู้ใหม่ๆ ถัดมาเด็กสนใจหยุดยืนมองเทคนิค

การจัดแสดงแบบสื่อมัลติมีเดีย โดยให้เหตุผลว่า 

ชอบสีสัน  เสียง และดูสนุกสนาน ส่วนเทคนิค

การจัดแสดงแบบวัตถุจริง เด็กมีความสนใจน้อย

ที่สุด โดยให้เหตุผลว่า สนใจเพราะได้เห็นของจริง

 

7. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการวิจัย

 จากการสำารวจและเก็บข้อมูลในคร้ังน้ีพบว่า 

ผังพื้นนิทรรศการแบบเปิดที่สามารถเดินได้

โดยรอบ ไม่กำาหนดทางเข้าออกที่บังคับ ได้แก่

บริเวณ นิทรรศการหมุนเวียน ส่วนทดลอง

วิทยาศาสตร์ แผนที่โลก และส่วนอุโมงค์

วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถมองเห็นสิ่งที่จัดแสดง

ได้ง่าย ทำาให้เด็กมีความสนใจที่จะเข้าถึงมากกว่า

นิทรรศการที่ถูกจัดอยู่ในห้อง หรือผนังทึบ ได้แก่ 

บริเวณห้องจัดแสดงแร่จากแหล่งต่างๆ และ

นิทรรศการยาเสพติด ที่กำาหนดทางเข้าออกแบบ

ปดิทีช่ดัเจน และไมส่ามารถมองเหน็สิง่ทีจ่ดัแสดง

ได้ในทันที ดังงานวิจัยในอดีตที่กล่าวว่า การมอง

เห็นเป้าหมายจะทำาให้ผู้ชมสามารถตัดสินใจ

ค้นหาเป้าหมายได้ง่ายขึ้น (Wineman & Peponis,

2010)

 เทคนิคการจัดแสดงแบบสื่อทดลองจำาลอง 

3 มิติ สามารถทำาให้เด็กเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ได้

มากที่สุด จากการที่ให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับการ

ทดลอง มีอุปกรณ์ให้ฝึกเชาว์ปัญญาเกิดเป็นการ

เรียนรู้ ได้แก่ บริเวณนิทรรศการหมุนเวียน ส่วน

ทดลองวิทยาศาสตร์และอุโมงค์วิทยาศาสตร์ 
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สำาหรับพฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกมาโดย

การหยุดยืนมองต่อสิ่งจัดแสดงนั้น ก็แสดงได้ถึง

ความสนใจที่เกิดข้ึนเพียงแต่ว่าการจัดแสดงน้ัน

ไม่ได้จัดอยู่ในรูปแบบที่เข้าไปทดลองได้ แต่จัด

อยู่ในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียประกอบด้วย

รูปภาพ เสียงบรรยาย ได้แก่บริเวณแผนที่โลก 

และนิทรรศการยาเสพติด ในส่วนที่เป็นการจัด

แสดงวัตถุจริง จัดแสดงแร่จากแหล่งต่างๆ มีเด็ก

ส่วนน้อยที่ให้ความสนใจและบางคนก็เดินผ่าน

ในบริเวณนี้ไปเลย

 

7.2 ข้อเสนอแนะ

 ในการศึกษาขั้นต่อไป ควรสำารวจในประเด็น

อื่นๆ เช่น เรื่องแสง สี การมองเห็นเป้าหมาย 

เป็นต้น ท้ังน้ีอาจจะสำารวจพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

อื่นเพิ่มเติม เพื่อสามารถนำาข้อมูลมาเปรียบ

เทียบได้มากขึ้น
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บทคัดย่อ

 ปัญหาสำาคัญในโรงเรียนที่มีการสอนด้านดนตรี คือ พื้นที่ซ้อมดนตรีซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างจำากัด

ทำาให้เกิดเสียงรบกวน เป็นเหตุให้ประสิทธิภาพในการซ้อมไม่ดี งานวิจัยนี้จึงมุ่งค้นหาขนาดพื้นที่และ

ระยะห่างระหว่างการนั่งของนักดนตรีที่เหมาะสมและไม่เกิดเสียงรบกวน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงทดลอง 

กรณีซ้อมเดี่ยวต่างเพลงในพื้นที่เดียวกัน เครื่องดนตรี 3 ประเภทต่อ 1 ชุด จำานวน 18 ชุด รวม 54 คน 

จากโรงเรียนกรมดุริยางค์ทหารบก กำาหนดให้นักดนตรีกำาหนดระยะห่างพื้นที่ซ้อมด้วยตนเอง และ

สอบถามความรู้สึก นำาค่าเฉลี่ยมาสรุปผลพื้นที่และระยะห่างที่เหมาะสม ผลการวิจัยสรุปว่า เชลโล 

(Cello) มีการใช้พื้นที่การซ้อมมากที่สุด คือ 2.46 m2/คน โอโบ (Oboe) มีการใช้พื้นที่การซ้อมน้อยที่สุดคือ 

1.08 m2/คน และระยะห่างในการซ้อมดนตรีทั้งหมดเฉลี่ย 9.33 เมตร

คำาสำาคัญ: ดุริยางค์  พื้นที่  ระยะห่าง  เสียงรบกวน  ห้องซ้อมดนตรี

Abstract

 One of the most significant problem was generally found in music institute is the limitation 

of practical spaces. As the above-mentioned problem, unnecessary noises were produced that 

might be affected to efficiency of practice. Therefore, the purpose of this study is to find out 

the suitability of size, space and distances between musicians on condition that two or more 

musicians who practice different songs in the same space. By experimental study, 18 sets 

of 3 types of musical instruments by 54 musicians from Royal Thai Army Band School, The 

participants selected practice location themselves. Their comfortableness were interviewed. The 

averages were summarized in order to find the appropriate space and distance. It was concluded 

that cello used the biggest space, 2.46 square meters. Oboe used the smallest space, 1.08 

square meters. The average distance is 9.33 meter. 

Keywords: Orchestra, Space, Distance, Noise, Rehearsal Room 
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1. ที่มาและความสำาคัญ

 เหล่าทหารดุริยางค์มีความสำาคัญและ

จำาเป็นสำาหรับหน่วยทหารและมีวิวัฒนาการ

มาพร้อมกับกองทัพไทยทั้งนี้ในปัจจุบันกอง

ดุริยางค์เหล่าทัพมีหน้าที่รับผิดชอบหลักในการ

บริหารจัดการเหล่าทหารดุริยางค์ในฐานะเหล่า

สายวิทยาการและเป็นหน่วยสนับสนุนการ

ปฏิบัติการทางดนตรีให้กองทัพ หน่วยทหารทั้งใน

และส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมภาครัฐและ

ภาคเอกชน และในรัฐพิธีต่างๆ โรงเรียนดุริยางค์

เหล่าทัพจึงเป็นสถาบันการศึกษาท่ีสำาคัญซึ่งมี

หน้าท่ีให้การศึกษาในวิชาการ อบรม และดำาเนินการ

ฝึกนักเรียนดุริยางค์เหล่าทัพ เพื่อให้ผู้สำาเร็จการ

ศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และเพียงพอ

ในการรับราชการเป็นนายทหารชั้นประทวน

ประจำาการในเหล่าทัพ (วรางคนิต นันทนาสิทธิ์, 

2521, น. 1) โรงเรียนดุริยางค์ทหารมี 3 เหล่าทัพ 

ได้แก่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก โรงเรียนดุริยางค์

ทหารเรือ และโรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ 

ซึ่งโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกมีข้อจำากัดทั้งในด้าน

พื้นที่ ในการซ้อมเป็นพื้นที่ติดถนนใหญ่และ 

จำานวนห้องซ้อมเด่ียวมีไม่เพียงพอทำาให้เกิด

พฤติกรรมการซ้อมในบริเวณรอบโรงเรียน เช่น 

ห้องสมุด ศาลาพักคอย ลานจอดรถ หน้ากองร้อย

(รูปที่ 1)

รูปท่ี 1  ภาพการฝึกซ้อมดนตรีของนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

 งานวิจัยนี้จึงมุ่งค้นหาขนาดพื้นที่และระยะ

ห่างระหว่างการนั่งของนักดนตรีที่เหมาะสม 

และไม่เกิดเสียงรบกวน โดยใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง 

กรณีซ้อมเดี่ยวต่างเพลงในพื้นที่เดียวกัน

2. วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการใช้พื้นท่ี

ฝึกซ้อมเครื่องดนตรีแต่ละประเภท

 2. เพ่ือศึกษาระยะห่างในการซ้อมต่างเคร่ือง

ดนตรี

 3. ทบทวนวรรณกรรมแบ่งประเด็นศึกษา

เพ่ือนำาไปใช้ในการวิเคราะห์การใช้พื้นที่และ

ระยะห่างการนั่งของนักดนตรีที่เหมาะสมดังนี้ 

3. ทบทวนวรรณกรรม

 แบ่งประเด็นการศึกษาเพื่อนำาไปใช้ในการวิ

เคราะห์การใช้พื้นที่และระยะห่างการนั่งของนัก

ดนตรีที่เหมาะสม ดังนี้

3.1 ศึกษาอาคารเก่า

ที่มา: กรมยุทธโยธาทหารบก
รูปที่ 2 ภาพอาคารโรงนอนทหาร

 อาคารโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกหลังเดิม

เป็นโรงนอนทหาร (รูปที่ 2) และหน่วยได้ทำาการ

ปรับปรุงเป็นโรงเรียนดุริยางค์ทหารบกทำาให้

ไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในวิชาการ

ดนตรี ดุริยางค์ทหารบกจึงมีความจำาเป็นที่จะ

ต้องปรับปรุงอาคารโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก
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ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนวิชาการดนตรี 

ซึ่งแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงจำานวนการรับ

นักเรียนดุริยางค์ ขึ้นอยู่กับจำานวนกำาลังพลตาม

หน่วยต่างๆทั่วประเทศและจำานวนที่กรมกำาลัง

พลทหารบกอนุมัติให้ในแต่ละปี จากสถิติการจบ

การศึกษานั้น จำานวนนักเรียนดุริยางค์ที่รับน้อย

ที่สุด คือ 15 อัตรา ในปี พ.ศ. 2529 และ พ.ศ. 

2530 และจำานวนนักเรียนดุริยางค์ที่รับมากที่สุด 

คือ 41 อัตรา ในปี พ.ศ. 2544 ปัจจุบันโรงเรียน

ดุริยางค์เปิดรับนักเรียนทั้งหมด 40 อัตรา และมี

แนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ ถึง 50 อัตราในอนาคต 

ทำาให้ห้องเรียนมีขนาดไม่พอดีกับจำานวนนักเรียน 

รวมถึงพ้ืนท่ีต่างๆ ไม่สอดคล้องต่อการฝึกซ้อม 

และการเรียนดนตรีและวิชาสามัญ รวมถึงพื้นที่

การฝึกหัดระเบียบแถว และเน่ืองจากกรมดุริยางค์

ทหารบก เ ป็นพื้ น ท่ี ติ ดถนนใหญ่ และ ใกล้            

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก จึงทำาให้นักเรียนต้อง

เรียนและซ้อมดนตรีท่ามกลางเสียงรบกวนจาก

รถยนต์ รถฉุกเฉิน

3.2 ลักษณะการซ้อมปัจจุบัน

 นักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ทหารจะมีการ

ซ้อมตามตารางในทุกๆ วันเวลาบ่ายโมง จนถึง

เวลาบ่ายสี่โมงครึ่ง

รูปที่ 3  ภาพห้องซ้อมเดี่ยวภายในโรงเรียน

โรงเรียนมีห้องซ้อมเดี่ยวเพียง 6 ห้อง (รูปที่3) จึง

ทำาให้นักเรียนที่เหลือ ต้องหาที่ซ้อมบริเวณรอบ

โรงเรียนในพื้นที่จำากัด ทำาให้เกิดเสียงรบกวนจาก

เครื่องดนตรีชนิดอื่นที่ซ้อมบริเวณใกล้เคียงกัน 

โดยอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เก้าอี้ และแสตนด์โน้ต 

และจะมีอาจารย์คุมในบางครั้ง โดยอาจเรียกรวม

ซ้อมเฉพาะเครื่องดนตรีหรือตัวต่อตัว หากไม่มี

อาจารย์คุม นักเรียนจะทำาการซ้อมแบบจับกลุ่ม

เพลงเดียวกัน หรือซ้อมเดี่ยว ในกรณีต่างเพลง

3.3 เสียงรบกวน

 “ระดับเสียงรบกวน” หมายถึง ตัวเลข

ที่กำาหนดเป็นค่ามาตรฐานตามประกาศคณะ

กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.

2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ซึ่งได้กำาหนด

ไว้เท่ากับ 10 เดซิเบลเอ

 “เสียงรบกวน” หมายถึง ระดับเสียงจาก

แหล่งกำาเนิดในขณะมีการรบกวนที่ มีระดับ

เสียงสูงกว่าระดับเสียงพื้นฐาน โดยมีระดับการ

รบกวน เกินกว่าระดับเสียงรบกวนที่กำาหนดไว้

ในประกาศคณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง

รบกวน หรืออีกนัยหนึ่งคือ มีระดับการรบกวน

เกิน 10 เดซิเบลเอ

 “ระดับการรบกวน” หมายถึง ค่าความ

แตกต่างระหว่างระดับเสียง ขณะมีการรบกวน

กับระดับเสียงพื้นฐาน

 “ระดับเสียงพื้นฐาน (Background Noise 

Level) (รูปที่ 4) หมายถึง ระดับเสียงที่ ตรวจวัด

ในส่ิงแวดล้อมในขณะยังไม่เกิดเสียงหรือไม่ได้

รับเสียงจาก แหล่งกำาเนิดที่ประชาชนร้องเรียน

หรือแหล่งกำาเนิดที่คาดว่าประชาชนจะได้รับ การ

รบกวนเป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 (Per-

centile Level 90, LA90)
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ที่มา: สำานักอนามัยสิ่งแวดล้อม, 2550

รูปที่ 4 ภาพแสดงระดับเสียงพื้นฐาน 

3.4 ลักษณะของห้องเรียนดนตรี 

 ห้องเรียนปฏิบัติดนตรีต้องเป็นห้องเก็บ

เสียงโดยเฉพาะ ผนังห้อง 1 ด้านเป็นกระจกเงา

เพื่อสะท้อนอิริยาบถของ ผู้เรียน มีระบบแสงสีที่

สามารถปรับได้พ้ืนท่ีเรียนรวม ต้องมีส่ือโสตทัศน-

ศึกษา พร้อมเครื่องเสียงขนาดเล็กสำาหรับ ดนตรี

ในอาคารครบชุด (สุรพล นามเสนา, 2560)

3.5 การสะท้อนของเสียง 

 จากเสียงเป็นคลื่น เสียงจึงแสดงคุณสมบัติ

การสะท้อนเช่นเดียวกันกับคลื่นนะเมื่อเสียง

เคลื่อนที่ชนสิ่งกีดขวาง เคลื่อนที่ถึงผิวรอยต่อ

ของตัวกลาง หรือแม้กระทั่งตัวกลางชนิดเดียวกัน

แต่อุณหภูมิต่างกัน (ซึ่งมักพบในตัวกลางที่เป็น

อากาศ) จะทำาให้เกิดการสะท้อน ซึ่งเป็นไปตาม

กฎการสะท้อนของคลื่น ซึ่งกฎการสะท้อน 1. มุม

ตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อน  2.ทิศทางของคลื่น

ตกกระทบ เส้นแนวฉากและทิศทางการสะท้อน 

อยู่ในระนาบเดียวกัน (ปิยะ พละคช, 2560)

4. วิธีวิจัย

 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ลงพื้นที่

ภาคสนามโดยใช้พื้นที่ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

เป็นสถานที่ในการศึกษาเก็บข้อมูล โดยสังเกต

พฤติกรรมการใช้พื้นที่ในการซ้อม ระยะห่าง

การนั่งระหว่างนักดนตรี การสอบถามจาก

แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความรู้สึกมีสมาธิ 

ได้แก่ 1 = มีสมาธิน้อยที่สุด, 2 = มีสมาธิน้อย, 

3 = มีสมาธิปานกลาง, 4 = มีสมาธิมาก และ 

5 = มีสมาธิมากที่สุด และระดับความรู้สึกได้รับ

เสียงรบกวน ได้แก่ 1 = ได้รับผลกระทบน้อย

ที่สุด, 2 = ได้รับผลกระทบน้อย, 3 = ได้รับผลก

ระทบปานกลาง, 4 = ได้รับผลกระทบมาก  และ 

5 = ได้รับผลกระทบมากที่สุดโดยให้นักดนตรี

กำาหนดระยะการนั่งได้เองเพื่อวัดระยะห่าง 

4.1 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 1 (เบื้องต้น) 

 สำารวจภาพรวมของพื้นที่ โดยการสังเกต

พฤติกรรมการซ้อมดนตรี จำานวนห้องซ้อมเดี่ยว 

6 ห้องต่อจำานวนนักเรียน140 คน และแบ่ง

ประเภทชนิดเครื่องดนตรีออกเป็น 5 ประเภท 

คือ (สมบัติ จำาปาเงิน, 2523)

 1. เครื่องสาย (Stringed Instruments)

 2. เคร่ืองเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments)

 3.เครื่องทองเหลือง (Brass Instruments)

 4.เคร่ืองตีหรือประกอบจังหวะ (Percussion

  Instruments)

 5.เคร่ืองดนตรีประเภทคีย์บอร์ด (Keyboard)

 ผู้วิจัยได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเก็บ

ข้อมูลภาคสนามในการสำารวจขั้นต้น ดังนี้ 

 1) แบบสัมภาษณ์ ถึงประวัติอาคาร ปัญหา

การซ้อม จำานวนนักเรียนทุกชั้นปี เครื่องดนตรี

ที่ถนัด (ตารางที่ 1) และจำานวนห้องซ้อมเดี่ยว

 2) แบบสังเกต พฤติกรรมการซ้อม 

 3) การบันทึกภาพ ลักษณะทางกายภาพ

ด้านการซ้อม พ้ืนท่ีภายในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

เพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำานวนนักเรียนแต่ละชั้นปีและ
เครื่องดนตรี (ที่มา: ผู้วิจัย)

ลำาดับ เครื่องดนตรี ปี 1 ปี 2 ปี 3 รวม 
(คน)

1 Clarinet 5 2 2 9

2 Tenor Sax 3 3 1 7

3 French Horn 3 1 2 6

4 Trumpet 8 6 2 16

5 Bass Trombone 2 0 1 3

6. Euphonium 6 4 5 15

7. Tuba 3 2 0 5

8. Viola 2 0 0 2

9. Percussion 3 4 5 12

10 Flute 3 2 2 7

11 Alto Sax 5 5 4 14

12 Trombone 1 1 2 4

13 Guitar 2 2 5 9

14 Violin 2 4 0 6

15 Cello 1 0 2 3

16 Sousaphone 0 3 3 6

17 Baritone Sax 0 0 1 1

18 Piano 0 1+
voice

1 2

19 Double Bass 0 0 1 1

20 Oboe 0 0 1 1

รวม 50 50 40 130

4.2 สำารวจภาคสนามครั้งที่ 2 (ข้อมูลเชิงลึก) 

 เม่ือทราบถึงจำานวนนักเรียนแต่ละช้ันปีและ

เครื่องดนตรี ที่ได้จากการลงสนามเบื้องต้นแล้ว

โดยเอาข้อมูลที่ได้ คือ การบันทึกภาพพฤติกรรม

การซ้อมดนตรี ผลการสัมภาษณ์เหตุผลการ

เลือกที่นั่งซ้อมมาวิเคราะห์คัดเลือกผู้เข้าร่วม

ทดสอบและเตรียมเครื่องมือวิจัย ผู้วิจัยได้มี

การเตรียมความพร้อมก่อนเก็บข้อมูลภาคสนาม

ในการสำารวจเชิงลึก ดังนี้

 กำาหนดแบ่งกลุ่มตัวอย่างนักดนตรี เครื่อง

ดนตรีซ้อมเดี่ยวต่างเพลงในพื้นที่ เดียวกัน 

เครื่องดนตรี 3 ชนิด ต่อ 1 ชุด จำานวน 18 ชุด 

รวม 54 คน จากโรงเรียนกรมดุริยางค์ทหารบก 

กำาหนดให้นักดนตรีกำาหนดระยะห่างพื้นที่ซ้อม

ด้วยตนเอง (รูปที่ 5) เพื่อสอบถามความรู้สึกมี

สมาธิและการได้รับเสียงรบกวน นำาค่าเฉลี่ยที่ได้

มาสรุปผลพื้นที่และระยะห่างที่เหมาะสม

รูปที่ 5 ภาพการทดลองการซ้อมเดี่ยว

5. ผลการศึกษา

 จากการทดสอบพบว่า กลุ่มเครื่องดนตรีที่

ใช้พื้นที่ในการซ้อมมากที่สุดคือ เครื่องตีหรือ

ประกอบจังหวะPercussion 2.25 m2/คน และ

กลุ่มท่ีใช้พื้นที่น้อยที่ สุดคือเครื่องเป่าลมไม้ 

(Woodwind) 1.40 m2/คน (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ในการใช้งานโดยเฉลี่ยเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ

เครื่องดนตรี ประเภท Woodwind Instruments

เครื่องดนตรี กว้าง (M) ยาว (M)

Clarinet 0.97 1.52

Tenor Sax 1.03 1.20

Flute 1.10 1.62

Alto sax 1.00 1.44

Oboe 0.90 1.20

เฉลี่ย
1.00 1.40

1.40 ตร.ม.
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เครื่องดนตรี ประเภท Brass Instruments

เครื่องดนตรี กว้าง (M) ยาว (M)

French horn 1.05 1.53

Trumpet 1.00 1.48

Bass trombone 1.37 1.75

Euphonium 1.13 1.60

Tuba 1.03 1.60

Trombone 1.16 1.65

Sousaphone 1.20 1.53

เฉลี่ย
1.13 1.60

1.81 ตร.ม.

เครื่องดนตรี ประเภท String Instruments

เครื่องดนตรี กว้าง (M) ยาว (M)

Viola 1.25 1.70

Guitar 1.10 1.40

Violin 1.25 1.69

Cello 1.41 1.75

Double bass 1.20 1.80

เฉลี่ย
1.24 1.66

2.05 ตร.ม.

เครื่องดนตรี ประเภท Percussion Instruments

เครื่องดนตรี กว้าง (M) ยาว (M)

Percussion 1.23 1.83

เฉลี่ย
1.23 1.83

2.25 ตร.ม.

 ผู้วิจัยพบว่า ระยะห่างกับเครื่องดนตรีอื่น

เครื่องดนตรี เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) 

ต้องการระยะห่างมากที่สุด คือ 10.28 ถึงอย่าง

นั้นเสียงเครื่องดนตรีอ่ืนยังส่งเสียงรบกวนส่งผล

ผลกระทบ 3.48 คือเสียงรบกวนส่งผลกระทบต่อ

ผู้เล่นมากทำาให้ผู้เล่นมีสมาธิ ปานกลาง คือ 2.91

(ตารางที่ 3) 

รูปที่ 6 ภาพการทดลองการซ้อมเดี่ยว เครื่องดนตรีชนิด 
เครื่องสาย (String Instruments)

6. สรุปผลการวิจัย

 จากการเก็บข้อมูลชุดนี้พบว่า เชลโล่ (Cello) 

มีการใช้พ้ืนท่ีการซ้อมมากท่ีสุดคือ 2.46 ตารางเมตร

โอโบ (Oboe) มีการใช้พื้นที่การซ้อมน้อยที่สุดคือ 

1.08 ตารางเมตร และระยะห่างในการซ้อมดนตรี

ทั้งหมดเฉลี่ย 9.33 เมตร สมาธิ 3.30 คือ มีสมาธิ

ในการซ้อมดนตรี ปานกลาง เสียงเครื่องดนตรี

รอบข้างส่งผลกระทบ 2.92 คือ ส่งผลกระทบ

ปานกลาง (ตารางที่ 3)

ตารางที่ 3 แสดงระยะห่างโดยเฉลี่ย สมาธิ และผลกระ
ทบด้านเสียงรบกวน จำานวน n = 54 คน (ที่มา: ผู้วิจัย)

เครื่องดนตรี ประเภท Woodwind Instruments

เครื่องดนตรี (n)
ระยะห่าง

(M)
สมาธิ ผลกระทบ

Clarinet (4) 9.44 2.75 3.25

Tenor Sax (3) 13.78 3.00 3.33

Flute (5) 9.90 2.00 3.60

Alto sax (5) 9.67 3.80 3.20

Oboe (1) 8.60 3.00 4.00

เฉลี่ย (รวม 18) 10.28 2.91 3.48

ตารางที่ 2 แสดงพื้นที่ในการใช้งานโดยเฉลี่ยเครื่องดนตรี
ประเภทต่างๆ (ต่อ)



แนวทางการออกแบบห้องเรียนห้องซ้อมภายในโรงเรียนดุริยางค์ทหาร
อธิชา เทศขำา และ ผศ.ดร. ชุมพร มูรพันธุ์408

เครื่องดนตรี ประเภท Brass Instruments

เครื่องดนตรี(n)
ระยะห่าง

(M)
สมาธิ ผลกระทบ

French horn (4) 9.84 300 3.50

Trumpet (4) 9.89 3.00 3.00

Bass trombone (2) 10.70 3.50 2.50

Euphonium (3) 7.35 3.00 4.00

เครื่องดนตรี (n) ระยะห่าง
(M)

สมาธิ ผลกระทบ

Tuba (3) 9.83 3.67 3.00

Trombone (4) 10.69 2.75 3.5

Sousaphone (3) 9.80 3.00 3.00

เฉลี่ย (รวม 23) 9.70 3.10 3.20

เครื่องดนตรี ประเภท String Instruments

เครื่องดนตรี
ระยะห่าง

(M)
สมาธิ ผลกระทบ

Viola (2) 4.30 4.00 2.50

Guitar (2) 6.00 3.00 2.50

Violin (2) 9.55 4.00 2.00

Cello (2) 6.85 3.50 2.50

Double bass (1) 5.10 3.00 3.00

เฉลี่ย (รวม 9 ) 6.36 3.50 2.50

เครื่องดนตรี ประเภท Percussion Instruments

Percussion (4) 9.89 4.00 2.50

เฉลี่ย (รวม 4) 9.89 4.00 2.50

 เครื่องดนตรีชนิดเครื่องสาย (String In-

struments) ผู้วิจัยได้ทำาการทดสอบแยกเฉพาะ 

เครื่องสาย (String Instruments) (รูปที่ 6) ทำาให้

เห็นพฤติกรรมที่แตกต่าง โดยนักดนตรีซ้อมไม่

ห่างกัน คือ 6.36 เสียงเครื่องดนตรีอื่นส่งเสียง

รบกวนส่งผลผลกระทบ 3.50 คือ เสียงรบกวน

ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นมากทำาให้ผู้เล่นมีสมาธิ 

ปานกลาง คือ 2.50 และผังได้แสดงการเคลื่อน

ย้าย หมุนตัว ของผู้เข้าร่วมทดสอบ (รูปที่ 7)

 

รูปที่ 7 ตัวอย่างผังการนั่งนักดนตรีจากการทดลอง

ตารางที่ 3 แสดงระยะห่างโดยเฉลี่ย สมาธิ และผลกระทบ
ด้านเสียงรบกวน จำานวน n = 54 คน (ที่มา: ผู้วิจัย) (ต่อ)
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ข้อเสนอแนะ

 1. งานวิจัยเปรียบเทียบระหว่างเหล่าทัพ 

เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มากขึ้น 

 2. งานวิจัยนี้เน้นประเด็นด้านพื้นที่ ควร

เพิ่มเติมประเด็นด้านอื่นๆ เช่น 

 - เกิดเสียงรบกวนจากเครื่องดนตรีอื่นใน

ระหว่างซ้อม 

 - แสงสว่างไม่เพียงพอ

 - อากาศไม่ถ่ายเท 

 -  ระดับความดังของเครื่องดนตรีที่เล่น

 3. ควรแบ่งพื้น ท่ีการซ้อมแยกกันตาม

ประเภทของเครื่องดนตรี

 4. เครื่องดนตรีประเภทเคร่ืองประกอบ

จังหวะส่งผลต่อสมาธิและเสียงรบกวนดังน้ันควร

จัดพ้ืนท่ีเฉพาะแยกออกจากเคร่ืองดนตรีประเภท

อื่นๆ

 5. ควรสรุปแยกตามประเภทของเคร่ือง

ดนตรีว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่

 6. ถ้าจำาเป็นต้องซ้อมร่วมกันเคร่ืองดนตรี

ชนิดเครื่องสายซ่ึงมีเสียงเบาสามารถซ้อมกับ

เครื่องดนตรีอื่นได้

 7. จากการทดสอบ พื้นที่ใช้สอยที่มากที่สุด

คือ 2.25 m2/คน และนักดนตรีได้เลือกสิ่งของเข้า

ในห้องซ้อม ได้แก่ แสตนด์โน้ต เก้าอ้ี และเคร่ืองดนตรี 
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