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บทคัดยอ 

    การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ 1) ศึกษาลักษณะทางกายภาพของปะการัง 2) ศึกษารูปแบบของการ

สรางสรรคออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก 3) ทดลองและศึกษาการสรางรูปแบบ แนวคิด เทคนิค วิธีการในการนําลวดลายไป

สรางสรรคเปนผลงานผลิตภัณฑเซรามิกโดยการศึกษาคุณลักษณะของปะการัง 4)   สรางสรรคผลงานออกแบบผลิตภัณฑ  

เซรามิกอางนํ้าพุลวดลายปะการัง เพ่ือใชในการตกแตงท่ีพักอาศัย    ผูวิจัยไดคํานึงถึงประโยชนใชสอย รวมท้ังการออกแบบ

ลวดลายชุดอางนํ้าพุใหมีความสอดคลองกับแนวความคิดในการออกแบบใหเห็นความสวยงามแนวปะการัง เพ่ือใหหันมาสนใจ

ธรรมชาติและชวยกันอนุรักษระบบนิเวศทางทะเล โดยออกแบบเนนรูปทรงใหเกิดความสวยงาม ผสมผสานการตกแตงลวดลาย

ประติมากรรมลอยตัวรูปทรงปะการัง เพ่ือเปนทางเลือกใหแกผูบริโภคท่ีตองการนําไปใชงาน โดยใชแบบสอบถาม จาก 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  จังหวัดลพบุรี และ สระบุรี จํานวน 100 คน  และ ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญดานเซรามิก 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ 1 ทาน และ ผูประกอบการรานขายอางนํ้าพุ 1 ทาน โดยสรุปผลการ

ออกแบบอางนํ้าพุชุดเด่ียว ท่ีมีรูปราง รูปทรง ขนาด สีสัน มีความสวยงามนาใช ท่ีไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบท่ี 1 และ 

ผลการออกแบบอางนํ้าพุแบบกลุม ท่ีมีรูปราง รูปทรง ขนาด สีสัน มีความสวยงามนาใช ท่ีไดรับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ แบบท่ี 3 

และ ทําการนําผลการออกแบบไปผลิตในระบบอุตสาหกรรมได 

คาํสาํคญั: ผลิตภัณฑเซรามิก  , ปะการัง , อางนํ้าพุ , ลวดลาย 
 

Abstract 

 This paper presents The purposes of this study consisted of 4 factors 1) to study the physical 

characteristics of corals in general 2) to study the designs for ceramic products 3) to carry on experiments 

on utilizing ideas, techniques, methods to create ceramic products 4) to creatively design ornamental 

ceramic fountains applying natural designs of corals which the researcher thought that thy were 

completely relevant to the ideas features, methods and theories for ceramic design those that would 

present the designs and the natural beauty of corals . Aiming that consumers would become interested in 

nature. In addition, they would help to conserve the sea and the ocean ecology. The created ceramic 

products were based on the combinations of sculpture featuring the beautiful characteristic of corals and 
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became one of consumers’ choices. The designs were originated form the questionnaires asking 100 

informants and 5 selected experts as a sample group in Loburi and Saraburi Province consisting of 3 

ceramic experts, an outstanding well known artist, and one shop owner who was dealing and supplying 

ornamental fountains. The information from the questionnaires had revealed the following concepts. First 

the single ornamental fountain module that had its forms, shapes, sizes, coulours, beauty and usability 

received the most favourable concept.  The design of set modules also received the most favourable 

concept was the third set which also consisted of the same quality as the single ornamental fountain 

module.  The ornamental fountain design were then applied at the industrial level production processes. 

Keywords: Ceramic products , Coral , ornamental fountain , pattern 

 
1. บทนํา 

  ในปจจุบันการดําเนินชีวิตของมนุษยเรา เปนไปอยางเรงรีบมีการแขงขันสูงภายในสังคม ทําใหเกิดความเครียดสะสม

จากการทํางาน การเรียน การดํารงชีวิต มนุษยเราจึงหาวิธีการคลายเครียดแบบตางๆเพ่ือนํามาใชในการบรรเทาความเครียดท่ี

เกิดข้ึน การปลูกตนไมจัดสวนเพ่ือตกแตงท่ีพักอาศัยหรือท่ีทํางานใหมีสิ่งแวดลอมท่ีดี ก็เปนอีกวิธีท่ีสามารถชวยบรรเทา

ความเครียดท่ีเกิดในแตละวัน การจัดสวนก็คือการจําลองภาพความสวยงามของธรรมชาติ มาไวใหตําแหนงท่ีเราสามารถใช

ประโยชนไดสะดวก เพ่ือสรางความสุข ความสงบ ความสดชื่นใหกับชีวิต(ยุคคล จิตสํารวย.2553:1) ในการจัดสวนถามีนํ้าเปน

สวนประกอบในสวน นํ้าสามารถเพ่ิงเสียงและการเคลื่อนไหวเพ่ือประโยชนในดานการบําบัด ซึ่งไมไดเปนตัวบรรเทาแตเพ่ือเปน

การเพ่ิมออกซิเจน ใหแกชั้นบรรยากาศ และเพ่ิมระดับความชื้นสัมพันธใหแกบาน นํ้าในการจัดสวนอยูในรูปแบบของอางนํ้าพุ

หรือบอนํ้า ขอมูลทางการแพทยไดกลาวไววา การจัดสวนในแตละแบบน้ันมีประโยชนตอผูท่ีมีปญหาในดานระบบการหายใจ 

โดยนํ้าจะมีสวนชวยเปนอยางมาก แตถาในสวนน้ันไมมีนํ้าก็จะทําใหดูแหงและรอน (การจัดสวนนํ้าภายในบานดวยตนเอง. 

2548 :7) ปจจุบันมีการออกแบบและพัฒนาชุดอางนํ้าพุใหมีรูปรางรูปทรงท่ีหลากหลายมากข้ึน เพ่ือใหเหมาะแกการจัดสวน

แบบตางๆ อางนํ้าพุยังสามารถนํามาตกแตงภายในท่ีอยูอาศัย เพียงแตมีขนาดท่ีแตกตางจากนํ้าพุท่ีใชตกแตงสวนกลางแจง 

กลาวคือ นํ้าพุกลางแจงจะมีการติดต้ังกึ่งถาวร ไมไดมีการเคลื่อนยายบอยครั้ง ไมเหมือนกับ การจัดสวนภายในอาคารหรือการ

จัดสวนในการจัดนิทรรศการตางๆท่ีมีการเคลื่อนยายและปรับเปลี่ยนอยูบอยครั้ง 

         ปะการัง เปนสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในทะเล จัดอยูในชั้นแอนโธซัวและจัดเปนพวกดอกไมทะเล มีขนาดเล็กเรียกวาโพลิฟ 

แตจะอาศัยรวมกันอยูเปนโคโลนีท่ีประกอบไปดวยโพลิฟเด่ียวๆจํานวนมาก เปนกลุมท่ีสรางแนวปะการังท่ีสําคัญพบในทะเลเขต

รอนท่ีสามารถดึงสารแคลเซียมคารบอเนตจากนํ้าทะเลมาสรางเปนโครงสรางแข็งเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยได ลวดลาย สีสัน ความ

สวยงามของแนวปะการังเปนสิ่งดึงดูดใจท่ีโดดเดนมากท่ีสุดอยางหน่ึงท่ีทําใหนักทองเท่ียวเขามาในประเทศไทย กิจกรรมการ

ทองเท่ียวชมแนวปะการัง มีแหลงสําหรับทองเท่ียวกระจายอยูท้ังทางฝงทะเลอันดามันและอาวไทย โดยในปจจุบันมีการรณรงค

เชิงอนุรักษระบบนิเวศทางทะเล เพราะเปนบริเวณท่ีมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทีสลับซับซอน โดยเฉพาะในแนวปะการัง  

และในป 2553 แนวปะการังไดรับผลกระทบรุนแรงจากเกิดปะการังฟอกขาวปจจุบันยังเห็นการฟนตัวนอยมาก การฟนตัวตาม

ธรรมชาติในแตละสถานท่ีแตกตางกัน และผลกระทบท่ีเกิดจากการกระทําของมนุษยทําใหการฟนตัวชาลง จากการสํารวจ

สถานภาพแนวปะการังในปงบประมาณ 2556 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ไดทําการสํารวจท้ังในทะเลอันดามัน

และอาวไทย สถานภาพในภาพรวมของแนวปะการังยังอยูในระดับเสียหายจนถึงเสียหายมาก 

            ผูวิจัยจึงไดพิจารณาเห็นควรจะมีการออกแบบชุดอางนํ้าพุ สําหรับจัดตกแตงภายในอาคาร ซึ่งประกอบดวย ตัว

นํ้าพุ ฐานรองตัวนํ้าพุ อางนํ้า เพ่ือเปนทางเลือกใหมใหแกผูบริโภค และเน่ืองจากผูวิจัยมีความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติทางทะเล 

แตในปจจุบันธรรมชาติทางทะเลไดถูกทําลายลง ท้ังจากภัยธรรมชาติและฝมือมนุษย    จึงมีแนวคิดในการออกแบบชุดอางนํ้าพุ

โดยนําปะการังมาเปนแนวทางในการออกแบบชุดอางนํ้าพุในครั้งน้ี 
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            การออกแบบชุดอางนํ้าพุปะการัง ผูวิจัยไดคํานึงถึงประโยชนใชสอยรวมท้ังการออกแบบลวดลายชุดอางนํ้าพุใหมี

ความสอดคลองกับแนวความคิดในการออกแบบใหเห็นความสวยงามแนวปะการัง เพ่ือใหหันมาสนใจธรรมชาติและชวยกัน

อนุรักษระบบนิเวศทางทะเล โดยไดนําความสวยงามของพ้ืนผิวลวดลายในธรรมชาติของปะการังท่ีมีเอกลักษณท่ีบงบอกความ

งามของสิ่งมีชีวิตใตทองทะเลได และเปนแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบผลิตภัณฑชุดอางนํ้าพุ โดยนํามาออกแบบเปน

ประติมากรรมลอยตัวรูปทรงปะการังกึ่งตัดทอน ผสมผสานลวดลายธรรมชาติกอใหเกิดความสวยงามแปลกตาบนผลิตภัณฑ 

เพ่ือเปนผลิตภัณฑทางเลือกใหแกผูบริโภคท่ีตองการนําไปใชงาน 

 

2. วิธีการศึกษา 

2.1 ศึกษาความตองการผลิตภัณฑของตกแตงบานประเภทผลิตภัณฑอางน้ําพุ 

   การศึกษา ครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการออกแบบ เพ่ือใหสามารถทําการกําหนด

ขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกอางนํ้าพุ อางนํ้าพุเปนผลิตภัณฑใชสําหรับตกแตง สวน อาคารท่ีพักอาศัย แตเดิม

น้ันนํ้าพุมีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ นํ้าพุธรรมชาติ และ นํ้าพุประดิษฐ โดยรูปแบบผลิตภัณฑท่ีศึกษา ไดศึกษาจากแหลงขอมูล

ประเภท เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก รวมถึง หนังสือ เอกสาร บทความ ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  จาก

ภาพท่ี 1 แสดงตัวอยางภาพโองนํ้าพุเซรามิก ท่ีผูวิจัยไดศึกษาใชในการวิจัยน้ี 

     
 

 

 
 

ภาพที ่1  ตัวอยางโองนํ้าพุ สามไซด สีฟา 

ท่ีมา:แกนจันทรเซรามิก (2556,ตุลาคม 4).ชุดโองนํ้าพุ.[ออนไลน]. 

เขาถึงไดจาก: http://www.kanchanceramic.com 

2.2  ศึกษาขอมูลประเภทเกี่ยวกับรูปแบบปะการัง  

 

                        การศึกษา ครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับรูปแบบปะการงัท่ีจะนํามาสรางสรรค  

เก็บขอมูลจากการศึกษาชนิดปะการังท่ีพบในประเทศไทย  เพ่ือใหสามารถทําการกําหนดข้ันตอนการศึกษารูปแบบและ

ลวดลาย ท่ีจะใชเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ โดยคนหาขอมูล รูปภาพ ขนาด และ สีสัน โดยชนิดปะการังท่ีพบใน

ประเทศไทย รวม 15 วงค 71 สกุล 389 ชนิด ซึ่งพบท้ังในฝงทะเลอาวไทยและฝงทะเลอันดามัน  คัดเลือกมาจํานวน 10 ชนิด 

มาเปนแรงบันดาลใจเบื้องตน  จากน้ัน ทําแบบสอบถามขอมูล โดยการสอบถามประชากรและกลุมตัวอยาง นําผลมาสรุปขอมูล 

พบวา ปะการังถวยสม มีสีสัน ความงดงาม และ ลวดลายท่ีแปลกตา จากภาพท่ี 2 แสดงตัวอยางภาพปะการัง ท่ีผูวิจัยไดศึกษา

ใชในการวิจัยน้ี 
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ภาพที ่2  ปะการังถวยสม 

ท่ีมา:chm-thai (2556,กันยายน 30).ระบบนิเวศทะเลและชายฝง.[ออนไลน]. 

 

2.3  ศึกษาขอมูลดานวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตเซรามิก 
                   การศึกษา ครั้งน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลดานวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตเซรามิก เทคนิค

การตกแตงผลิตภัณฑ ดวยเทคนิคแอรบรัส และ การวิเคราะหศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑประเภทของตกแตงบาน  

2.4 กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีผูวิจัยไดกําหนด เพ่ือเปนขอมูลในการสํารวจการทําโครงการวิจัย มีดังตอไปน้ี 

          1. กลุมประชาชนท่ัวไป 100 คน 

          2. กลุมผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบดวย  

              2.1 ผูเชี่ยวชาญดานเซรามิก 3 คน 

              2.2 ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ 1 คน 

              2.3 ผูประกอบการรานขายผลิตภัณฑอางนํ้าพุ 1 คน 

 

2.5 สรางเครื่องมือและเก็บรวบรวมขอมูล 

            ผูวิจัยไดทําการสรางเครื่องมือเพ่ือสํารวจความตองการของกลุมผูใชและซื้อของตกแตงบาน และใชเปนแนวทางใน

การออกแบบและพัฒนา  ซึ่งเครื่องมือท่ีใชมีดังตอไปน้ี 

                3.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐาน  

                3.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผลิตภัณฑอางนํ้าพุ 

                 3.3 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง สี ของปะการัง และ ชนิด ขนาดของผลิตภัณฑอางนํ้าพุ  

             ขอมูลดังกลาว เปนขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใชในการนําไปออกแบบอางนํ้าพุ และ ขอมูลการคัดเลือกปะการัง จากจํานวน 

10 ชนิด เพ่ือใชในการออกแบบรูปทรงและลวดลาย ในข้ันตอนตอไป 

2.6 วิเคราะหและสรุปผลการวิเคราะขอมูล 

             ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสถิติเคราะหหาคารอยละ และคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 

โดยใชสูตรสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ยจากแบบสอบถาม ประชาชนท่ัวไปของจังหวัดลพบุรี สระบุรี ซึ่งเปนกลุมตัวอยางท่ีนิยมซื้อของ

ตกแตงบาน และ ผูเชี่ยวชาญ โดยใชสูตรการคํานวณดังตอไปน้ี 
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           ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยใชสูตรสถิติวิเคราะหหาคารอยละและหาคาเฉลี่ยจาก

แบบสอบถามผูเชี่ยวชาญและแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานโดยใชสูตรสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ยของแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ  

 

สูตรการคํานวณ
คะแนนรวม

จํานวนคน
   =     

∑𝑓𝑥
N

 

 

                     Σfx = คะแนนของผูทําแบบสอบถามท้ังหมด  

                           n = จํานวนผูทําแบบสอบถาม  

            แลวใชการวิเคราะหแบบประเมินโดยใชสูตรสถิติวิเคราะหคาเฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบสอบถามผูทํา

แบบสอบถามท้ังหมดตามระดับความพึงพอใจ ( นิรัช สุดสังข .2548 : 135-136 ) 

             คะแนนเฉลี่ย  4.50-5.00  กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

             คะแนนเฉลี่ย  3.50-4.49  กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจในระดับมาก 

             คะแนนเฉลี่ย  2.50-3.49  กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

             คะแนนเฉลี่ย  1.50-2.49  กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจในระดับนอย 

             คะแนนเฉลี่ย  1.00-1.49  กําหนดอยูในเกณฑ ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

               

2.7 ออกแบบดวยการวาดภาพสองมิติ 

             ในข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑอางนํ้าพุ รูปแบบปะการัง เปนการออกแบบในลักษณะของการวาดภาพสองมิติ 

เพ่ือใชในการคัดเลือก โดยออกแบบเปนลักษณะชุด เด่ียว และ กลุม โดยทําการออกแบบรูปทรงแตกตางกัน จํานวน 6 รูปแบบ 

                 1. ผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการัง ชุดอางนํ้าพุเด่ียว จํานวน 6 แบบ  

                2. ผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการัง ชุดอางนํ้าพุกลุม จํานวน 6 แบบ 

2.8 เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลครั้งท่ี 2  

            ในข้ันตอนน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งท่ี 2 เพ่ือคัดเลือกรูปแบบสองมิติ และ หุนจําลองสามมิติ ท่ีไดรับ

ความนิยมมากท่ีสุดโดยผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานเซรามิก 3 ทาน ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ 1 ทาน 

ผูประกอบการรานขายผลิตภัณฑอางนํ้าพุ 1 ทาน เปนผูเลือกแบบ ผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการัง ชุดอางนํ้าพุเด่ียว 

จํานวน 1 แบบ และ ชุดอางนํ้าพุกลุม จํานวน 1 แบบ 

2.9 สรางหุนจําลองตนแบบสามมิติ 

            เปนการสรางหุนจําลองตนแบบสามมิติ ตามรูปแบบท่ีไดรับการคัดเลือก ดวยการปนตนแบบและทําแบบพิมพใชงาน 

2.10 เขียนแบบเพื่อการผลิต 

            เปนการเขียนแบบการคํานวณหาขนาดมาตรฐาน เพ่ือการขยายแบบสําหรับสรางตนแบบเซรามิกดวยปูนปลาสเตอร 

ตามการคํานวณตามมาตราฐานการผลิต 

2.11 จัดทําช้ินงานจริงเพื่อการนําเสนอ 

            เมื่อทําการเขียนแบบเพ่ือการผลิตไดขนาดท่ีกําหนดแลว จัดทําผลิตภัณฑจริง 
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3. ผลการดาํเนนิงานและวเิคราะหขอมูล 
 ในออกแบบผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการังน้ี ผูวิจัยไดคัดเลือกแบบดวยการสรางเครื่องมือเพ่ือสํารวจความตองการ

ของผูบริโภค คิดเปนรอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 100 คน พบวาผูตอบแบบสอบถาม ตองการใหภาชนะรองรับนํ้า 

ของอางนํ้าพุสวนใหญเปนรูปทรงกลมปากกวางกนแคบ รอยละ 28 ดานความตองการใหขนาดของอางนํ้าพุ มีขนาด กวาง ยาว 

สูง โดยประมาณสวนใหญขนาด 30x30 เซนติเมตร รอยละ 28 ดานความตองการภาชนะท่ีใชตกแตงประติมากรรมสวนใหญ

เลือกแจกันไมมีคอ รอยละ 21 ดานความตองการใหออกแบบอางนํ้าพุรูปทรงปะการัง สวนใหญคือกลุมปะการงัรอยละ 52 

ดานความตองการนํ้าพุเปนประติมากรรม สวนใหญเปนลวดลายประติมากรรมแบบนูนสูง รอยละ 38 สวนใหญเลือกปะการัง

ถวยสมรอยละ 15 รองลงมาเปน ปะการังลายดอกไม รอยละ 14 ดานความตองการสีของผลิตภัณฑอางนํ้าพุ สวนใหญเลือก สี

ธรรมชาติ 28 รองลงมาเปนสีโทนเย็น รอยละ 26 และ ทําการคิดวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม โดยสรุปขอมูลวา ภาชนะท่ี

ใชประกอบตกแตงควรมีลวดลายประติมากรรมแบบและเปนทรงแจกันไมมีคอ ลวดลายประติมากรรมแบบนูนสูงท่ีใชประดับ

ตกแตงเปนกลุมปะการังมี 3 ชนิดดวยกันคือ ปะการังถวยสม ปะการังลายดอกไม และปะการังลูกโปง ตกแตงสีเลยีนแบบสี

ธรรมชาติของปะการัง โดยปะการงัถวยสมมีสีสม ปะการงัลายดอกไมมีสีนํ้าตาล ปะการังลูกโปงมสีีขาวครีม และสนํ้ีาเงินของนํ้า

ทะเล 

            วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม เพ่ือออกแบบโดยวาดภาพสองมิติ จํานวน 12 แบบ แบงเปน อางนํ้าพุชุดเด่ียว 6 

แบบ อางนํ้าพุชุดกลุม 6 แบบ และ สรางเครื่องมือใหผูเชีย่วชาญคัดเลือกแบบ โดยมีผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

ผูเชี่ยวชาญดานเซรามิก 3 ทาน ดานศิลปะ 1 ทาน และผูประกอบการรานขายอางนํ้าพุ 1 ทาน ในการประเมินผลโดย

ผูเชี่ยวชาญไดคัดเลือกแบบ โดยไดรูปแบบ ดังน้ี คือ อางนํ้าพุชุดเด่ียวแบบท่ี 2 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.60 คะแนน อางนํ้าพุชุด

เด่ียวแบบท่ี 5 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 15.00 คะแนน อางนํ้าพุชุดเด่ียวแบบท่ี 6 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 16.00 คะแนน อางนํ้าพุชุดกลุม

แบบท่ี 2 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 13.60 คะแนน อางนํ้าพุชุดกลุมแบบท่ี 3 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 14.40 คะแนน และอางนํ้าพุชุดกลุม

แบบท่ี 6 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 16.00 คะแนน  

            สรุป ผลการวิเคราะหขอมูลครัง้ท่ี 3 จากแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญท้ัง 5 ทาน ผูวิจัยไดขอ สรุปการทําผลติภัณฑอาง

นํ้าพุลวดลายปะการัง แบบ เด่ียวและแบบกลุม ดังน้ี 

            ไดอางนํ้าพุเด่ียวแบบท่ี 1 สรุปผล ดังน้ี การจัดองคประกอบของรูปทรงโดยรวม มีความงามดานศิลปะ มีความสะดวก

ในการใชงานและมีความปลอดภัย สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรม ควรมีการตกแตงสีธรรมชาติ รวมคาคะแนนเฉลี่ยของแบบ

สามมิติอางนํ้าพุชุดเด่ียวแบบท่ี 1 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 16.40 คะแนน 

            ไดอางนํ้าพุกลุมแบบท่ี 3 สรุปผล ดังน้ี การจัดองคประกอบของรูปทรงโดยรวม มีความงามดานศิลปะ มีความสะดวก

ในการใชงานและมีความปลอดภัย สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได ควรมีการตกแตงสีธรรมชาติ รวมคาคะแนนเฉลี่ยของ

แบบสามมิติอางนํ้าพุชุดกลุมแบบท่ี 3 ไดคาคะแนนเฉลี่ย 16.20 คะแนน   

             จากการผลการดําเนินงานและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการสรุปและนําไปออกแบบผลิตภัณฑจริง 
 

4. สรปุผลการออกแบบ 
 

              ผูวิจัย ไดดําเนินการตามข้ันตอนของวิธีการดําเนินงานวิจัย ต้ังแต การเก็บรวบรวมขอมูลความตองการผลิตภัณฑ

ประเภทอางนํ้าพุ โดยใชเครื่องมือเปนแบบสอบถาม ศึกษารูปแบบและลวดลายของปะการัง จากแหลงขอมูลทางเอกสาร 

หนังสือ บทความตางๆ เว็บไซด ท่ีเกี่ยวของ และ ผลงานวิจัยท่ีศึกษากระบวนการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก จากแหลงขอมูล

ประเภทเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิก รวมถึง ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ซึ่งทําใหผูวิจัย สามารถท่ีจะ

กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง อีกท้ังสามารถสรางเครื่องมือ หรือ แบบสอบถาม จนนําเครื่องมือ หรือ แบบสอบถาม

เพ่ือเก็บขอมูลเบื้องตนจากผูบริโภค มาใชในการพัฒนาแบบราง ภาพวาดสองมิติ จากน้ันนําแบบราง ไปใหผูเชี่ยวชาญในดาน
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การออกแบบ ไปนําเสนอ และ ปรึกษาขอคําแนะนํา นําขอเสนอแนะไปพัฒนาเปนหุนจําลองสามมิติ เพ่ือศึกษา รูปทรง รูปราง 

และ ความเปนไปไดในการผลิต นําหุนจําลองสามมิติ ไปใหผูเชี่ยวชาญในดานการออกแบบ ไปนําเสนอ และ ปรึกษาขอ

คําแนะนํา ประเมินผลในข้ันตอนสุดทาย ซึ่งเปนข้ันตอน เพ่ือคัดเลือกแบบท่ีดีท่ีสุดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑตนแบบ ตามข้ันตอน

การเขียนแบบเพ่ือการผลิต แลวจึงนําไปผลิตเปนตนแบบจริง 

          จากการประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการัง ผลท่ีไดคือ 

รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการัง ตกแตงลวดลายประติมากรรมแบบนูนสูงท่ีใชประดับตกแตงเปนกลุม

ปะการังมี 3 ชนิดดวยกัน คือ ปะการังถวยสม ปะการังลายดอกไม และ ปะการังลูกโปง และ ตกแตงสีเลียนแบบสีธรรมชาติ

ของปะการัง โดยปะการังถวยสมมีสีสม ปะการงัลายดอกไมมีสีนํ้าตาล ปะการังลูกโปงมสีีขาวครีม และ สีนํ้าเงินของนํ้าทะเล 

ตลอดจนไดใหคําแนะนําดานการตกแตง ลดตัดทอนลวดลายใหดูเรียบงาย และ การตกแตงบนผลิตภัณฑใหดูเหมาะสมและ

สวยงาม นาใช โดยผลการประเมินและพัฒนาผลิตภัณฑจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน ไดคัดเลือก อางนํ้าพุแบบเด่ียว ไดแก รูปแบบท่ี                    

1  และ อางนํ้าพุแบบกลุมไดแก รูปแบบท่ี 3  โดยมีขนาดดังตอไปน้ี 

            1. ผลิตภัณฑเซรามิก อางนํ้าพุชุดเด่ียว จํานวน 1 รูปแบบ ประกอบดวย 

                     1.1 อางเก็บนํ้า 1 ชิ้นขนาดประมาณ สูง 8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร 

          1.2 ฐานรองแจกันสูงประมาณ 5 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 10.5 เซนติเมตร 

          1.3 แจกันนํ้าพุลวดลายปะการัง 1 ชิ้นสูงประมาณ 25 เซนติเมตร 

             2. ผลิตภัณฑเซรามิก อางนํ้าพุชุดกลุม จํานวน 1 รูปแบบ ประกอบดวย 

            2.1 อางเก็บนํ้า 1 ชิ้นขนาดประมาณ สูง 8 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลาง 17 เซนติเมตร 

           2.2 ฐานรองแจกันสูงประมาณ 5 เซนติเมตรเสนผาศูนยกลาง 10.5 เซนติเมตร 

           2.3 แจกันนํ้าพุลวดลายปะการัง 3 ชิ้นมีขนาดปะการัง เล็ก,กลางและใหญ ขนาดเล็กสูงประมาณ 9 

เซนติเมตร ขนาดกลางสูงประมาณ 12 เซนติเมตร ขนาดใหญสูงประมาณ 15 เซนติเมตร 

         ในข้ันตอนการผลิต ไดทดลองตามคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ โดยใชเน้ือดินเปนเน้ือดินสโตนแวร ทดลองตกแตงสี

เลียนแบบธรรมชาติดวยสีสําเร็จรูป และใชเทคนิคแอรบรสั ในการตกแตงดวยเคลือบใสโดยผสมสีสําเร็จรูป ทดลองโทนส ีและ

นําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมิน ไดคัดเลือก โทนสีสําเร็จรูปดังน้ี สี สีสม 0.7 % , สีขาว 0.7 % ,สีนํ้าเงิน 0.5 %, สีฟา 0.5 %, สี

นํ้าตาล 0.5 % เผาเคลือบท่ี  อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส  

          ผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการัง ท่ีออกแบบมีรูปทรงตัดทอน ทําใหงายตอการผลิต และ สามารถผลิตไดจริงใน

ระบบอุตสาหกรรม ใชงานไดจริง นอกจากน้ี เมื่อทําการผลิตออกมา  ผลิตภัณฑสามารถแสดงความงามในรูปทรง และลวดลาย

ปะการังท่ีมีสีสันสวยงาม กลมกลืนสัมพันธกันระหวางรูปทรง  ลวดลายและวัสดุ  สงผลใหเกิดเปนผลงานท่ีแสดงความรูสึก และ 

ความประทับใจของผลิตภัณฑท่ีมีแรงบันดาลใจจากธรรมชาติแหงทองทะเล  จากภาพท่ี 3 แสดงตัวอยางภาพโองนํ้าพุเซรามิก 

แบบเด่ียวและชุดกลุม  ท่ีผูวิจัยไดออกแบบในการวิจัยน้ี 
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ภาพที ่4  แสดงตนแบบผลิตภัณฑอางนํ้าพุเซรามิกท่ีใชในการทําวิจัย 
 

 

 

5. กิตตกิรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท่ีเอ้ือเฟอหองปฏิบัติการเซรามิกส  และ

อุปกรณท่ีใชในการทําการวิจัย และขอขอบคุณทุกทานมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีสวนชวยเหลือ และเปนกําลังใจในการทํางานใน

โครงการวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑอางนํ้าพุลวดลายปะการังครั้งน้ีจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
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