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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี  
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษา โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 8 คน เคร่ืองมือคือ ตารางวิเคราะห์เชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ผลการวิจัยจากตารางการวิเคราะห์พบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนจากการวิเคราะห์มากท่ีสุด   
ไม่ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ด้วยตารางการวิเคราะห์ เห็นได้ชัดว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมในการออกแบบอุตสาหกรรมนั้น ยังไม่ตรงกับมโนทัศน์ด้านการออกแบบของนักศึกษาเท่าท่ีควร 
เนื่องจากนักศึกษายังให้ความสําคัญกับความสวยงาม และความฟุ่มเฟือย รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบตอบสนอง
ตามความต้องการของผู้ออกแบบเอง ไม่ได้ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค หรือหลักการออกแบบ
อุตสาหกรรม ซ่ึงภายหลังการใช้ตารางวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้   
มโนทัศน์การออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากข้ึนและมีความพึงพอใจ
โดยรวมต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับ
มาก 
 

คําสําคัญ : การคิดเชิงมโนทัศน์ / ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ตารางการกระจายหน้าท่ีการ 
              วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          *อาจารย์ประจําโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



ABSTRACT 
 

The purpose of the research was to study the conceptual thinking ability of students by using 
the analytical product design table. A sample was the 8-students from the basic Industrial 
Product Design and development course, the Faculty of Industrial Technology, 
KamphaengPhetRajabhat University. A tool for this research was the analytical product design 
table. The findings indicated that the designed products showing the high score did not match 
with the number that were given before the analysis, which was clearly see that the products 
that suiteds for the industrial design were not match with the conceptual thinking of students. 
Because students focused only on beauty and luxury aspects and also the designed product 
only satisfied the designers not the consumers or even the principle of industrial design. After 
using the analytical product design table, students more understood of how to use the 
conceptual thinking in accordance with the principle of industrial design. The overall 
conceptual thinking satisfaction, by using the analytical product design table, was at a high 
level. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 นักออกแบบโดยมากมักท่ีจะยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือความรู้ท่ีฝังอยู่ในความคิดไว้โดยปราศจากความคดิ
ท่ีว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด มักจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลท่ีมักจะส่งผลกับการตีความในการเชื่อมโยงความคิดหรือ
ความรู้ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดของกระบวนการสร้างมโนทัศน์เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ 
ดังนั้นนักออกแบบจะต้องเข้าใจในมโนทัศน์ตนเองเสียก่อนว่าเป็นอุปสรรคต่อการรับรู้สิ่งใหม่หรือไม่ เนื่องด้วย
การรบัรู้หรือเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆต้องอาศัยการรับรู้ด้วยความเข้าใจ อีกท้ังยังต้องสามารถแปลงการรับรู้สิ่งใหม่ให้
เป็น “แก่นของความรู้สิ่งนั้น” เพ่ือนําไปใช้งานในการตีความหรือประยุกต์ใช้งานในขั้นตอนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มิเช่นนั้น การออกแบบท่ีไม่เข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบนั้น ย่อมเกิดปัญหาในภายหลัง 
เม่ือผ่านเข้าสู่กระบวนการพัฒนา และกระบวนการผลิต ซ่ึงจําเป็นต้องมีการคิดวิเคราะห์ให้เข้าใจถึงแก่นของ
ปัญหา และความเหมาะสมในงานออกแบบน้ันๆ 
 การคิดเชิงมโนทัศน์ หรือการคิดให้เห็นภาพนั้น เป็นข้ันตอนหนึ่งท่ีสามารถวิเคราะห์การออกแบบของ
ผู้ออกแบบเองได้ เพ่ือหลีกเลี่ยงการออกแบบโดยยึดถือเอาอัตตาของผู้ออกแบบเป็นหลัก แต่ยึดแนวคิดและ
ทฤษฏีตามกรอบแนวคิดทางการออกแบบ เพ่ือเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอย่างเป็นเหตุ
และเป็นผล ทําให้ได้มาซ่ึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเหมาะสมสูงสุดตามหลักการออกแบบอุตสาหกรรม อีกท้ัง
เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้เข้าถึงแก่นของความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้นๆ ในข้ันตอนของการออกแบบและพัฒนา 
 ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ คือการใช้ตารางในการให้คะแนน
รูปแบบผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการแบ่งค่าคะแนนเปน็ระดับต่างๆ 
ผู้ใช้ตารางสามารถใช้มโนทัศน์ทางการออกแบบในการคิดและวิเคราะห์ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์รูปแบบ
นั้นๆว่าสอดคล้องต่อหลักการออกแบบมากน้อยเพียงใด เม่ือรวมคะแนนของแต่ละรูปแบบแล้ว ผู้ใช้ตารางจะ



ทราบได้ว่าผลิตภัณฑ์รูปแบบใดท่ีได้ทําการออกแบบ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
มากท่ีสุดจากการวิเคราะห์โดยมโนทัศน์ทางการออกแบบของผู้ใช้ตาราง 
 ข้ันตอนนี้จะเป็นข้ันตอนท่ีใช้ประเมินผลจากการคดิเชิงมโนทัศน์ด้วยการวิเคราะห์อย่างมีหลักการ
เหตุผลท่ีอ้างอิงด้วยกระบวนการ ด้วยหลักการ “ทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์” ซ่ึงกระบวนการประเมินผลการ
คิดเชิงมโนทัศน์เป็นกระบวนการท่ีเน้นการประเมินในลักษณะของ “การย้อนรอย” การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือประเมินผลว่าผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบและพัฒนาใหม่นั้น สามารถตอบแนวคิดตามความต้องการของ
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้มากน้อยเพียงใด ด้วยการประยุกต์ใช้ “หลักการวิศวกรรมย้อนรอย” มาทําการ
วิเคราะห์ย้อนรอยกลับไปยังแนวคิดแรกเริ่มในการพัฒนา ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา (2557, หน้า 87-88) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความเหมาะสมในการนําเอาการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการ
วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มาประยุกต์ใช้ในรายวิชารหัส 5742201 ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม เพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาในการวิเคราะห์อย่างมีหลักการเหตุผลท่ีอ้างอิงด้วยกระบวนการตาม
หลักทฤษฏีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือต่อยอดความคิดเข้าสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกระบวนการถัดไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิง     
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน  
ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. เนื้อหาท่ีใช้ในการวิจัย คือ ทฤษฏีการประเมินผลการคิดเชิงมโนทัศน์ ด้วยหลักการ ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเป็นตัวกําหนดการให้ค่าคะแนนแต่ละช่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ในตารางการประเมินผลการคิด
เชิงมโนทัศน์ 
 2. ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ เป็นนักศึกษาหมู่เรียน 5617205 โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศึกษา 2557 จํานวน 8 คน 
 3. ขอบเขตด้านตัวแปรท่ีศึกษาคือ 1) การคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการ
วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 2) 
ความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโน
ทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 4. ระยะเวลาในการวิจัยคือภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 พ้ืนท่ีคือ โปรแกรมออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร                        
 
 
 
 
 



วิธีการดําเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กําหนดข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวิจยัตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ข้ันตอนการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือวัดความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้
ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน มีข้ันตอนดังนี้ 
  1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 44 คน 
   1.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาหมู่เรียน 5617205 โปรแกรมวิชาออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ภาคเรียนท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 จํานวน 8 คน โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) (พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง, 
2550, หน้า 125) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาเป็นนักศกึษาชั้นปีท่ี 2 เนื่องจากเป็นหมู่เรียนท่ีกําลังศึกษาพ้ืนฐานในการ
ทําแบบร่างด้านการออกแบบ 
  1.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   1.2.1 ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการ
คิดเชิงมโนทัศน์ วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับแบบร่าง Idea Sketch โดยอิงกับหลักการออกแบบ
ผลติภัณฑ์ เป็นกรอบในการประเมินค่าความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้องกันกับค่าในระดับใดตามหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการแบ่งค่าคะแนนเป็นระดับต่างๆ ได้แก่ 1) ความสวยงาม 2) ความมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 3) กระบวนการผลิต 4) วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 5) การขนส่ง 6) การซ่อมแซมบํารุงรักษา       
7) ราคาประหยัด 8) ประโยชน์ใช้สอย 9) ความปลอดภัย 10) ความแข็งแรงทนทาน 11) ความสะดวกสบายใน
การใช้งาน 12) โครงสร้างแข็งแรง ผู้ใช้ตารางสามารถใช้มโนทัศน์ทางการออกแบบในการคิดและวิเคราะห์  
ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์รูปแบบนั้นๆว่าสอดคล้องต่อหลักการออกแบบมากน้อยเพียงใด โดยมีค่าคะแนน 
ดังนี้ 
    1. ค่า 3 คะแนน = มีความสอดคล้องมาก 
    2. ค่า 2 คะแนน = มีความสอดคล้องปานกลาง 
    3. ค่า 1 คะแนน = มีความสอดคล้องน้อย 
    4. ค่า 0 คะแนน = ไม่มีความสอดคล้อง 
    เม่ือรวมคะแนนของแต่ละรูปแบบแล้ว ผู้ใช้ตารางจะทราบได้ว่า
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใดท่ีได้ทําการออกแบบ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มากท่ีสุด
จากการวิเคราะห์โดยมโนทัศน์ทางการออกแบบของผู้ใช้ตาราง 
   1.2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation) พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550, 
หน้า 122) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติการวิเคราะห์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิง
การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการคิดเชิงมโนทัศน์ วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับแบบร่าง Idea Sketch 
โดยบันทึกลงแบบบันทึกเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ รูปแบบความเรียง โดย
วิเคราะห์การสังเกตจากนักศึกษาในรายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 
 



  1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1.3.1 การปฏิบัติการออกแบบร่าง Idea Sketch ของนักศึกษาหมู่เรียน 5617205 
โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภายในรายวิชารหัส 
5742201 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ตามโจทย์ท่ีอาจารย์กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Idea Sketch) ของนักศึกษา โดยกํากับหมายเลขของชิ้นงาน 
 

   1.3.2 ให้นักศึกษานําเสนอแนวคิดทางการออกแบบ จากแบบร่าง Idea Sketch 
ของตนเอง พร้อมเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีทําการออกแบบท่ีนักศึกษาเล็งเห็นว่าเหมาะสมในการพัฒนาต่อยอด
มากท่ีสุดในความคิดของตนเอง โดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกต และการจดบันทึก 
 

 
ภาพท่ี 2 ตัวอย่างตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 



 
   1.3.3 นําเสนอวิธีการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์
เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ต่อนักศึกษา โดยให้นักศึกษาใช้แบบร่าง Idea Sketch แบบเดิมทําการวิเคราะห์
อย่างมีกระบวนการ 
   1.3.4 ให้นักศึกษาปฏิบัติการ การคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับแบบร่าง Idea Sketch โดยอิงกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็น
กรอบในการประเมินค่าความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้องกันกับค่าในระดับใด โดยให้นักศึกษากําหนดหมายเลข
ของแบบร่าง ท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในการพัฒนา และมีความสอดคล้องตามหลัก
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากท่ีสุด    และใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน
การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์แต่ละหมายเลข หมายเลขท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดใน 6 รูปแบบ จะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมีความเหมาะสมสอดคล้องตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากท่ีสุด จากนั้นเม่ือรวมคะแนนแล้ว 
ให้นักศึกษานําเสนอว่ารูปแบบท่ีได้รับคะแนนจากการวิเคราะห์สูงสุด ยังเป็นรูปแบบเดียวกับท่ีนักศึกษาได้
กําหนดไว้ก่อนการวิเคราะห์หรือไม่ 
   1.3.5 ให้นักศึกษานําเสนอในชั้นเรียน ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการคิดอย่างเป็น
กระบวนการท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด เป็นตัวเดิมกับท่ีนักศึกษาเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือไม่ พร้อมอธิบายเหตุผล 
 

 
ภาพท่ี 3 การวิเคราะห์ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษา 
            โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   
 

   1.3.6 ผู้วิจัยสรุปข้อมูล และผลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ถึงความสามารถใน
การคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษา
รายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ของการปฏิบัติการของนักศึกษาในลักษณะของ
ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
  1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จาก การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตาราง
การกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน โดยทําการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และนําผลมารวบรวมคะแนนโดยการบวกค่า
คะแนนภายในตาราง และนําผลของตารางไปวิเคราะห์ในรูปแบบค่าความถี่ และร้อยละ และนําไปวิเคราะห์ใน
เชิงเนื้อหา 



 2. ข้ันตอนการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชา
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
  2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   2.1.1 ประชากร ได้แก่ นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
   2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศกึษาหมู่เรียน 5617205 โปรแกรมวิชาออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 8 คน 
โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550, หน้า 125) 
  2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   2.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation) พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง (2550, 
หน้า 122) เป็นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาในรายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
โดยการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยบันทึกลงแบบบันทึกเพ่ือนําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ ในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ 
รูปแบบความเรียง 
   2.2.2 การสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เป็นคําถามแบบเปิด
ปลาย (Open-end) เพ่ือให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักศึกษาหมู่เรียน 5617205 โปรแกรมวิชาออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท่ีมีต่อการคิดเชิง
มโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีประเด็นคําถามดังนี้    
1) ความพึงพอใจต่อการใช้ตารางในการวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ 2) ความพึงพอใจต่อผลการวิเคราะห์ด้วย
ตาราง 3) เพราะเหตุใดผลคะแนนจึงออกมาในลักษณะดังกล่าว 
  2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   2.3.1 ดําเนินการสังเกตแบบมีส่วนร่วม เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษา
รายวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจาย
หน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสังเกต 
   2.3.2 ทําการสัมภาษณ์นักศึกษา เกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชา
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยจดบันทึกลงในแบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
   2.3.3 วิเคราะห์และสรุปผลการศกึษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี          
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ รูปแบบความเรียง 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
   การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชา
ออกแบบและพัฒนาผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยทําการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
และนําผลมารวบรวมและนําไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 
 



ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาออกแบบ และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัย
ได้สรุปผลของการวิจัย การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะของการวิจัย ซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 1. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้
ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ของนักศึกษารายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน มีข้ันตอน ดังนี้ 
  สรุปผลการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
กับแบบร่าง Idea Sketch โดยอิงกับหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นกรอบในการประเมินค่าความคิดเห็นท่ีมี
ความสอดคล้องกันกับค่าในระดับใด ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา (2556, หน้า 88) ซ่ึงกระบวนการวิเคราะห์ ได้ให้
นักศึกษาออกแบบร่าง (Idea Sketch) ตามโจทย์ท่ีกําหนด โดยกําหนดให้นักศึกษาออกแบบร่าง “ผลิตภัณฑ์
เก้าอ้ีไม่มีพนักพิง (Stool) โดยใช้แรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเล จํานวน 6 รูปแบบ” โดยให้นักศึกษาใส่หมายเลข
กํากับแต่ละรูปแบบเอาไว้ ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์การออกแบบ โดยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ ว่าสอดคล้องกับมโนทัศน์การเลือกรูปแบบก่อนใช้ตารางหรือไม่ 

รายการ จํานวน (n = 8) ร้อยละ 
แสดงผลการวิเคราะห์การออกแบบ โดยตารางการกระจายหน้าท่ี
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  

1. ผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนน
มากท่ีสุด ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ด้วยตาราง
การกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
2 

 
25 

2. ผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนน
มากท่ีสุด ไม่ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ด้วย
ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
6 

 
75 

รวม 8 100 
 

 จากตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์การออกแบบ โดยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิง  
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ว่าสอดคล้องกับมโนทัศน์การเลือกรูปแบบก่อนใช้ตารางหรือไม่ จากนักศึกษาโปรแกรม
วิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
จํานวน 8 คน คิดเป็น 100% พบว่า  
 ผลการวิเคราะห์การออกแบบ โดยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
นักศึกษามีผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ไม่ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนด
ไว้ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 75 และนักศึกษาท่ีมีผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ตรงกับ
หมายเลขท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25 



 สรุปผลการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยการคิดเชิงมโนทัศน์ กับแบบร่าง Idea Sketch พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความแปลกใจกับผล 
การใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากตารางท่ี 1 ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผล    
การวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ไม่ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะ
วิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75 และ
และนักศกึษาท่ีมีผลการวิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ตรงกับหมายเลขท่ี
กําหนดไว้ก่อนท่ีจะวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ น้อยท่ีสุด  
คิดเป็นร้อยละ 25 
 จะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนมากหลังจากวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์แล้ว จะพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุดนั้น ไม่ตรงกับมโนทัศน์ในตอนแรกของ
การกําหนดหมายเลข ว่าผลิตภัณฑ์หมายเลขนี้ควรจะได้คะแนนมากท่ีสุด เนื่องจากมโนทัศน์ทางการออกแบบ
ของนักศึกษา เล็งเห็นว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสมควรนํามาพัฒนาน้ันและได้กําหนดหมายเลขไว้นั้น เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีมีรูปแบบท่ีถูกใจผู้ออกแบบเองแต่เพียงฝ่ายเดียว เช่น มีรูปแบบท่ีสวยงาม หรือมีรูปทรงท่ีถูกใจ ซ่ึงเป็น
กระบวนการคิดท่ียึด “อัตตา” หรือตัวตนของผู้ออกแบบเป็นท่ีต้ัง แต่เม่ือนํารูปแบบท้ัง 6 รูปแบบมาเข้า
กระบวนการวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ ซ่ึงเม่ือให้ค่าคะแนน
ตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เปรียบเหมือนการสร้างมโนทัศน์ “การคิดในรูปแบบของผู้บริโภค” 
ท่ีเล็งเห็นถึงประเด็นท่ีสําคัญอ่ืนๆในการออกแบบ นอกเหนือจากความสวยงาม หลังเสร็จสิ้นการวิเคราะห์ 
นักศึกษาจึงพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสมตามหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ไม่ใช่รูปแบบท่ี
สวยงามฟุ้งเฟ้อและสิ้นเปลือง มักเป็นรูปแบบท่ีลดทอน เรียบง่าย และสอดคล้องกับการผลิตมากกว่า ซ่ึงจากการ
สรุปผล ทําให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจในมโนทัศน์ด้านการออกแบบ และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมมากข้ึน ว่าการออกแบบท่ีดีไม่ใช่การตอบสนองตามความต้องการของผู้ออกแบบ แต่เป็นการ
ตอบสนองความต้องการตามผู้บริโภค 
 2. สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษารายวิชาออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการ
วิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์  
  สรุปผลการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Observation) พรสนอง วงศส์ิงห์ทอง (2550, หน้า 122)
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิง        
การออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิง   
การออกแบบผลิตภัณฑ์ กับงานออกแบบร่าง อย่างเป็นท่ีประจักษ์ เนื่องจากนักศึกษาท่ีทํางานในการออกแบบ
ร่างมาตลอด ได้พบว่ากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ท่ีมีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาโดยตลอด 
บางคร้ังเป็นกระบวนการคิดท่ีให้ความสําคัญกับผูอ้อกแบบเป็นหลัก เนื่องจากในการเรียนการสอนวิชาออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐาน ผู้ออกแบบหรือนักศึกษามักเป็นผู้ท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ การเลือก
รูปแบบจากแบบร่างมาพัฒนาต่อยอดได้เอง ซ่ึงทําให้นักศึกษามักเลือกรูปแบบจากความรู้สึกส่วนตัว และ
ตอบสนองตามความต้องการของผู้ออกแบบเอง ซ่ึงผิดตามหลักการออกแบบอุตสาหกรรม ท่ีจะต้องมุ่งเน้นตาม
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก  จากการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยการคิดเชิงมโนทัศน์ กับแบบร่าง Idea Sketch จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทาง ท่ีนักศึกษาได้ฝึกฝนและ
พัฒนามโนทัศน์ทางการออกแบบ ให้มีความสอดคล้องกับการออกแบบอุตสาหกรรมได้ 



  สังเกตได้จากนักศึกษามีความรู้สึกประหลาดใจ และรู้สึกยินดีกับรูปแบบท่ีได้คะแนนสูงสุดใน 
6 รูปแบบ จากการใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ แม้ส่วนมากน้ันจะไม่ตรง
กับรูปแบบท่ีคาดเอาไว้ในข้ันแรก แต่รูปแบบท่ีได้คะแนนสูงสุดจากการวิเคราะห์ก็เป็นรูปแบบท่ีนักศึกษาสามารถ
เข้าใจได้ด้วยตัวเองทันที ว่าเป็นรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบอุตสาหกรรม ท่ีมีความเรียบง่าย 
ตัดทอน และสอดคล้องในการผลิต กว่ารูปแบบท่ีนักศึกษาคาดการณ์เอาไว้ 
  สรุปผลการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการคิด
เชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ พบว่า นักศึกษารหัสหมู่
เรียน 5617205 โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี
การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับมาก เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ท่ีแปลกใหม่ และยังช่วยพัฒนา
มโนทัศน์ด้านการออกแบบของนักศึกษาเอง ให้สอดคล้องกับหลักการออกแบบอุตสาหกรรมมากข้ึน จากเดิมท่ี
นักศึกษาออกแบบร่างโดยมุ่งเน้นในด้านความสวยงาม และรูปทรงท่ีตอบสนองความต้องการของนักออกแบบเอง 
เป็นการมุ่งเน้นการตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค และระบบอุตสาหกรรม โดยจะไม่ใช้ความรู้สึก
ส่วนตัวเข้ามามีผลกระทบต่อมโนทัศน์ทางการออกแบบ โดยนักศึกษามีข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  - ต้องการให้มีการลดจํานวนกรอบแนวคิด และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ลดลงบ้าง เพ่ือให้กระบวนการวิเคราะห์และการประเมินเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว 
  - กรอบแนวคิดและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางข้อ ยากต่อการใช้มโนทัศน์
ในการประเมิน เนื่องจากไม่เห็นภาพเท่าท่ีควร เช่น เร่ืองของการขนส่ง ราคา และโครงสร้าง 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนมากยังยึดติดอยู่กับมโนทัศน์ด้านการออกแบบเก่ียวกับความสวยงามเป็น
หลัก และออกแบบโดยตอบสนองความต้องการของผู้ออกแบบโดยตรง โดยไม่คํานึงถึงหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ด้วยเหตุผลท่ีว่าผู้ออกแบบยังยึดติดอยู่กับรูปทรงและความสวยงามท่ีต้องตรงตาม
ทัศนคติของตนเอง โดยหลงลืมองค์ประกอบอ่ืนๆในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น การขนส่ง การซ่อมแซม และ
การบํารุงรักษา ทําให้รูปแบบท่ีผู้ออกแบบเลือกมาใช้ในการพัฒนา มักเปน็รูปแบบท่ีมีความซับซ้อน และฟุ่มเฟือย
ในผลิตในด้านอุตสาหกรรม ทําให้เกิดเป็นปัญหาในกระบวนการอุตสาหกรรมต้ังแต่ต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา (2556, หน้า 88) กล่าวว่า นักออกแบบโดยมากมักท่ีจะยึดติดกับกฎเกณฑ์หรือความรู้ท่ีฝัง
อยู่ในความคิดไว้ โดยปราศจากความคิดว่าสิ่งนั้นถูกหรือผิด มักเป็นความเชื่อส่วนบุคคล ท่ีมักจะส่งผลกับการ
ตีความในการเชื่อมโยงความคิดหรือความรู้ใหม่ท่ีจะเกิดข้ึน เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดของกระบวนการสร้าง
มโนทัศน์เพ่ือความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น ผู้ศึกษาจะต้องทําความเข้าใจในมโนทัศน์ตนเองเสียก่อนว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการรับรู้สิ่งใหม่หรือไม่ 
  จากการวิเคราะห์การออกแบบร่าง (Idea Sketch) ของนักศึกษาพบว่าส่วนมากแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จากตารางพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีได้คะแนนมากท่ีสุด ไม่ตรงกับหมายเลขท่ีกําหนดไว้ก่อนท่ีจะ
วิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ เห็นได้ชัดว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมในการออกแบบอุตสาหกรรมนั้น ยังไม่ตรงกับมโนทัศน์ของนักศึกษาเท่าท่ีควร เนื่องจากนักศึกษายังให้
ความสําคัญกับความสวยงาม และความฟุ่มเฟือย รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบตอบสนองตามความต้องการของ
ผู้ออกแบบเอง ไม่ได้ตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค หรือหลักการออกแบบอุตสาหกรรม ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ อุดมศักด์ิ สาริบุตร (2549,หน้า 12) กล่าวว่า การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คือ         



การวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับหน้าท่ีใช้สอยของผลิตภัณฑ์ (Function) ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ 
(Consumer User) ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด (Market) ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต (Production) แล้วนํามา
ออกแบบปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเป็นจํานวนมาก (Mass-Production) ให้อยู่ในความนิยมของตลาดในราคา
พอสมควร ในด้านผลการประเมินความพึงพอใจจากการสังเกตและการสัมภาษณ์ นักศึกษารหัสหมู่เรียน 
5617205 โปรแกรมวิชาออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการคิดเชิงมโนทัศน์ โดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์
เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์ในระดับมากในเชิงประจักษ์ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การศึกษาการคิดเชิงมโนทัศน์ ของนักศึกษาท่ีเรียนรายวิชาออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมพ้ืนฐานโดยใช้ตารางการกระจายหน้าท่ี การวิเคราะห์เชิงการออกแบบผลิตภัณฑ์        
ผลการประเมินมโนทัศน์ของนักศึกษาน้ันย่อมแตกต่างกันตามคุณลกัษณะของนักศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
นั้นๆ  
  2. กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์นั้น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวัตถุประสงค์ของการ
ออกแบบชิ้นงานนั้นๆ ดังนั้นการประเมินของนักศึกษาน้ัน ผลการประเมินย่อมสอดคล้องตามกรอบแนวคิดของ
การออกแบบท่ีใช ้
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. กรอบแนวคิดและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบางข้อ ยากต่อการใช้มโน
ทัศน์ในการประเมินตามคะแนน เนื่องจากไม่เห็นภาพเท่าท่ีควร เช่น เร่ืองของการขนส่ง ราคา และโครงสร้าง
ต่างๆ ซ่ึงควรมีการแก้ไขปรับปรุง 
  2. เนื้อหาข้อมูลการวิเคราะห์ด้วยตารางการกระจายหน้าท่ีการวิเคราะห์เชิงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์มีมาก ทําให้เม่ือมีการออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่า 6 รูปแบบ จะทําให้การวิเคราะห์ต้องใช้เวลาเป็น
อย่างมาก ถึงจะเร่ิมการออกแบบในข้ันตอนต่อไปได้  
  3. ผู้วิเคราะห์ต้องมีความคิดเห็นท่ีเป็นกลาง เพ่ือกันความเอนเอียงของค่าคะแนน และต้อง
ไม่กรอกค่าคะแนนลงในตารางโดยไม่ผ่านการวิเคราะห์ จะทําให้ผลท่ีได้มีความผิดเพ้ียน 
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