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คําสําคญั: บุคลิกภาพ 

 สลาลี สมบติัมี: บุคลิกสมัพนัธ์. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.เตยงาม คปุตะบุตร 

 และ อ.ดร.วิสตูร โพธิเงิน. 100 หน้า. 

 วิทยานิพนธ์หัวข้อเรือง บุคลิกสมัพนัธ์ มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นให้เห็นถึง บุคลิกภาพของ

บุคคลทีได้รับอิทธิพลจากสงัคมแวดล้อมทีแสดงออกผา่นทางเสือผ้าเครืองแตง่กาย เพือสร้างผลงานที

แสดงออกถึงความเชือมโยงสมัพันธ์ทางบุคลิกภาพของคนในสงัคมโดยใช้เสือผ้าเครืองแต่งกายที

มนุษย์เลือกสวมใสม่าใช้เป็นวสัดหุลกัทีสามารถแสดงออกถึงตวัตนและเป็นตวัแทนในการแสดงออก

ของผู้สวมใส่ทีได้รับอิทธิพลและเชือมโยงสมัพนัธ์จากคนและสงัคมทีแวดล้อมอย่างแยกกันไม่ขาด

 โดยขอบเขตของการศึกษาได้ทําการศึกษาข้อมูลเชิงจิตวิทยาบุคลิกภาพ ชีววิทยา

พนัธุกรรม สงัคมศาสตร์  ประวติัศาสตร์เครืองแตง่กายและผลงานศิลปินทีเกียวข้อง ทําการคดัเลือก

กลุ่มบุคคลทีต้องการนําเสนอ ซึงเป็นกลุ่มบุคคลทีข้าพเจ้ามีความเกียวโยงสัมพันธ์ด้วยใน

ชีวิตประจําวัน ได้แก่ บุคคลในสามกลุ่ม ครอบครัว กลุ่มวัยนักศึกษา และกลุ่มทางการเมือง โดย

นําเสนอผลงานในรูปแบบผลงานสามมิติ ทีใช้ ผ้า เสือผ้าและเครืองแต่งกายเป็นวัสดุหลกั โดยนํามา

ปรับเปลียนเชือมตอ่ เย็บติดเพือสร้างเป็นรูปทรงใหม่ แต่ยงัคงซึงความรู้สึกเดิมของความเป็นเสือผ้า

และในขณะเดียวกันก็กลายเป็นรูปทรงใหม่ทีเกิดจากการเชือมต่อประสานหลายๆ ชินเข้าด้วยกัน  

สร้างสรรค์เป็นผลงานสือผสมสามมิติจํานวนสามชิน คือผลงานชุด“Persona of Ideal Democracy”, 

2557 เทคนิคสือผสม ขนาด 190x65x50 ซม., ผลงานชุด “Teenage Dream”, 2557 เทคนิคสือผสม 

ขนาด 160x180 ซม., และผลงานชุด “Family Portrait”, 2557 เทคนิคสือผสม ขนาด 100x100 ซม. 

 จากการสร้างสรรค์งานวิจยัครังนี ข้าพเจ้าเกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในโครงสร้างทาง

สงัคมได้อยา่งลกึซงึขนึ โครงสร้างทางสงัคมทีมีอิทธิพลถ่ายเท เชือมโยงสมัพนัธ์ และส่งผลซึงกันและ

กันตลอดเวลา ซึงเป็นข้อเท็จจริงทางสังคมทีว่าบุคคลเป็นผลผลิตของสังคม นอกจากนียังเกิด

กระบวนการเรียนรู้และได้พฒันาทงัระบบความคิด การวางแผน และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ทีจะ

สามารถนําไปตอ่ยอดและพฒันาศกัยภาพให้ดียิงขนึไป 
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 SLALEE SOMBUTMEE: PERSONA. THESIS  ADVISOR: TOEINGAM GUPTABUTRA, 

Ph.D. AND WISUD PONGERN , Ph.D. 100 pp.        

 

 This Thesis aims to understand the relationship personality; people’s personality is 

influenced by environmental society in terms of attires. This piece of work represents the chain of 

idea between personalities of humans in the society and wearing clothes are worn by humans. 

These two relevant factors are able to express real identity and be as the representative of human 

beings who are influenced by the environmental society which circles the human life, importantly 

explicit the behaviours of humans. 

 The extent of this thesis, the study focus on data of personality Psychology, Genetics 

and Biology, Sociology, history of attires, and involved workpieces of artists. Then, this research 

intends to present the specific group of people who researcher has relation with in everyday life, 

such as family, graduate students, and political members. The presentation displays in 3D and 

focus on three main materials: fabrics, attires, and wearing clothes. These materials are 

transformed, connected and sewed to build the new creative thinking of shape, however, still 

preserve the original-style feeling of clothing. Furthermore, this new shape shows the relation 

between various behaviours and the society, and then creates distinctly three 3D mixed media of 

workpieces following as “Persona of Ideal Democracy ” (2557), 3D mixed media technic, size 

190x65x50 cm., “Teenage Dream” (2557), 3D mixed media technic, size  160x180 cm., and 

“Family Portrait” (2557) 3D mixed media technic, size 100x100 cm. 

 From Creating This Thesis, I have learned and understand the structure of society 

more deeply. The society’s structure that always have an influence in relation transition that effect 

on each others. Moreover, This thesis develops my learning process as well as way of thinking, 

planning and creating an artworks that would be progressed and improve in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีสําเร็จลลุ่วงไปได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร. 

เตยงาม คปุตะบตุร อาจารย์ ดร.วิสตูร โพธิเงิน ทีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทีให้ความช่วยเหลือและให้

คําแนะนําทีเป็นประโยชน์อย่างยิงต่อผู้ วิจัย รวมทังรองศาสตราจารย์ปริญญา ตนัติสขุ ประธาน

กรรมการ และรองศาสตราจารย์สรรณรงค์ สิงหเสนี ผู้ทรงคุณวฒิุในการตรวจศิลปนิพนธ์ ทีให้

คําแนะนําทีสามารถนําไปตอ่ยอดในการสร้างสรรค์ผลงาน ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์สาขา

หลกัสตูรและการนิเทศน์ทุกท่านทีให้ความรู้ให้คําแนะนําและประสบการณ์อนัมีค่ายิงแก่ผู้ วิจัย 

ขอขอบพระคณุเจ้าของหนงัสือ วารสาร เอกสาร บทความ เว็บไซต์ และวิทยานิพนธ์ทุกเล่ม ทีให้

ข้อมลูทีจําเป็นในการค้นคว้าวิจยั คณุคา่หรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มนีผู้ วิจัยขอน้อม

บชูาแดพ่ระคณุบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ 
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