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54155318 : สาขาวิชาการออกแบบผลติภัณฑ 

คําสําคัญ :  ชูการไกลเดอร / การทองเท่ียว 

  ธัญญรัตน  ดํารงรัตน: โครงการออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณการเลี้ยงชูการไกลเดอรสําหรับ

การเดินทาง.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.ดร.รัฐไท  พรเจริญ.  221 หนา. 

  

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับการเลี้ยงชูการไกลเดอร ขอมูลการเดินทาง

ของผูเลี้ยงชูการไกลเดอร และ สํารวจความตองการของกลุมเปาหมาย 2) เพ่ือออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ 

ชุดอุปกรณการเลี้ยงชูการไกลเดอรสําหรับการเดินทาง และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑชุด

อุปกรณการเลี้ยงชูการไกลเดอรสําหรับการเดินทางของผูใชกลุมเปาหมาย 

 ในการดําเนินการวิจัยผูวิจัยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี ขั้นตอนท่ี1 ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับชูการไกลเดอร และพฤติกรรมการเดินทางในประเทศไทยของผูเลี้ยง

กลุมเปาหมาย จากน้ันจึงเก็บขอมูลปฐมภูมิโดยใชแบบสอบถามปลายเปดเก็บขอมูลความตองการของผูใช

และขอมูลเชิงลึกจากกลุมเปาหมายจํานวน100คน ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบชุดอุปกรณโดยมีแนวทางในการ

ออกแบบสอดคลองกับลักษณะการทองเท่ียว 3 รูปแบบ คือ การทองเท่ียวระยะสั้น(Short Trip) การ

ทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน(Leisurely Trip) และการทองเท่ียวผจญภัย(Adventure Trip) พรอมทําตนแบบ

เพ่ือทดสอบการใชงานเพ่ือหาความเหมาะสมรวมท้ังวิเคราะหสวนตางๆของผลิตภัณฑ จากน้ันจึงนําผลท่ี

ไดมาใชในการออกแบบและสรางภาพรางสามมิติจํานวน3แนวทาง เพ่ือสอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบจํานวน 4 ทานและผูเช่ียวชาญเฉพาะทางดานชูการไกลเดอร

จํานวน 4 ทาน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประเมินคาเพ่ือเลือกแบบท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดเพียงแบบ

เดียวและทําการพัฒนาแบบเพ่ือทําตนแบบตอไป ขั้นตอนท่ี 3 สอบถามความพึงพอใจของผูใชกลุมเปาหมาย

จํานวน50คนโดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคาการวิเคราะหขอมูลโดยใช คารอยละ

(Percentage) คาเฉลี่ย(Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และนํามาแสดงผลในรูปการพรรณนา 

 จากผลการวิจัยพบวาอุปกรณการเลี้ยงชูการไกลเดอร รูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือการพักผอน 

(Leisurely Trip) ซ่ึงมีรูปทรงเรียบงาย มีความสวยงามกลมกลืน สามารถเขากับรูปแบบการใชงานของผู

เลี้ยงกลุมเปาหมาย ไดรับคะแนนประเมินจากผูเช่ียวชาญเฉลี่ยอยูในเกณฑมากท่ีสุด โดยหัวขอท่ีมีคะแนนสูง

ท่ีสุดคือ ความสวยงามลงตัวของผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.75 (S.D. = 0.46) รองลงมาคือการทําความ

สะอาดและการดูแลรักษาอุปกรณ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.63 (S.D. = 0.52) และจากความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอ

อุปกรณการเลี้ยงชูการไกลเดอรเฉลี่ยอยูในเกณฑพึงพอใจมากโดยหัวขอความสวยงาม มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.35     

(S.D.= 0.63)  อยูในเกณฑพึงพอใจมาก ดานการใชงาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.1 (S.D.= 0.76) อยูในเกณฑพึง

พอใจมาก และดานทัศนคติของผูใชท่ีมีตอผลิตภัณฑมีคาเฉลี่ย4.04 (S.D.= 0.85) อยูในเกณฑพึงพอใจมาก 

ภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ                                                  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 The purposes of this research are consisted of 1) to study the information and 

data related to Sugar Glider, traveling habit of owner and investigate the target users' 

needs, 2) to design and development of traveling portable care set of Sugar Glider, and 3) 

to evaluate the user satisfaction of the design equipment. 

 The processes of this research methodology are as follows: first, to study the  

literatures involved with the studies related to Sugar Glider and its traveling habits as well as 

for the owner (target group) in Thailand, then collected the primary data from 100 participants 

of target group by open-ended questionnaires in order to find the user’s needs and in-depth 

data, secondly, 3 sets of equipment design for Sugar Glider as for a short trip, a leisurely trip 

and an adventure trip in compact design that the equipment could be expand to increase 

volume for the pet to feel comfortable with the space provided. Then created the 3D 

rendering of Sugar Glider’s taking care equipment and interviewed with 4 professional designers 

and 4 specialists in Sugar Gliders. An interviewing tool that had been appropriate applied for 

this work was rating scale, which aimed to find the most appropriate design to be developed 

and constructed in the next stage, and thirdly, to investigate the users' satisfaction using 50 

participants, by rating scales questionnaires and analyze the hypothesis results by using the 

percentage, mean value (M) and standard deviation (S.D.) in the form of M (S.D.) 

 According to the results, a leisurely style with a minimal obtained high score. 

The highest score goes to design of equipment with score 4.75 (S.D.=0.46). The second 

highest is the equipment easy for cleaning and maintenance with score 4.63 (S.D.=0.52). 

The third highest is the suitability of materials and manufacturing with score 4.5 (S.D.=0.53). 

From the user's satisfaction issue, the results are in high level. Appearance satisfaction 

average value with score 4.35 (S.D.=0.63) usage satisfaction has got quite satisfaction with 

score 4.1 (S.D.=0.76) and lastly, users' attitude towards the equipment with score 4.04 

(S.D.=0.85)  
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 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย 

ดร.รัฐไท  พรเจริญ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปน

ประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัย รวมทั้งผูชวยศาสตราจารยลุย กานตสมเกียรติ ประธานกรรมการสอบ

วิทยานิพนธ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิสักก สินธุภัค ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฐวี ศรีโสภา กรรมการ

สอบวิทยานิพนธ และ ผศ.ดร.ซิสิกกา วรรณจันทร อาจารย ดร. อรัญ วานิชกร อาจารย ดร. สาธิต 

เหลาวัฒนพงษ  อาจารย ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม ผูทรงคุณวุฒิที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา 

และขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมน้ีมีความสมบูรณย่ิงข้ึน ผูวิจัยขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศิลปากร   

ทุกทานที่ใหความรู ใหคําแนะนําและประสบการณอันมีคาย่ิงแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของหนังสือ 

วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ที่ชวยใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณ ขอขอบคุณพี่ๆ 

เพื่อนๆ และนองๆ สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่ใหคําแนะนําและ

กําลังใจตลอดมา 

 ขอขอบคุณ แพทยผูชํานาญการดานชูการไกลเดอร นายสัตวแพทยชลทิศ ศรีสุดาวรรณ

(หมอเหนือ) ผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑอาหารและอุปกรณสําหรับชูการไกลเดอร คุณสุภารัตน 

ใชวิวัฒน ประทานชมรมคนรักชูการไกลเดอร (Sugar Glider Lover Club) คุณภัทรนิษฐ บุญเลิศ

โรจน ผูผลิตและจัดจําหนายอุปกรณสําหรับชูการไกลเดอร (Cocopet Shop) คุณดวงพร สิทธิสงคราม 

ผูเพาะเลี้ยงและจัดจําหนายชูการไกลเดอร (ฟารมหน่ึงจรัญฯ) คุณติณณภพ ธูปเทียนรัตน และ ผูเลี้ยง 

ชูการไกลเดอรทุกทานที่ใหขอมูลและความรูความรูอันเปนประโยชนในการเก็บทําวิจัย สงผลใหผูวิจัย

สามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงดวยดี 

 ขอบคุณ คุณบิดา มารดา ครอบครัว ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุน

และใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 
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