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 แสงและสีอยู่รอบตัวเรามีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเชื่อมโยง 

ความความคิด กับจินตนาการ ส่งผลต่ออารมณ์ และให้ความรู้สึกนําไปสู่สุนทรียภาพ การมองเห็น 

รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแสงและสีนั้นก่อให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การวิจัยนี้เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 

โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกเมื่อแสงและสีมีการเปลี่ยนแปลงไป ผ่านรูปแบบ 

และลวดลายองค์ประกอบทางศิลปะในมุมมองของข้าพเจ้าและเพื่อนํามาวิเคราะห์หารูปแบบของแสง

สีที่นํามาซึ่งความรู้สึกผ่อนคลายความเครียดสําหรับพนักงานในพื้นที่กรุงเทพฯผ่านเครื่องมือการลงพื้น

ที่ การสังเกตุ และกระบวนการทดลองเรื่องแสงและสี 

 การศึกษาและการสร้างสรรค์พบว่าศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกแรงบันดาลใจจาก 

“คาไลโดสโคป”สามารถช่วยบรรเทาความเครียดให้กับพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯได้ 

ผ่านการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของสีแสงที่ปรากฎบนลวดลายสิ่งพิมพ์ช่วยเปลี่ยนความรู้สึกเครียดที่มี 

อยู่ทําให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายขึ้นชั่วขณะ 
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EFFECTS. THESIS ADVISOR : ASST. PROF PREECHA PANKLAM.  106 pp. 

 

 Light and color has been a big part of the daily life as they visually affect 

the imagery and contribute imagination, creativity and feelings to the context in 

which affect the perceiver both physically and emotionally. Therefore, by changing 

the light and color, these attributes can manipulate emotional states. 

This research intend to study creative light and color patterns that can 

influence moods by analyzing from the researcher’s point of view of shifting 

emotional states due to the changing of light and color. By exploring different criteria 

such as graphic patterns, hues, and timing, these controlable factors will contribute 

to create the light and color methodology to relieve stress for urban office workers in 

Bangkok area. The researcher uses both primary and secondary research methods 

such as site visitation, observation and experimentations. 

 From this study, the researcher has found that the light and color patterns 

inspired from “Kaleidoscope” have been able to relief stress for urban office workers 

in Bangkok area. By using the light and color to manipulate the visual outcome on 

printing media, the method can distract the perceiver, which results in reducing stress 

and tension momentarily. 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
  
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การรับรู้ของมนุษย์เกิดขึ้นผ่านสิ่งเร้าโดยมีประสบการ์ณเป็นเส้นทางนําไปสู่การตอบสนอง 
การตัดสินใจและการแก้ปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ด้วยการมองเห็นถือเป็นองค์ประกอบที่ 
สําคัญในการคัดสรร แยกแยะ นํามาซึ่งสุนทรียแห่งชีวิตโดยการรับรู้ผ่านแสงและสีที่อยู่รอบตัวเรานั้นมี 
อิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เชื่อมโยงความความคิดกับจินตนาการ ส่งผล 
ต่ออารมณ์ และให้ความรู้สึกนําไปสู่สุนทรียภาพการมองเห็นรูปแบบการเปลี่ยนแปลงไปของแสงและสี 
นั้นก่อให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 แสงและสีนั้นส่งผลโดยตรงกับมนุษย์ทําให้เกิดกระบวนการกระตุ้นระบบต่างๆในร่างกาย เช่น 
การไหลเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย ระบบการสร้างออกซิเจน และในทางจิตวิทยายังสามารถกระตุ้น 
ความรู้สึก และการตัดสินใจ กระตุ้นจิตใต้สํานึก และปรับสภาวะสมดุลให้กับมนุษย์ได้ (บรรจบ กําจัด. 
2549) โดยมีการใช้สีเพื่อสร้างสภาะของการผ่อนคลาย ซึ่งสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับบริบทต่างๆได้ 
เช่นเครื่องแต่งกาย สร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อม หรือการตกแต่งสถานที่ เป็นต้น 

คาไลโดสโคป หรือ กล้องสลับลาย (kaleidoscope) คือ กล้องรูปร่างทรงกระบอก ด้านใน 
ประกอบด้วยกระจกเงาหลายแผ่นหันหน้าเข้าหากันปลายด้านหนึ่งเจาะช่องไว้สําหรับมองปลายอีก 
ด้านมีช่องแสงเข้าซึ่งบรรจุวัตถุต่างๆ เช่น ลูกปัด, กรวด, กระดาษ หรือเศษแก้วหลายสีเอาไว้ 
(https://th.wikipedia.org/wiki/กล้องสลับลาย (online), 2557) จากการวิจัยพบว่า คาไลโดสโคป 
สามารถคลายความเครียดได้ โดยใช้การเพ่งมอง จดจ่ออยู่กับลวดลาย สี และรูปทรงภายใน ที่เปลี่ยน 
แปลงตามการหมุนของผู้ดู ทําให้เกิดสมาธิ ทําให้ใจสงบขึ้น และยังเพิ่มมุมมองแห่งการสร้างสรรค์ 
ให้กับผู้ใช้งานด้วย (Clark, Marcia. 2002) 
 ผู้วิจัยเล็งเห็นความสําคัญปัญหาความเครียดที่เกิดขึ้นกับผู้มีปัญหานี้จึงนํามาซึ่งการสร้างสรรค์ 
ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อคลายความเครียดโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก“คาไลโดสโคป” 
เพื่อให้พนักงานสํานักงานที่มีความเครียดได้รับความผ่อนคลายและเตรียมพร้อมกลับมาทําหน้าที่ได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.สร้างสรรค์ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อคลายความเครียดสําหรับพนักงานสํานักงาน  
ในพื้นที่กรุงเทพฯ 
2. สื่อสารอัตลักษณ์ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อคลายความเครียด เพื่อสร้างเอกลักษณ์  
และการจดจําให้กับกลุ่มเป้าหมาย 

  



 

 

2 
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สมมติฐานของการศึกษา 
1. ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกสามารถบรรเทาความเครียดให้กับพนักงานในสํานักงานได้ 
2. การสื่อสารอัตลักษณ์ของศิลปะแสงสีเพื่อคลายความเครียดสําหรับแรงบันดาลใจ จาก 
“คาไลโดสโคป” สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้กับงานศิลปะและสร้างการจดจําให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ 
  
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตของการศึกษาศิลปะแสงสีเพื่อคลายความเครียดสําหรับพนักงานสํานักงาน 
แรงบันดาลใจจาก”คาไลโดสโคป”มีดังนี้ 
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาข้อมูลโดยมีตัวแปรในการศึกษาวิจัยดังนี้  

1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ความเครียดและ แสงสีเพื่อการบําบัด 

1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ ศิลปะผลิตภัณฑ์ และการสร้างอัตลักษณ์ 
1.3 ตัวแปรควบคุม (Control Variables) ได้แก่ พนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯ   

 จำนวน 200 คน 
1.4 ตัวแปรแทรกซ้อนเช่น ข้อจํากัดวัสดุ พื้นที่การใช้งานและความเชื่อของผู้ใช้งาน 
1.5 ตัวแปรสอดแทรก เช่น งานเร่งด่วน เสียงรบกวน มาตรฐานอาคาร ความปลอดภัย 

2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ  พนักงาน 
สํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯจํานวน 200 คน 
3. ขอบเขตด้านเวลา ศึกษาข้อมูลภายในช่วงปีการศึกษาที่ 2559 – 2560 
4. ขอบเขตด้านพื้นที่ การศึกษานี้มุ่งศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสํานักงานในพื้นที่ 
กรุงเทพฯเท่านั้น 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
  

การสร้างสรรค์พลังของแสงและสีที่ส่งผลต่อความรู้สึก 
CREATIVE COLOR AND LIGHTING FOR EMOTIONAL EFFECTS 

 
 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย ประมาณ ปี 2560  เดือน สิงหาคม 

คิดว่าจะเริ่มงานวิจัย ตั้งแต่เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2559 

และเสนอวิทยานิพนธ์ / การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือน มิถุนายน 2559 
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วิธีการศึกษา 
1. ค้นคว้าข้อมูลเชิงทุติยภูมิ ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

1.1 การรับรู้ 
1.1.1 ทฤษฎีการรับรู้ 
1.1.2 กลไกการรับรู้ 

1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด 

1.2.1 ความหมายของความเครียด 

1.2.2 ทฤษฎีความเครียด 

1.2.3 ปัจจัยความเครียด 
1.2.4 ระดับความเครียด 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 

1.3.1 ความหมายของความเครียดในการทํางาน 

1.3.2 ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดในการทํางาน 
1.4 แสงสีเพื่อการผ่อนคลายความเครียด 

1.4.1 การมองเห็น และการับรู้สึก 
1.4.2 ทฤษฎีสี 
1.4.3 จิตวิทยาสี 

1.5  อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะแสงสี 
1.6 ที่มาของแนวคิด แรงบันดาลใจจากคาไลโดสโคป 

1.6.1 ที่มาและประเภทของคาไลโดสโคป 
1.6.2 รูปแบบลวดลายของคาไลโดสโคป 
1.6.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคาไลโดสโคป 

1.7 การสร้างอัตลักษณ์ 
2. การสํารวจพื้นที่ (Site Survey) พื้นที่ใช้งานในสํานักงาน 
3. การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) แบบไม่เป็นทางการหาความสอดคล้อง 
กันของคําตอบนํามาเป็นปัจจัยในการสร้างคําถาม และนํามาสู่การออกแบบ 
4. สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพเป็นปัจจัย 
สู่การออกแบบ 
5. วิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) 
6. สร้างแบบสอบถาม (questionnaires) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เพื่อเลือกคุณสมบัติของพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯจํานวน 200 คน 

7. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ผลศิลปะแบบทดลอง 
8. นําผลงานศิลปะแบบทดลองไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญ และทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อรวบรวม 
ปัญหามาสร้างสรรค์ชิ้นงานจริง 
9. รวบรวมปัญหา และผลที่ได้จากการออกแบบมาพัฒนาชิ้นงานศิลปะขั้นสุดท้าย  
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10. เผยแแพร่งานวิจัยโดยผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
พนักงานสํานักงาน คือ พนักงานที่ทํางานอยู่ในสํานักงานเป็นหลัก โดยปัจจุบันการทํางาน 

ในสํานักงานจะมีความเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เพื่อการสร้าง เก็บ รวบรวมเอกสาร โดยส่วนใหญ่ 
จะทํางานเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ เอกสาร และข้อมูล เช่น พนักงานบัญชี พนักงานฝ่าย 
ประชาสัมพันธ์ พนักงานฝ่ายการเงิน พนักงานที่ทํางานเอกสาร เป็นต้น 

 สํานักงาน หมายถึง ห้องหรือพื้นที่อื่นที่ผู้คนทํางาน (ซึ่งเรียกว่าพนักงาน เจ้าพนักงาน 
หรือเจ้าหน้าที่) และอาจแสดงถึงตําแหน่งภายในองค์การอันมีกิจเฉพาะที่ต้องทําในสํานักงานบริษัท 
หรือองค์การต่างๆ มักมีสํานักงานเป็นส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดอยู่ในสถานที่ตั้งทางการ  
อัตลักษณ์ของศิลปะแสงสี ในงานวิจัยนี้ คือ ตราสัญลักษณ์ และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ เช่น 

โปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น ที่สามารถแสดงความสัมพันธ์กับแนวคิดของงานศิลปะแสงสีชิ้นนี้ได้ 
  
แหล่งข้อมูล 

1.ข้อมูลทุติยภูมิ จากหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ค้นคว้าจาก เอกสาร งานวิจัย บทความที่เกี่ยวข้อง 
ผ่านหนังสือ และสื่ออิเล็คโทรนิกส์ ตามหัวข้อดังนี้ 

1.1 การรับรู้ 
1.2 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด 

1.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 

1.4 แสง สีเพื่อการผ่อนคลายความเครียด 

1.5 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะแสง และสี 
1.6 การสร้างอัตลักษณ์ 

2.ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  
2.1 การสํารวจพื้นที่ (Site Survey) พื้นที่ใช้งานในสํานักงาน  
2.2 การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) แบบไม่เป็นทางการหา 
ความสอดคล้องกันของคําตอบนํามาเป็นปัจจัยในการออกแบบ 
2.3 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญ ด้านจิตวิทยา  
(Psychology specialists) ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะประยุกต์ (Applied Art Specialists) และ  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์ (Identity Specialists) 
2.4 แบบสอบถาม (questionnaires) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) เพื่อเลือกคุณสมบัติของพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯจํานวน 200 คน 
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