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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัยและขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ (Mixed Method Research) โดยมีจุด 
มุ่งหมายเพื่อค้นคว้าหาหลักเกณฑ์และนำผลมาสร้างสรรค์ศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อคลาย 
ความเครียดสําหรับพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯโดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย และขั้นตอนการ 
สร้างสรรค์ ดังนี ้
 
1. วิธีการดําเนินการวิจัย  

1.1 ขั้นตอนการศึกษา 
1.2 การสุ่มประชากรตัวอย่าง 

 1.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลข้อมูล 
2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์  
 2.1 แนวความคิด 
 2.2 การแสดงออกผ่านเทคนิค และวัสดุ 
 2.3 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
 2.4 การสร้างอัตลักษณ์ 
  
1.1 ขั้นตอนการศึกษา ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1.1 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ค้นคว้าข้อมูลเชิงทุติยภูมิ ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสาร และงานวิธีวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ดังนี้  

1.1 การรับรู้ 
 1.1.1 ทฤษฎีการรับรู้ 
 1.1.2 กลไกการรับรู้ 
 1.1.3 การจัดระบบการรับรู้ 
1.2  ความเครียด 
  1.2.1 ความหมายของความเครียด 
  1.2.2 ทฤษฎีความเครียด 
  1.2.3 ปัจจัยความเครียด 
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1.3. แนวคิดเกี่ยวกับความเครียดในการทํางาน 
  1.3.1  ความหมายของความเครียดในการทํางาน 
  1.3.2 ปัจจัยที่ทําให้เกิดความเครียดในการทํางาน 
  1.3.3 ผลกระทบของความเครียดในการทํางาน 
  1.3.4 ระดับความเครียด 

 1.4 แสง สีเพื่อการบําบัดความเครียด 
 1.5 กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อการใช้สอย 
 1.6 อิทธิพลที่ได้รับจากผลงานศิลปะแสง และสี 
 1.7 การออกแบบอัตลักษณ์ กับแบรนด์สินค้า 
2. หาข้อมูลเชิงปฐมภูมิจากการลงพื้นที่ (Site Survey) เพื่อดูพื้นที่ในสํานักงาน 
3. หาข้อมูลเชิงปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) 
แบบไม่เป็นทางการ 
4. หาข้อมูลเชิงปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้เชี่ยวชาญ 
5. วิเคราะห์การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) 
6. สร้างแบบสอบถามโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อเลือกคุณสมบัติของพนักงานสํานักงานภายในกรุงเทพฯ จํานวน 200 คน 
และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนํามาใช้ในการสร้างชิ้นงาน 

1.1.2 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. นําข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างสรรค์ผลศิลปะแบบทดลอง 

 1.1 แนวความคิด 
 1.2 การแสดงออกผ่านเทคนิค และวัสดุ 

 2. การสร้างชิ้นงานจําลอง 
1.1.3 ขั้นตอนการตรวจสอบ และพัฒนาชิ้นงาน 
 1. นําตัวอย่างศิลปะและแบบสอบถามไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่าง  
 เพื่อรวบรวมปัญหามาสร้างสรรค์ชิ้นงานจริง 
 2. รวบรวมปัญหาและผลที่ได้จากการออกแบบมาพัฒนาชิ้นงานศิลปะขั้นสุดท้าย 
1.1.4 นำเสนอผลงาน 
 1. เผยแแพร่งานวิจัยโดยผ่านการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2. อภิปรายผลการศึกษา สรุปผลการวิจัย พร้อมข้อเสนอแนะ 

 
1.2 การสุ่มประชากรตัวอย่าง 
การกําหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้อ้างอิงข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ จํานวน 

ลูกจ้าง ชาย และหญิง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 - 2559 (ไตรมาสที่ 3) จํานวน 3,560,000 
คน จําแนกตามอาชีพ ตามมาตราฐานสถิติสากล ได้กลุ่มตัวอย่าง 300,934 คน โดยใช้สูตรการคํานวณ 
หาจํานวนณประชากรตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) โดยกําหนดความเชื่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95 
และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 7  ซึ่งมีสูตรการคํานวนณดังต่อนี้ 
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ภาพที่ 63 สูตรคํานวณหาจํานวณประชากรกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน 

  
e = ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอย่าง (0.07) 
N = ขนาดของประชากร (กลุ่มพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯ  จํานวนทั้งสิ้น 300,934 คน) 
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ดังนั้น จากการคํานวนณตามสูตร ของทาโร่ ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 197 คน ผู้วิจัยปัดขึ้นเป็น 
200 คน 
1.3 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

1.3.1 การลงพื้นที่ (Site Survey) เพื่อดูศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของพนักงาน 
สํานักงานในบริษัทนั้นๆ แบ่งเป็น ส่วนสาธารณะ, ส่วนกึ่งสารณะและพื้นที่ส่วนตัว 
1.3.2 การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) แบบไม่เป็นทางการ 
เป็นการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนําไปพัฒนาทฤษฎี โดยสอบถามข้อมูล 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากหน้าที่ รูปแบบการคลายเครียดระหว่างการทํางาน 

และความเห็นเรื่องการผ่อนคลายความเครียดด้วยสี  
 1.3.3 สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ดังนี้ 
  1. ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา (Psychology specialists) คุณ แคทเธอรีน ทรงพัฒนโยธิน  
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยลอนดอน (University College London) 
 

 
 

ภาพที่ 64 ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา  
ที่มา แคทเธอรีน ทรงพัฒนโยธิน, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.manager.co.th/Marsmag 

   
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะประยุกต์ (Applied Art Specialists) รศ. ปรีชา ปั้นกล่ํา  
ผู้เชี่ยวชาญด้านประยุกต์ศิลป์  
 

c 
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ภาพที่ 65  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะประยุกต์ 
ที่มา รศ.ปรีชา ปั้นกล่ํา, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.boonsongbirdguide.com 

  
  3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้า (Identity Specialists)   
คุณ พลอย ลิ่วเฉลิมวงศ์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธการออกแบบ  
บริษัท ราวด์ แอนด์ ไนน์ จํากัด 

 
ภาพที่ 66 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์ 

ที่มา พลอย ลิ่วเฉลิมวงศ์, เข้าถึงเมื่อ 8 เมษายน 2560, เข้าถึงได้จาก www.roundandnine.com 

 
โดยใช้การจดบันทึก และการบันทึกเสียง เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเปรียบเทียบเหตุการณ์ 
(Constant Comparison) และแบบการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
 
1.3.4 แบบสอบถาม  (questionnaires) สร้างแบบสอบถามสําหรับกลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้ใช้แบบประเมิณสําหรับการประเมิณ และรวบรวมข้อมูล 
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 อันดับ 
โดยแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีระดับการประเมิณ ดังนี้ 

5 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 
4 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 
3 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
1 หมายถึง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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โดยแบ่งหัวข้อในการสอบถามข้อมูล ดังนี้ 
1. ปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด 

2. วิธีการผ่อนคลายความเครียดระหว่างการทํางาน 

3. สีช่วยในการการคลายความเครียดได้หรือไม่ 

4. สีที่ช่วยในการคลายความเครียด 

5. แสงสีสําหรับคลายความเครียด 

6. คาไลโดสโคปช่วยการคลายความเครียดได้หรือไม่ 

7. ลวดลายคาไลโดสโคปใดที่ช่วยในการคลายความเครียด 

8. อัตลักษณ์ศิลปะแสงสี 

9. ข้อมูลทั่วไป 

  
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1.4.1 เก็บข้อมูลการลงพื้นที่ (Site Survey) เพื่อดูพื้นที่ในสํานักงานกับการใช้งานพื้นที่สาธารณะ  
พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่ส่วนตัว 
1.4.2 การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) แบบไม่เป็นทางการ  
จดบันทึกเพื่อหาความสอดคล้องของคําตอบ ในเรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากหน้าที่  
รูปแบบการคลายเครียดระหว่างการทํางาน และความเห็นเรื่องการบําบัดความเครียดด้วยสี 
1.4.3 สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) กับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
1.4.4 นําข้อมูลการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ข้อมูลแบบการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (Constant  
Comparison) และแบบการวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect Analysis) 
1.4.5 แบบสอบถาม (questionnaires) และกลุ่มตัวอย่าง เพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  
1.4.6 นําข้อมูลแบบสอบถาม (questionnaires) มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุปผล 

  
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล แปรผลข้อมูล และรวบรวมข้อมูล การวิจัยครั้งนี้แบ่งการวิเคราะห์เป็น  
4 ขั้นตอน คือ 

1.5.1  เก็บข้อมูลการลงพื้นที่ (Site Survey) เพื่อดูพื้นที่ในสํานักงานกับการใช้งานพื้นที่  
สาธารณะ พื้นที่กึ่งสาธารณะ และพื้นที่ส่วนตัว 
1.5.2 การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) แบบไม่เป็นทางการหา 
ความสอดคลอ้งกันของคําตอบนํามาเป็นปัจจัยในการออกแบบ 
1.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูล  
1.5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม (เชิงปริมาณ) ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการ 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)  

  

c 
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2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์  
2.1 แนวความคิด 
 จากการสังเกตการณ์สิ่งของที่อยู่บนโต๊ะทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติการในสํานักงานทั่วไป 
พบว่าพนักงานมักนําของส่วนตัวมาวางในพื้นที่เพื่อประดับ ตกแต่ง หรือสร้างความเป็นเอกลักษณ์ 
ส่วนตัวให้กับพื้นที่ทํางานของตนเอง โดยมีทั้งสิ่งของเพื่อการจัดระเบียบโต๊ะทํางาน ของประดับ 
ตกแต่ง ต้นไม้ จนถึงตุ๊กตา หรือของเล่นขนาดเล็ก ที่วางไว้เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้ผ่อนคลายจากภาระ 
หน้าที่โดยสิ่งของชิ้นหนึ่งที่ได้สร้างความฉงนให้กับข้าพเจ้า คือ คาไลโดสโคป ซึ่งภายนอกไม่ได้สร้าง 
ความงามในการตกแต่งพื้นที่แต่อย่างใด แต่เมื่อมองเข้าไปแล้วเกิดสีสันและลวดลายที่ทําให้เกิด 
ความเพลิดเพลินสนุกไปกลับลวดลายที่เกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันก็เกิดความสงบและมีสมาธิกับ 
ลวดลายที่สะท้อนไปมาภายในกล้องคาไลโดสโคปชั่วขณะจึงเป็นแรงบันดาลใจในการนําเทคนิคเรื่อง 
แสงสทีี่ส่งผลต่อความรู้สึกนํามาพัฒนาเพื่อช่วยในการบรรเทาความเครียดให้กับพนักงานสํานักงานใน
พื้นที่กรุงเทพได้  
 
2.2 การแสดงออกผ่านเทคนิคและวัสดุ 
 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อการบําบัดความเครียดแนวความคิด 
“คาไลโดสโคป” นั้นคํานึงถึงที่มา ทั้งด้านรูปร่าง รูปทรง รูปแบบการสะท้อน และจําลององค์ 
ประกอบภายใน “กล้องคาไลโดสโคป” โดยศึกษาผ่านรูปแบบการสะท้อนขอกระจกแบบต่างๆ สร้าง 
เป็นงานศิลปะผ่านคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วนํามาประสานกับเทคนิคแสงสีเพื่อสร้างรูปแบบการเปลี่ยน 
แปลงของกราฟิกศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงของแสงสีที่ฉายลงบนสิ่งพิมพ์ เป็นตัวช่วยทําให้เกิด 
ความรู้สึกเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในภาพโดยใช้ข้อมูลสีแสงและรูปทรงที่ส่งผลต่อความรู้สึกคลาย 
เครียดที่ได้มาก่อนหน้านี้ 

2.2.1 อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ที่ใช้มีดังนี้ 
  1. กระจกคาไลโดสโคปรูปแบบต่างๆ 
  2. แผ่นอาดรูโน อูโน 
  3. พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์ (Proximity sensor)  

 4. ไฟแอลอีดี 
 6. ศิลปะสิ่งพิมพ์ 
 

 
ภาพที่ 67 อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งานศิลปะแสงสี  

(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

c 
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2.2.2 เทคนิคของ แสง 
ใช้แสงในการสร้างสีแสงให้กับชิ้นงานพิมพ์เพื่อสร้างชุดสีที่ผ่อนคลายความเครียดโดยใช้ข้อมูล 

จากแบบสอบถามโดยกําหนดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงของสีอยู่ในขอบเขตของสีที่สามารถคลายความ
เครียดได้ 

   
 

ภาพที่ 68 ภาพแสดงการผสมค่าของสี RGB  
  

2.2.3 เทคนิคของสี 
 กําหนดการใช้งานสีจากผลของแสงสีและรูปร่างที่ส่งผลต่อความรู้สึกคลายเครียดโดยนําข้อมูลที่ 
ได้ขอค่าสีที่ได้นํามาประยุกต์ใช้กับลวดลาย 
 

 
 

ตารางที่ 6 ตารางผลค่าเฉลี่ยสีแสงและรูปทรงที่ส่งผลต่อความรู้สึกคลายเครียด 

  
2.3 การสร้างสรรค์ชิ้นงาน 
เริ่มจากสร้างลวดลายทดลองแบบลายเส้นเพื่อมองหาความต่อเนื่องของลวดลายและหาความ 

เป็นไปได้ในการสร้างลวดลายอิสระจากข้อมูลผลของแสงสีและรูปร่างที่ส่งผลต่อความรู้สึกคลาย 
เครียดโดยนําข้อมูลที่ได้นํามาปรับองค์ประกอบจําลองรูปแบบการสะท้อนและจําลององค์ประกอบ 

c 
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ภายใน “กล้องคาไลโดสโคป” ภายใต้ข้อจํากัดของสีและรูปร่างเพื่อสร้างการเคลื่อนไหว 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. หาความเป็นได้ของลวดลายอิสระเพื่อนํามาใช้ในการออกแบบลวดลาย 
 2. หาความเป็นไปได้ของรูปแบบการสะท้อนของคาไลโดสโคป 

3. นําลวดลายที่ได้นํามาสร้างสรรค์เป็นลวดลายสะท้อนของคาไลโดสโคปและใช้สีที่ได้จาก
 การทดลองมาใส่ในลวดลายเพื่อทดลองหาความเป็นไปได้ของสีที่เกิดขึ้น 

4. นําลวดลายที่เลือกมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายแล้วนําไปประยุกต์ลงในชิ้นงานต่างๆ 
  

 
ภาพที่ 69 ลวดลายที่เกิดจากรูปทรงอิสระ 

  
 

 
ภาพที่ 70 รูปแบบการสะท้อนของคาไลโดสโคปแบบต่างๆ 

  

 

 
ภาพที่ 71 ภาพการพัฒนาลวดลายเลียนแบบการสะท้อนของคาไลโดสโคป 
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ภาพที่ 72 ภาพลวดลายเลียนแบบการสะท้อนของคาไลโดสโคปแบบต่างๆ 
  

  
โดยผู้วิจัยได้นําลวดลายมาประยุกต์ลงบนชิ้นงาน พัฒนาแบบมาเป็นแบบจําลอง จํานวน 3 

แนวทาง ดังนี้ 
 1. ลวดลายบนผนัง (Wallpaper) 
โดยทําการทดสอบการกระจายแสงไฟ แอล อี ดี กับพื้นที่สิ่งพิมพ์เพื่อหาระยะตกกระทบของ 

แสงที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีบนลวดลายติดผนัง โดยทดสอบกับลวดลายจำนวน 5 ลวดลาย 
เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้นและนําไปพัฒนาเป็นลวดลายบนผนัง (Wallpaper) แบบจริง 
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ภาพที่ 73 ภาพตัวอย่างงานทดลองการใช้งานลวดลายบนผนัง 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

  
2. ภาพพักหน้าจอ (Screensaver)  
นําลวดลายที่สร้างสรรค์มาสร้างภาพพักหน้าจอแบบเปลี่ยนสีโดยใช้เทคนิคเดียวกับสิ่งพิมพ์ 

โดยสร้างชุดสีที่ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนตําแหน่งเมาส์ในหน้าจอแล้วเกิดการเปลี่ยนสีได้โดยทดสอบ 
กับลวดลายจํานวน 5 ลวดลายเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้น 

  

 
 

ภาพที่ 74 ภาพตัวอย่างงานทดลองการใช้งานภาพพักหน้าจอ 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

  
3. ศิลปะแสงสีติดผนัง (Wall Art Lighting) 
นําลวดลายที่สร้างสรรค์นํามาสร้างแบบจําลองศิลปะไฟติดผนังโดยสร้างระยะของลวดลายด้วย 

การซ้อนของแผ่นกระดาษเพื่อสร้างมิติให้งานดูน่าสนใจขึ้น สร้างชิ้นงานจําลองขนาด 1 ต่อ 5 เพื่อดู 
ความสูงสายตาระยะการมองเห็นและการปฎิสัมพันธ์ของผู้ใช้ แล้วจึงทดลองกับแสงไฟ แอล อี ดีเพื่อดู 
การเปลี่ยนแปลงของสีที่เกิดขึ้น จากนั้นนําไปสร้างแบบโมเดลขนาดเท่าจริงผ่านโปรแกรม 3 มิติโดยใช้ 
อะคริลิคเป็นวัสดุในการสร้าง 
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ภาพที่ 75 ภาพตัวอย่างแบบจําลองโมเดลศิลปะแสงสีติดผนัง ขนาด 1 ต่อ 5 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 
 

 
 

ภาพที่ 76 ภาพตัวอย่างการขึ้นแบบศิลปะติดผนังจากโปรแกรม 3 มิติ 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 

 

 
 

ภาพที่ 77 ภาพงานแบบศิลปะติดผนังขนาดเท่าจริง 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 
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2.4 การสร้างอัตลักษณ์ 
แนวความคิดในการสร้างอัตลักษณ์ 
หลังจากการสร้างสรรค์งานศิลปะแสงสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อบรรเทาความเครียดแล้ว 

จึงนํางานศิลปะแสงสีไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการสร้างอัตลักษณ์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของศิลปะ 
เพื่อหาจุดเด่น จุดด้อยลักษณะเฉพาะและผลที่ได้รับหลังใช้งานเพื่อนํามาสร้างชื่อแล้วจึงสร้างเป็น 
สัญลักษณ์ในแบบสอบถามต่อไป โดยมีขั้นตอนดังต่อนี้ 
 1. ขอ้มูลเอกสารเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์  
โดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบประเภทของสัญลักษณ์และเครื่องหมายและใช้เกณฑ์ในการเลือก 

ส่วนประกอบของตรามาใช้เป็นข้อจํากัดในออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับศิลปะผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ 
เกณฑ์ในการเลือกส่วนประกอบของตราก็คือ 

 1. จดจําได้ง่าย (Memorable) 
 2. มีความหมายสําคัญ (Meaningful) 
 3. เป็นที่ชื่นชอบ (Likeability) 
 4. ถ่ายโอนได้ (Tranferable) 
 5. สามารถปรับปรุงได้ (Adaptable) 
 6. ปกป้องได้ (Protectable) 

โดยสร้างตัวอย่างอัตลักษณ์ที่แสดงผ่าน รูปแบบประเภทของสัญลักษณ์และเครื่องหมาย ดังนี้ 
 1. เครื่องหมายภาพ (Pictograph) 
 2. เครื่องหมายอักษร (Letter Mark) 
 3. เครื่องหมายภาษา (Logo) 
 4. เครื่องหมายผสม (Combination Mark) 
 

 2. ชื่อเฉพาะ  
ผู้เชียวชาญด้านการสร้างอัตลักษณ์เรื่องการตั้งชื่อให้กับศิลปะผลิตภัณฑ์ได้แนะนําให้หาความ 

สัมพันธ์ของศิลปะผลิตภัณฑ์กับชื่อเฉพาะโดยสร้างกลุ่มคํา เช่น คําที่เกี่ยวกับลักษณะของศิลปะ 
ผลิตภัณฑ์ การใช้งาน ผลที่ได้รับหลังการใช้งาน เพื่อหากลุ่มคําให้ได้มากที่สุด แล้วจึงนํามาสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้ตารางความสัมพันธ์ของคําที่มีความหมาย คําที่ไม่มีความหมาย คําที่เกี่ยวข้อง 
และคําที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อหาความเป็นไปได้ของชื่อเรียกศิลปะแสงสีเพื่อบรรเทาความเครียด 

  



 

 

63 

63 

 
 

ภาพที่ 78 วิธีการคิดชื่อเฉพาะสําหรับสร้างอัตลักษณ์ของศิลปะแสงสี 
  

 3. ตราสัญลักษณ์ 
นําชื่อที่เลือกจากผู้เชี่ยวชาญนํามาออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับแบบสอบถามโดยคํานึงถึง 

ความสัมพันธ์กับศิลปะแสงสีเพื่อบรรเทาความเครียด ได้แก่ ลักษณะชิ้นงาน การใช้งาน ผลที่ได้รับ 
หลังการใช้งาน ทั้งนี้สัญลักษณ์จะถูกออกแบบในรูปแบบสีขาว และดํา โดยจะประยุกต์กลุ่มสีที่ 
กลุ่มตัวอย่างเลือกลงในตราสัญลักษณ์อีกครั้ง 
  

 
ภาพที่ 79 ตราสัญลักษณ์สําหรับสร้างอัตลักษณ์ของศิลปะแสงสี 

  

 
โดยให้คะแนนประเมิณความสามารถในการสื่อสารถึงแนวความคิดศิลปะแสงสีเพื่อคลายความ 

เครียด จากอัตลักษณ์ 5 แบบ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเลือกในแบบสอบถามเป็นคําตอบแบบประเมิณค่า 
(Rating scale)  กําหนดคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 หมายถึง สื่อสารได้มากที่สุด  
4 หมายถึง สื่อสารได้มาก 
3 หมายถึง สื่อสารได้ปานกลาง 
2 หมายถึง สื่อสารได้น้อย 
1 หมายถึง สื่อสารได้น้อยที่สุด  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาผลงาน 
  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีมีจุดมุ่งหมายเพื่อค้นคว้าหาหลักเกณฑ์และนําผลมาสร้างสรรค์ศิลปะแสงสี 

ที่ส่งผลต่อความรู้สึกเพื่อคลายความเครียดสําหรับพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยผู้วิจัยได้ 
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องมือโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น  
2 ส่วน ดังนี้ 
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1.1 การลงพื้นที่ (Site Survey) 
1.2 การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) แบบไม่เป็นทางการ 
1.3 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) 
1.4 ผลข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 

2. ผลการสร้างสรรค์ 
2.1 การสร้างสรรค์งานศิลปะแสงสี 
2.2 การพัฒนาชิ้นงาน 
2.3 การสร้างอัตลักษณ์  

 
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 1.1 การลงพื้นที่ (Site Survey)  
เพื่อดูศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของพนักงานสํานักงานในบริษัทนั้นๆ แบ่งเป็น 

ส่วนสาธารณะ, ส่วนกึ่งสารณะ และพื้นที่ส่วนตัว โดยศึกษาพฤติกรรม การใช้งาน ของพนักงาน 
สํานักงานในบริษัทนั้นๆ โดยแบ่งเป็น ส่วนสาธารณะ, ส่วนกึ่งสารณะ และพื้นที่ส่วนตัว จากกลุ่ม 
ตัวอย่าง 4 บริษัท คือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด (เทสโก้ โลตัส), บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ 
จํากัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท บุญรอดเบเวอรี่ จํากัด 

 
ภาพที่ 80 ตารางเปรียบเทียบพื้นที่ภายในสํานักงาน 

(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 
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พบว่า ในสํานักงานทั้ง 4 บริษัทมีรูปแบบการแบ่งพื้นที่ดังนี้ พื้นที่ส่วนสาธารณะ ได้แก่ 
ส่วนทางเข้า และส่วนต้อนรับ เป็นโถงมีพื้นที่ส่วนกลางไว้สําหรับนั่งรอ หรือพบปะลูกค้า 
โดยเป็นพื้นที่โล่ง และจัดชุดโต๊ะเก้าอี้ขนาด เก้าอี้ 2-3 ตัว ต่อ 1 โต๊ะ 
อยู่ไกล้บริเวณส่วนต้อนรับบริเวณทางเข้าสํานักงาน  

 

 
 

ภาพที่ 81 ภาพพื้นที่ต้อนรับ และส่วนกลาง ภายในสํานักงาน SCG 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 

 
 

ภาพที่ 82 ภาพพื้นที่ต้อนรับ และส่วนกลาง ภายในบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด (เทสโก้ โลตัส) 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

  
พื้นที่กึ่งสาธารณะ เช่น ห้องเอนกประสงค์ ห้องครัวกลาง มีพื้นที่สําหรับชงกาแฟเป็นบาร์และ 

ตู้ติดผนัง มีตู้น้ําดื่ม บางที่มีขนมขบเคี้ยว มีขนาดประมาณ 2.5x2.5เมตร ใช้งานได้ประมาณ 1-3 คน 
ส่วนใหญ่ไม่มีโต๊ะและเก้าอี้  
 

 
 

ภาพที่ 83 ภาพพื้นที่กึ่งสาธารณะ ห้องครัวกลาง ภายในบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด (เทสโก้ โลตัส) 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 
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สําหรับพื้นที่ทํางานเป็นพื้นที่โล่งมีการจัดชุดเก้าอี้สํานักงานเป็นแบบหันหน้าชนกันกั้นด้วยผนัง 
ทึบแสงระดับสายตาพื้นที่ทํางานส่วนตัวประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ส่วนใหญ่มีตู้ใส่เอกสารด้านใต้โต๊ะจํานวน 1-2 ตู้  โดยพื้นที่ฝ้าและกําแพงใช้สีสว่างเป็น หลัก เช่น ครีม 
หรือ ขาว  

 

 
 

ภาพที่ 84 รูปภาพพื้นที่ในสํานักงาน บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 

 
 

ภาพที่ 85 รูปภาพพื้นที่ในสํานักงาน บริษัท บุญรอดเบเวอรี่ จํากัด 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 
พื้นที่ในสํานักงานแบ่งพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนสาธารณะ พื้นที่ส่วนกึ่งสาธารณะ และพื้นที่ 

ส่วนตัว โดยพนักงานส่วนใหญ่จะใช้เวลาบริเวณโต๊ะทํางานส่วนตัวมากที่สุด(พื้นที่ส่วนตัว) และใช้เวลา 
ช่วงสั้นๆเดินไปดื่มน้ําหรือชงกาแฟพื้นที่ห้องครัว(พื้นที่กึ่งสาธารณะ)แล้วกลับมาที่โต๊ะทํางานสำหรับ 
พื้นที่ส่วนต้อนรับ(พื้นที่สาธารณะ)โดยส่วนใหญ่ใช้สําหรับพูดคุยกับลูกค้าหรือรับเอกสารจาก พนักงาน 
ส่งเอกสารเท่านั้นสําหรับบางสํานักงานเมื่อมีการแลกบัตรเข้ามาในพื้นที่ตึกแล้วในแต่ละชั้นก็จะมีพื้นที่ 
พักรอเพื่อติดต่อแต่ละส่วนอีกทีซึ่งพื้นที่พักคอยประจําชั้น(พื้นที่กึ่งสาธารณะ)บางครั้งจะม ี พนักงานใช้ 
เป็นที่พักผ่อน หรือ นั่งพูดคุยกัน หลังรับประทานอาหารกลางวัน  

จากการสังเกตุพื้นที่ พื้นที่เหมาะสมกับการประยุกต์ลวดลายได้แก่ บริเวณโต๊ะทํางานส่วนตัว 
บริเวณพื้นที่พักคอยประจําชั้น และพื้นที่ห้องครัวกลาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่พนักงานมาใช้พักผ่อน 
มากที่สุด 
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1.2 การสัมภาษณ์ตรงจากกลุ่มตัวอย่าง (Personal interview) 
เป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เป็นการสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนําไปพัฒนาทฤษฎี 

โดยสอบถามข้อมูล ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากหน้าที่ รูปแบบการคลายเครียดระหว่างการ 
ทำงานและความเห็นเรื่องการคลายความเครียดด้วยสี จากกลุ่มตัวอย่าง เป็นพนักงานสํานักงาน 
จํานวน 4 คน จากกลุ่มตัวอย่าง 4 บริษัท คือ บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น จํากัด (เทสโก้ โลตัส), 
บริษัท ราชบุรี อัลลายแอนซ์ จํากัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท 
บญุรอดเบเวอรี่ จํากัด 
 
หัวข้อที่ 1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเครียดจากหน้าที่  
 พบว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่มีความเครียดจากเพื่อร่วมงานหรือสังคมในการทํางาน 
และความไม่สมดุลเรื่องงาน กับเรื่องส่วนตัว 
“..ก็มีเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยถูกคอกัน แผนกนึงทําหน้าที่เดียวกันหลายคน ก็เขม่นกันเหมือน  

แบ่งพรรคแบ่งพวก แต่ก็อยู่กันได้...” (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 12 มีนาคม พศ.2560) 
“..บางทีก็เยอะ งานต้องหอบกลับมาทําที่บ้าน บางทีไม่ไหวก็ช่างมัน เช่นวันศุกร์  

ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวกลับมาทําใหม่วันจันทร์....” (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 16 มีนาคม พศ.2560) 
“...วันเสาร์ อาทิตย์ยังมีงานอยู่ในหัวเลย เหมือนไม่ได้พัก…” (การสื่อสารระหว่างบุคคล,  

13 มีนาคม พศ.2560) 
“...ไม่ได้พัก มีช่วงนึง กินข้าวกับที่บ้านน้อยมาก งานทําก็เยอะขึ้น งานคิดก็เยอะขึ้น  

จนที่บ้านบ่นเหมือนกัน ให้เปลี่ยนงาน…” (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 13 มีนาคม พศ.2560) 
สรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่มีความเครียดจากเพื่อร่วมงานหรือสังคม 

ในการทํางาน โดยเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันในพนักงานด้วยกันเองหัวหน้ากับลูกน้องหรือกับ 
พนักงานที่มาใหม่ ซึ่งทําให้เกิดการไม่พูดคุยกันและกลั่นแกล้งกันเอง ซึ่งทําให้งานล่าช้าหรือเกิด 
การผิดพลาดขึ้น อีกเรื่องคือความไม่สมดุลเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว โดยให้เหตุผลว่าบางครั้งทํางาน 
หนักทํางานให้เรื่องงาน ทําให้คิดเรื่องานมาตลอดไม่เว้นแม้กระทั่งวันหยุดสุดสัปดาห์เมื่อมีเวลาว่าง 
ก็จะคิดเรื่องงานที่ต้องทําในวันจันทร์ หรือ บางคนก็นํางานขึ้นมาทําในวันหยุด ปัญหาที่ตามมาคือ 
ไม่มีเวลากับคนที่รัก โดยเฉพาะครอบครัวที่บางเดือนไม่ได้กินข้าวด้วยกันในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
เพราะว่ากังวลเรื่องงานไม่เสร็จ และไม่ออกมาพบปะสังสรรค์กับเพื่อน หรือ ครอบครัว 
 
หัวข้อที่ 2 รูปแบบการคลายความเครียดระหว่างการทำงาน 
พบว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้การพูดคุยกับเพื่อนเพื่อให้กําลังใจ 

และเบี่ยงเบนความสนใจจาก สิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดชั่วคราวเพื่อคลายความเครียด 
“...ลงไปเดินเล่นหาอะไรกิน ถ้าเมื่อก่อนก็ออกมาสูบบุหรี่...ช่วยให้ลืม  
พักสมองเพราะอยู่ในสภาวะเดิมๆมันกดดัน มันตัน....”(การสื่อสารระหว่างบุคคล,  
12 มีนาคม พศ.2560) 



 

 

68 

68 

“...เข้าไปหยอกล้อเพื่อนๆ พักเบรคกินกาแฟ…”(การสื่อสารระหว่างบุคคล,  
13 มีนาคม พศ.2560) 
“...ผละออกจากตรงนั้นก่อน เดินไปห้องน้ํา ล้างหน้าล้างตา เปลี่ยนภาพ ลงไปหาขนม 
หาน้ํากระแทกปาก…”(การสื่อสารระหว่างบุคคล, 13 มีนาคม พศ.2560) 
สรุปผลการสัมภาษณ์ พบว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่ใช้การพูดคุยกับเพื่อน และเบี่ยงเบนความ 

สนใจจากสิ่งที่ก่อให้เกิดความเครียดชั่วคราวเพื่อคลายความเครียด โดยใช้การเล่าความรู้สึกที่มีต่องาน 
หรือปัญหาจากงานที่ไม่สามารถหาทางออกได้ให้เพื่อนที่สนิทในที่ทํางานฟัง บางครั้งใช้การโทรศัพท์ 
โทรหาเพื่อน หรือใช้การสื่อสารผ่านทางการส่งข้อความแบบได้รับแล้วสามารถตอบกลับในทันทีไปถึง 
เพื่อนสนิทสมัยมัธยม หรือมหาวิทยาลัยเพื่อเล่าความรู้สึกให้ฟัง เพื่อเป็นการระบายและบรรเทา 
ความรู้สึกเครียด อีกรูปแบบของการคลายความเครียดคือการเบี่ยงเบนความสนใจจากสิ่งที่ก่อให้เกิด 
ความเครียด เช่น ออกไปซื้อขนมที่ร้านสะดวกซื้อไกล้สํานักงาน สูบบุหรี่ เล่นเกมส์มือถือ เป็นต้น 
โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเปลี่ยนความรู้สึกจากสิ่งเดิมที่เคยเป็นอยู่ซ้ําๆ ทําให้หาทางออกของปัญหาไม่ 
ได้ การเปลี่ยนภาพจากสิ่งเดิมๆชั่วคราวจะช่วยให้ได้พัก แล้วกลับมาแก้ปัญหาจากหน้าที่ได้ 
 
หัวข้อที่ 3 ความเห็นเรื่องการคลายความเครียดด้วยสี 
พบว่าพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่เห็นว่าการบําบัดความเครียดด้วยสีช่วยคลายเครียดได้ 
“...ต้นไม้ต้นเล็กๆ สีเขียวมันช่วยได้เพราะเราอยู่แต่หน้าคอม...” 
(การสื่อสารระหว่างบุคคล, 16 มีนาคม พศ.2560) 
“...บางทีแหงนมองเพดาน ผนังโล่งๆ สีขาวๆมันก็ช่วยได้นะ เปลี่ยนภาพ หรือไม่ก็หลับพักสายตา  
ไปเลย” (การสื่อสารระหว่างบุคคล, 13 มีนาคม พศ.2560) 

 
สรุปผลการสัมภาษณ์ พบพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่เห็นว่าการบําบัดความเครียดด้วยสีช่วยคลาย 

เครียดได้ ซึ่งโดยปกติพนักงานในออฟฟิจจะเห็นภาพของพื้นที่ทํางานในตําแหน่งเดิม มุมมองสายตา 
พื้นที่ทํางานสีเดิม คือ เน้นสีครีม ขาว และส่วนใหญ่จะแต่งเครื่องแบบที่ทางบริษัทจัดให้ จึงมีการนํา 
ของมาตกแต่งพื้นที่บริวณรอบๆพื้นที่ทํางานส่วนตัวตามความชอบของแต่ละคน เช่น กระปุกหมูสีแดง 
ต้นไม้มงคลขนาดเล็ก ตุ๊กตาสีสันขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้พื้นที่ของตนนั้นมีสีสันที่ตนเองชอบมากขึ้น 
ทําให้รู้สึกปลอดภัยและสบายใจเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนตัวนั้นๆ 
  
1.3 สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-dept Interview) ในส่วนข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้แบ่งเป็นหัวข้อ ในประเด็นต่างๆไว้ดังนี้ 
 
 1.3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในพนักงานออฟฟิศ  
“ต้องดูว่าพนักงานออฟฟิศเครียดแล้วทําอย่างไร บางคนนั่งสมาธิ บางคนหายไปในห้องน้ํา 

เพราะฉะนั้นความเชื่อเป็นสิ่งที่ทําให้ฐานแต่ละคนต่างกัน…” (แคทเธอรีน ทรงพัฒนะโยธิน, 
การสื่อสารระหว่างบุคคล, 12 มีนาคม พศ.2560) 
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“เธอต้องไปดูว่าเค้าเครียดเค้าทําอะไร ต้องมีระดับความเครียด เครียดแค่ไหน เครียดระดับไหน 
แล้วเค้ารู้สึกคลายเครียดด้วยพฤติกรรมแบบใด....”(รศ. ปรีชา ปั้นกล่ํา, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 18 
มีนาคม พศ.2560) 
 สรุปเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับความเครียดในพนักงานออฟฟิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านประยุกต์ศิลป์ มีความเห็นสอดคล้องกันเรื่องพฤติกรรมการการผ่อนคลาย 
ความเครียดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล ซึ่งต้นตอของความเครียดก็ส่งผลให้รูปแบบการผ่อนคลาย 
ความเครียดที่แตกต่างกัน  
 
1.3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตวิทยาสีที่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 
“สีและความเชื่อเป็นสิ่งที่ทําให้ฐานแต่ละคนต่างกัน…ความชอบและความรู้สึกเป็นเรื่องส่วน 

ตัวขึ้นอยู่กับประสบการ์ณของคนคนนั้น ...” (แคทเธอรีน ทรงพัฒนะโยธิน, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 
12 มีนาคม พศ.2560)  
“อย่างเราใส่ และใช้ของสีโทนเทา และดําตลอด...แต่ตอนทํางานออกแบบก็สื่อสาร 

และหยิบใช้สีได้โดยอ้างอิงจากจิตวิทยาสีและความสัมพันธ์ของเรื่องราวของแบรนด์... 
คิดว่าการใช้งานสีเป็นเรื่องความเหมาะสม” (คุณ พลอย ลิ่วเฉลิมวงศ์, การสื่อสารระหว่างบุคคล,  
19 มีนาคม พศ.2560)  
 สรุปเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับจิตวิทยาสีที่สัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การออกแบบมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเรื่องสีเป็นเรื่องส่วนบุคคล 
เป็นเรื่องของประสบการ์ณและความรู้สึก  
 
1.3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะแสงสีเพื่อคลายความเครียด 
“สี มันให้อารมณ์แก่เราเมื่ออยู่กับสีนึง แล้วสีมันเปลี่ยน มันก็เปลี่ยนความรู้สึกเหมือน 

พระอาทิตย์หรือฤดูต่างๆที่พอเปลี่ยน แล้วความรู้สึกเราก็เปลี่ยนตาม....”(รศ. ปรีชา ปั้นกล่ํา, 
การสื่อสารระหว่างบุคคล, 18 มีนาคม พศ.2560) 
“มีงานวิจัยเรื่องการระบายสีเพื่อบําบัดความเครียดในผู้สูงอายุ โดยให้ระบายสีลงในพื้นที่ที่วางไว้ 

อันนี้ผู้รับการบําบัดเลือกสีเอง ระบายเอง อยากให้ตรงนั้น ตรงนี้เป็นสีอะไร ก็ได้ แบบนี้ผลวิจัยบอกว่า 
ช่วยบําบัดความเครียด หรือความซึมเศร้าได้…” 
“งานวิจัยเรื่องสีของแสงที่เลียนแบบแสงของพระอาทิตย์เพื่อใช้สําหรับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าจาก 

การเปลี่ยนฤดู (Seasonal affective disorder) โดยใช้ในห้องนั่งเล่น หรือห้องนอน เพื่อช่วย 
ให้ผู้บําบัดไม่รู้สึกเครียดจากการขาดแสงอาทิตย์ในช่วงฤดูหนาว แสงแบบนั้นเป็นแสงแบบไม่ใช่สีแดง 
ส้ม น้ําเงิน...คิดว่าถ้าเป็นแสงสีๆ แต่ละคนก็จะเห็นต่างกันไปอีก…” (แคทเธอรีน ทรงพัฒนะโยธิน, 
การสื่อสารระหว่างบุคคล, 12 มีนาคม พศ.2560) 
สรุปเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะแสงสีเพื่อคลายความเครียด ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา และ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านประยุกต์ศิลป์ มีความเห็นสอดคล้องกันเรื่องการเปลี่ยนแปลงของส ี สามารถเปลี่ยน 
แปลงความรู้สึกได้ ซึ่งสําหรับสีแสงที่ใช้ควรทําการทดสอบเพื่อหาว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอย่าง 
ไรกับสีแสงนั้นๆ 
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1.3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ 
“ตัวสินค้าเองจะมีพื้นฐานอยู่แล้วต้องจับไปที่แก่นของมันก่อน เช่น แรงบันดาลใจ คุณลักษณะ 

รูปแบบการใช้งาน ผลของการใช้งาน เหล่านี้สามารถหยิบมาเป็นชื่อหรือแกนในการสร้างแบรนด์ 
ได้...ในเชิงสัญลักษณ์ก็ใช้การตีความแบบนี้เช่นกัน…” 
“ควรวางตําแหน่งสินค้า มองหามุม หรือจุดที่เรามีความแตกต่างอย่างโดดเด่น ไม่ซ้ํากับแบรนด์ 

ที่มีอยู่แล้วเมื่อมาเปรียบเทียบกัน จะช่วยในการมองเห็นพื้นที่ และตําแหน่งทางการตลาดของ 
ตัวสินค้า…”(คุณ พลอย ลิ่วเฉลิมวงศ์, การสื่อสารระหว่างบุคคล, 19 มีนาคม พศ.2560) 
 สรุปเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกแบบอัตลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธการออกแบบ 
อัตลักษณ์แนะนําการสร้างสัญลักษณ์ภายใต้ตัวแปร เช่น คุณลักษณะ ที่มา แรงบันดาลใจ 
ผลจากการใช้งานมาเป็นแกนคิด แล้วจึงนําไปใช้ถามกลุ่มตัวอย่างต่อไป 

  
1.4 ผลข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
ส่วนของผลวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม (questionnaires) ใช้การสุ่มตัวอย่าง 

แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อเลือกคุณสมบัติของพนักงานสํานักงานภายในกรุงเทพฯ 
นั้นได้จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 224 คน โดยแบบสอบถามผู้วิจัยแบ่งข้อมูลเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด และวิธีการ 

ผ่อนคลายความเครียดระหว่างการทำงานโดยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 
Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการบําบัดด้วยสีและแสงสีสําหรับคลายความเครียด โดยเป็น 

แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิตคิ่าเฉลี่ย (Mean) 
ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลคาไลโดสโคปเพื่อการคลายความเครียดและรูปแบบงานศิลปะ 

แสงสีสําหรับคลายความเครียดโดยเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ตอนที่ 4 ผลวิเคราะห์ข้อมูล อัตลักษณ์ของศิลปะแสงสีเพื่อการคลายความเครียด โดยเป็น 

แบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ตอนที่ 5  ผลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบสํารวจ 

รายการ (Check list) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การคํานวณค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) 
โดยผลการวิเคราะห์มีประเด็นและสาระสําคัญ ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด และวิธีการ 
ผ่อนคลายความเครียดระหว่างการทํางาน 
 
ตารางที่ 7 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ยและค่าลําดับ เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความเครียด ดังนี้ 

 
 

จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 
พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างบุคคลอยู่ในระดับมาก (x=4.23) รองลงมาคือ 
ปัจจัยเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในองค์กร (x=4.04) ปัจจัยเกี่ยวกับความไม่สมดุลระหว่างชีวิตทํางาน 
และชีวิตส่วนตัว (x=3.89) ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะงาน (x=3.88) ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะองค์กร 
(x=3.76) และ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพการงาน (x=3.71) 
ตามลําดับ  
 
ตารางที่ 8 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ย และค่าลําดับ เรื่องวิธีผ่อนคลายความเครียด  
             ระหว่างการทํางาน ดังนี้ 

 



 

 

72 

72 

 

จากตารางที่ 8 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า 
การหาเพื่อนพูดคุย คอยให้กําลังใจอยู่ในระดับมาก (x=4.11) รองลงมาคือ การเบี่ยงเบนความสนใจ 
ชั่วคราว (x=3.82) พยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้ (x=3.71) นั่งสมาธิ (x=2.68) ฟังธรรมะ (x=2.55) 
จดบันทึก (x=2.33)และ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การแสดงอารมณ์กับปัญหานั้น (x=2.30)  
 
ตอนที่ 2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการบําบัดด้วยสี และแสงสีสําหรับคลายความเครียด 
 
ตารางที่ 9 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ย เรื่องความเห็นเกี่ยวกับ”การบําบัดด้วยสี” สามารถ         
             คลายความเครียดได้หรือไม่ ดังนี้ 

 
จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาตามหัวข้อได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ ความเห็นต่อ “การบําบัดด้วยสี” สามารถ 

คลายความเครียดได้หรือไม่ (x=3.21) 
 
ตารางที่ 10 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ยและค่าลําดับ ของสีสําหรับคลายความเครียด ดังนี้ 

 
จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า  

สีเขียว (x=3.42) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สีชมพู (x=3.22)  สีเหลือง (x=3.01)  สีน้ําเงิน 
(x=2.95)  สีส้ม (x=2.42)  สีม่วง (x=2.13)  สีเทา (x=1.97) สีดํา (x=1.71) และ 
ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สีแดง (x=1.66)  



 

 

73 

73 

ตารางที่ 11 แสดงค่าความเห็นคะแนนเฉลี่ยและค่าลําดับของแสงสีสําหรับคลายความเครียด  

 
 
จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่าสีเขียว 

(x=3.43) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ สีชมพู (x=3.26)  สีน้ําเงิน (x=3.31) สีเหลือง (x=2.75)  สีส้ม 
(x=2.10) สีม่วง (x=2.07) และ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ สีแดง (x=1.71)  
 
ตอนที่ 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูล คาไลโดสโคปเพื่อการคลายความเครียด และรูปแบบงานศิลปะแสงสี 
สําหรับคลายความเครียด 
 
ตารางที่ 12 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ย เรื่องความเห็นเกี่ยวกับ”คาไลโดสโคป”  
               สามารถคลายความเครียดได้หรือไม่ ดังนี้ 

 
 

จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาตามหัวข้อได้ค่าเฉลี่ยดังนี้ ความเห็นต่อ “คาไลโดสโคป” 
สามารถคลายความเครียดได้หรือไม่ (x=2.81)  
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ภาพที่ 86 ภาพลวดลาย “คาไลโดสโคป”เพื่อคลายความเครียด 
  

ตารางที่ 13 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ยและค่าลําดับ “คาไลโดสโคป”สําหรับ คลายความเครียด  
               โดยมีรูปแบบลวดลาย ดังนี้ 

 
 
จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า  

ลวดลายที่ 3 (x=3.15) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ลวดลายที่ 5 (x=3.00) ลวดลายที่ 1 (x=2.56) 
ลวดลายที่ 2 (x=2.38) และ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ลวดลายที่ 4 (x=2.22)  
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ตอนที่ 4 ผลวิเคราะห์ข้อมูล อัตลักษณ์ของศิลปะแสงสีเพื่อการคลายความเครียด 
 

 
 

ภาพที่ 87 รูปแบบ อัตลักษณ์ของศิลปะแสงสีเพื่อคลายความเครียด 
  

 
ตารางที่ 14 แสดงค่าความเห็น คะแนนเฉลี่ย และค่าลําดับ อัตลักษณ์ชองศิลปะแสงสี  
               สําหรับคลายความเครียด ดังนี ้

 
 
จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่าโลโก้ 

(แบบที่ 2) (x=3.37) อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ โลโก้ (แบบที่ 5) (x=2.84) โลโก้ (แบบที่ 3) 
(x=2.80) โลโก้(แบบที่ 4) (x=2.71) และ ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ (แบบที่ 1) (x=2.66) 
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ตอนที่ 5  ผลวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ (Percentage) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นพนักงาน  
               สํานักงาน ในพื้นที่กรุงเทพฯ จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่ง               
               ประสบการณ์การ ทํางาน ประเภทหน่วยงาน จํานวนบุคลากรในองค์กร ดังนี้ 
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จากตารางที่ 15 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นพนักงานสํานักงานในพื้นที่กรุงเทพฯ จํานวน 
224 คน ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิงจํานวน 178 คน (ร้อยละ 79.5) เป็นเพศชาย 46 คน (ร้อยละ 20.5) 
อายุ 25-36 ปี จํานวน 182 คน (ร้อยละ 79.5) รองลงมา อายุ 36-50 ปี จํานวน 28 คน (ร้อยละ 
12.5) และ อายุ 51 ปีขึ้นไป จํานวน 14 คน (ร้อยละ 6.3) ส่วนใหญ่มีการศึกษา ระดับปริญญาโท 
จํานวน 120 คน (ร้อยละ 53.6) ระดับปริญญาตรี จํานวน 88 คน (ร้อยละ 39.3) ระดับปริญญาเอก 
จํานวน 12 คน (ร้อยละ 5.4) และ ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 4 คน (ร้อยละ 1.8) ส่วนใหญ่ 
มีตําแหน่งเป็น พนักงานระดับปฏิบัติการ จํานวน 124 คน (ร้อยละ 55.4) หัวหน้าแผนก จํานวน 62 
คน (ร้อยละ 27.7) เจ้าของบริษัท จํานวน 38 คน (ร้อยละ 17) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ การทำงาน 
5-10 ปี จํานวน 116 คน (ร้อยละ 51.8) ประสบการณ์การทํางาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 68 คน 
(ร้อยละ 30.4) ประสบการณ์การทํางาน 1-5 ปี จํานวน 40 คน (ร้อยละ 17.9) ประเภทหน่วยงาน 
เอกชน จำนวน 184 คน (ร้อยละ 82.1) รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ จํานวน 40 คน (ร้อยละ 17.9) 
จํานวนบุคลากร 100 คนขึ้นไป จํานวน 146 คน (ร้อยละ 65.2) จํานวนบุคลากร 5-20 คนจํานวน 34 
คน (ร้อยละ 15.2) จํานวนบุคลากร 20-100 คนจํานวน 24 คน (ร้อยละ 10.7) ต่ํากว่า 5 คน จํานวน 
20 คน (ร้อยละ 8.9) ตามลําดับ   
  
2. ผลการสร้างสรรค์ 
 2.1 การสร้างสรรค์ศิลปะแสงสี 
จากข้อมูลที่ได้รับเรื่องสีแสง และลวดลายจากแบบสอบถามนํามาพัฒนาเป็นลวดลายผ่านงาน 

คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยอ้างอิงชุดสีที่กลุ่มตัวอย่างรู้สึกคลายความเครียดนํามาสร้างสรรค์เป็นลวดลาย 
เพื่อนําไปพัฒนาลงชิ้นงานตามลําดับ ได้ชุดลวดลาย ดังนี้ 

 
 

ภาพที่ 88 ลวดลายที่ได้อ้างอิงจากชุดสีในแบบสอบถาม 
 

จากข้อมูลการสํารวจพื้นที่สํานักงาน ข้อมูลจากการสอบถามเรื่องการผ่อนคลายความเครียด 
ระหว่างการทํางานและการทดลองผลการเปลี่ยนแปลงสีของสิ่งพิมพ์กับสีของแสง ผู้วิจัยได้นําลวดลาย 
มาประยุกต์ลงบนชิ้นงาน โดยคํานึงถึงการพักผ่อนในพื้นที่สํานักงานของพนักงานหลังจากการลง พื้นที่ 
(Site Survey) พบว่าพื้นที่ที่พนักงานใช้ในการพักผ่อนหรือผ่อนคลายจากความเครียดได้แก่ บริเวณ 
โต๊ะทํางานส่วนตัว บริเวณพื้นที่พักคอยประจําชั้น และพื้นที่ห้องครัวกลาง ซึ่งแต่ละส่วนมีพื้นที่ 
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แตกต่างกันจึงนํามาซึ่งการพัฒนาแบบมาเป็นแบบจําลอง จํานวน 3 แนวทางเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
ดังกล่าว ดังนี้ 

1. ลวดลายบนผนัง (Wallpaper)  
2. ภาพพักหน้าจอ (Screensaver) 
3. ศิลปะแสงสีติดผนัง (Wall Art Lighting) 
  

 
 

ภาพที่ 89 ภาพตัวอย่างงานทดลองการใช้งานลวดลายติดผนัง 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 

 
 

ภาพที่ 90 ภาพตัวอย่างงานทดลองการใช้งาน สกรีนเซฟเวอร์ 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 
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ภาพที่ 91 ภาพตัวอย่างการทดลองใช้ศิลปะติดผนัง  
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 
2.2 การพัฒนาชิ้นงาน  

หลังจากนําชิ้นงานไปสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านประยุกต์ศิลป์ศึกษาได้รับคําแนะนําสําหรับ
การสร้างสรรค์งานดังนี้ 

1. ปัญหาที่พบคือเรื่องแสงที่ไม่คลอบคลุมพื้นที่ลวดลาย และบรรยากาศในการติดตั้งชิ้นงาน  
ในพื้นที่จริงมีผลกระทบต่อการแสดงผลของชิ้นงานให้มีการปรับเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่าย และ 
เหมือนอยู่ภายในคาไลโดสโคป 
2. การยืนจ้องมองชิ้นงานอาจสร้างคําถามกับผู้พบเห็น ทําให้คิดว่าคนที่มองดูเป็นคนที่มี  
ความเครียดมากซึ่งจะทําให้ผู้ใช้งานถูกมองว่าเป็นบุคคลมีปัญหา  
3. การกําหนดพื้นที่สําหรับชิ้นงานจะช่วยให้เห็นอิทธิพลของศิลปะชิ้นนี้มากขึ้น เช่น สร้าง  
พื้นที่สําหรับ 2-3 คน พื้นที่สําหรับนั่งพัก โถงทางเดิน เป็นต้น โดยผู้วิจัยทําการพัฒนาชิ้นงาน  
เป็นโถงทางเดินเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับพื้นที่ และแก้ปัญหาเรื่องการที่ผู้ใช้งานถูกมองว่า  
เป็นคนมีความเครียด โดยมีรูปแบบดังนี้ 
  

 
 

ภาพที่ 92 ภาพลําดับแผ่นผนังลวดลาย 
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ภาพที่ 93 ภาพขั้นตอนการพัฒนาชิ้นงานสร้างสรรค์ 
(ภาพถ่ายโดย นายกิตติคุณ ภักดีแก้ว) 

 
2.3 การสร้างอัตลักษณ์ 

ผู้วิจัยนําผลจากแบบสอบถามในส่วนของสีเพื่อการคลายความเครียดและส่วนของอัตลักษณ์ 
ของศิลปะแสงสีสําหรับคลายความเครียดมาสร้างเป็นอัตลักษณ์และนําไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยว 
กับการใช้งานโดยคํานึงถึงการนําไปประยุกต์ใช้กับสื่อที่หลากหลาย เช่น นามบัตร แผ่นพับประชา- 
สัมพันธ์ เว็บไซต์ สื่อสําหรับสังคมออนไลน์ เป็นต้น “ทั้งนี้ชิ้นงานส่วนใหญ่เป็นลวดลายเป็นหลัก จึง 
สมควรกําหนดการใช้งานสัญลักษณ์ที่มีกรอบชัดเจนการกําหนดสีสําหรับสิ่งพิมพ์และสีของสื่อที่ 
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แสดงภาพด้วยแสง การวางคู่สี วิธีใช้งานสี การไล่สี จะช่วยสร้างเอกลักษณ์เฉพาะให้กับศิลปะแสงสี 
และสร้างการจดจําที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย…” 
(คุณ พลอย ลิ่วเฉลิมวงศ์, การสื่อสารระหว่าง บุคคล, 18 เมษายน พศ.2560) 
 
 

 
 

ภาพที่ 94 ภาพการกำหนดการใช้งานตราสัญลักษณ์ 
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ภาพที่ 95 ภาพตัวอย่างการใช้งานตราสัญลักษณ์ในสื่อต่างๆ 
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