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บทคดัย่อภาษาไทย  

58156310 : ศิลปะการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : ความเครียด, การคลายความเครียด, ความสุขในท่ีท างาน, ศิลปะส่ือผสม 

นางสาว ชลธิชา ปลัง่กลาง: การสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการ
ตกแต่งในส านักงาน กรณีศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : รอง
ศาสตราจารย ์ปรีชา ป้ันกล ่า 

  
          จากแรงบนัดาลใจเร่ืองการมองทอ้งฟ้าแล้วส่งผลต่อความสบายใจ ผ่อนคลาย 

เสริมสร้างจินตนาการส่งผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกน าไปสู่สุนทรียภาพทางการมองเห็นและช่วย
เสริมสร้างสมาธิน าไปสู่อารมณ์ผอ่นคลาย 

          การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมเพื่อ
การตกแต่งในส านักงาน กรณีศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข ท่ีให้เกิด
ทศันียภาพสวยงาม ผอ่นคลาย ส่งผลให้พนกังานมีทศันคติเชิงบวกต่อบรรยากาศ ผา่นเคร่ืองมือการ 
ลงพื้นท่ี การสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสม 
สอดคล้องกับบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น ท่ีตระหนักถึงเร่ืองความสุขของพนักงานอันจะน าไปสู่
ความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน เพื่อให้พนักงานท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่ม
ประสิทธิผลขององคก์รและบรรลุเป้าหมายขององคก์รไดใ้นท่ีสุด 

          การศึกษาและการสร้างสรรค์พบว่าผลงานศิลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่ง
ความสุข และการออกแบบบรรยากาศโดยรวม สามารถช่วยใหพ้นกังานท่ีเขา้มาใชพ้ื้นท่ีบริเวณแห่ง
น้ีน าไปสู่อารมณ์ผอ่นคลายของพนกังานได ้
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

58156310 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : STRESS, STRESS RELIEF, PLEASURE AT WORKPLACE, MIXED MEDIA ART 

MISS CHONTHICHA PLANGKLANG : CREATING MIXED MEDIA ART TITLED 
THE AREA OF HAPPINESS FOR DECORATING OFFICE CASE STUDY TRUE 
CORPORATION  THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR PREECHA PUN-KLUM 

          Based on the inspiration from looking up at the sky making me comfortable, 
relax, and imagine, it also gives me the feeling that leads to visual aesthetics and enhances 
meditation, which is a way that can make relaxed. 

          The objectives of this research was to the study and create mixed media art to 
decorate office case study True Corporation, leading to the staff positive attitude towards the 
landscape and the staff relaxation.  The tools used were field survey, observation, questionnaire, 
interview and the creative process of mixed media art.  True Corporation was aware of the fact 
that staff happiness will lead to creativity in the workplace and the staffs can work effectively to 
increase the corporate effectiveness and to finally achieve the organization's goals. 

          From the study and creativity, it was found that mixed media art on the area of 
happiness and the overall atmosphere design was able to help staffs who use the area for 
recreation to turn stress from work to relaxation. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 ขา้พเจา้เป็นคนหน่ึงท่ีช่ืนชอบการมองทอ้งฟ้าและมกัจะถ่ายรูปเก็บไว ้ขณะท่ีมองนั้น

แม้ภายนอกอาจจะดูน่ิงเฉย แต่ภายในข้าพเจ้าได้คิดถึงเร่ืองราวต่าง ๆ ท่ีแตกต่างไปแต่ละวนั 

ช่วงเวลานั้นขา้พเจา้สัมผสัไดถึ้ง "สมาธิ" ท่ีมนัท าให้ขา้พเจา้ไดต้อบโตก้บัตวัเอง เตือนตวัเอง ฝึกฝน

ความคิดตวัเอง เหมือนไดน้ัง่ลบัขวานทางความคิดตวัเองอยูเ่สมอ ขา้พเจา้จึงเกิดความหลงใหลใน

การมองทอ้งฟ้าข้ึนมา นอกจากตวัขา้พเจา้แลว้ก็ยงัมีคนจ านวนหน่ึงท่ีนิยมมองทอ้งฟ้าและกอ้นเมฆ

เหมือนกนั มกัจะมีการบนัทึกภาพเพื่อแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็นในสังคมออนไลน์ พร้อม

บอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ โดยเปรียบเมฆเป็นเหมือน เพื่อน หรือ คนรัก ท่ีคอยบ าบดัจิตใจและอารมณ์ 

ณ ห้วงเวลาสั้ น ๆ ให้สงบลงได้ สามารถสร้างรอยยิ้มและคลายทุกข์ท่ีเกาะกินอารมณ์ให้ค่อย ๆ 

สลายไป  ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั (2558) ผูก่้อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ กล่าวว่า “ค าวา่ เมฆาบ าบดั 

ไม่ได้จ  ากัดแค่เมฆ แต่ถึงรวมแสงสีและปรากฏการณ์งดงามต่าง ๆ บนท้องฟ้า อาจถือว่าเป็น

ธรรมชาติบ าบดัอย่างหน่ึง คือเม่ือมนุษยเ์ราสัมผสัดว้ยการมอง หรือแมแ้ต่การพูดคุยกบัเพื่อน ๆ ท่ี

ชอบส่ิงเดียวกนั ก็เกิดความสุข หรืออาจจดัการความทุกข์ได้ด้วย บางคนพูดชัดเจนว่าความทุกข์

หายไปเม่ือมองทอ้งฟ้า ไม่ใช่แค่ความสบายใจนะ แต่ส าหรับคนจ านวนหน่ึงเร่ืองเมฆแตะลึกลงไป

ในจิตใจ ถึงขนาดท่ีกลา้เล่าเร่ืองท่ีท าให้ไม่สบายใจกบัคนท่ีเขาไม่เคยเจอมาก่อน ไม่ไดมี้แค่คนเดียว

ดว้ย มีคนเขียนเล่าความรู้สึกยาวถึง 4 หนา้กระดาษ เพื่อเล่าใหผ้มฟังวา่ท าไมเมฆจึงส าคญักบัเขา”  

   ซ่ึงสภาพสังคมปัจจุบนัพบวา่ความเครียดเป็นสาเหตุในการก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต 

ไดท้ั้งทุกเพศทุกวยั อาจเป็นเพราะความเจริญกา้วหน้าท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด

ภาวะวิกฤตของสังคมหลาย ๆ ดา้น เช่นปัญหาการวา่งงาน ปัญหาความยากจน ปัญหาอาชญากรรม 

และปัญหาเศรษฐกิจ เป็นตน้ ดงันั้นเราควรมีวิธีหรือส่ิงท่ีสามารถบ าบดัความเครียดเหล่าน้ีไดจ้าก

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี12 (พ.ศ.2560-2564)  มีวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย

หลกัคือการให้ประชาชนมีสุขภาวะทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ (ส านกังาน
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คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

   บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ องค์กรธุรกิจท่ีให้บริการดา้นโทรศพัท์และระบบอินเตอร์เน็ต 

ภายในองค์กรมีหน่วยงานรับผิดชอบหน้าท่ีแตกต่าง ๆ กนัไป ซ่ึงทางองค์กรก็ตระหนักถึงปัญหา

ความเครียดของพนกังาน และเห็นดว้ยเร่ืองสถานท่ีและบรรยากาศจะสามารถลดปัญหาความเครียด

ของพนักงานได้ จึงได้ออกแบบภายในอาคารให้เป็นส านักงานรูปแบบใหม่ท่ีมีความทันสมัย 

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของธุรกิจและภาพลกัษณ์ของ True Brand เพื่อใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ดัง่

เช่นบริเวณสันทนาการ ชั้น 4 ตึก 1 อาคารทรูทาวเวอร์ 2 มีพื้นท่ีประมาณ 346 ตารางเมตร ท่ีถูก

จดัสรรข้ึนมาภายใตแ้นวความคิด Homey ให้ท างานสบายเหมือนอยู่บา้น มีวตัถุประสงค์เพื่อให้

พนกังานไดม้านัง่พกัผ่อน ผ่อนคลาย สนทนาพูดคุย หรือใชต้อ้นรับบุคคลภายนอกท่ีมาติดต่องาน 

ตลอดจนจดักิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทัในแต่ละโอกาส ซ่ึงเปิดโอกาสใหพ้นกังานทุกคนสามารถเขา้

มาใช้ไดต้ลอดเวลา โดยบริษทัหวงัว่าพื้นท่ีแห่งน้ีจะสามารถสร้างประโยชน์ไดต้ามวตัถุประสงค์

ท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีทั้งนั้นก็เพื่อให้พนกังานทุกคนมีความพึงพอใจในการท างานจะไดป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมี

ความสุข ซ่ึงจะน าไปสู่ความริเร่ิมสร้างสรรค์ ท าให้ผลการปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ท างานดว้ย

ความเต็มใจ รู้สึกผูกพนักบัองค์กร ไม่ขาดงาน ลดอตัราการเปล่ียนงาน และการลางานจากความ

เจ็บป่วย ส่งผลถึงการลดตน้ทุนดา้นค่ารักษาพยาบาล เกิดผลดีกบัองคก์รโดยตรง ท าให้เพิ่มผลผลิต

สูงข้ึน เป็นการเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร เช่น ผลก าไรเพิ่มข้ึน เป็นการบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

(Greenberg and Jeraldand Baron, 2008) 

   ความสุขในท่ีท างานถือเป็นท่ีประสงคข์องคนในองคก์รอยา่งยิ่ง เพราะคนส่วนใหญ่จะ

ใช้เวลาหมดไปกับการท างาน "ชีวิตคนท างานไม่มีใครท่ีไม่ต้องการความสุข เพราะความสุขท่ี

เกิดข้ึนเป็นเสมือนน ้ าหล่อเล้ียงให้พฤติกรรรมคนปรับเปล่ียนและพฒันาไปในทางท่ีดีข้ึน อัน

น าไปสู่ผลการปฏิบติังานตามท่ีองคก์รตอ้งการ ดงันั้นความสุขจึงเป็นส่ิงท่ีทุกคนแสวงหา"(อาภรณ์ 

ภู่วทิยพนัธ์ุ, 2553) ส าหรับขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดพ้บกบัความสุขอีกรูปแบบหน่ึงท่ีมีจุดเร่ิมตน้จากความ

ทุกขใ์จ รู้สึกไม่สมหวงัในขณะท่ีท างานช้ินหน่ึงท่ีไม่ถนดั ไม่มีประสบการณ์ เกิดความคิดท่ีขดัแยง้

กบัตวัเองตลอดเวลา จนอยากจะล้มเลิกการท างานช้ินนั้นเสีย แต่หลงัจากท่ีได้ใช้สมาธิทบทวน

ความคิดดูแลว้ขา้พเจา้จะตอ้งเอาชนะตวัเองใหไ้ด ้โดยการฝืนความรู้สึกค่อย ๆ ขจดัความคิดท่ีท าให้
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เกิดความทุกข์ออกไป เหลือไวเ้พียงความตั้งใจและความพยายามจนท าให้ท างานช้ินนั้นออกมาได้

ส าเร็จตามเป้าหมาย ผลส าเร็จน้ีท าใหห้วัใจขา้พเจา้พองโต เกิดเป็นความสุขท่ีมีคุณค่าต่อจิตใจตวัเอง

เป็นอย่างมาก ขา้พเจา้จึงคิดวา่ความสุข คือการไดผ้า่นช่วงอารมณ์ในเชิงลบท่ีเขา้มาขุ่นมวัในจิตใจ

ก่อนช่วงหน่ึงแต่หลงัจากท่ีเราไดใ้ช้สติปัญญาในการจดัการความรู้สึกแลว้เราจะพบกบัความสุขท่ี

แทจ้ริง ระยะทางระหวา่งความทุกขท่ี์มีความหวงัเป็นเสมือนเพื่อนร่วมทางน าไปสู่เป้าหมายจึงท าให้

เกิด "พื้นท่ีแห่งความสุข" 

   การสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือผสม เร่ือง พื้นท่ีแห่งความสุข  "พื้นท่ี" ในท่ีน้ีหมายถึง มิติใน

พื้นท่ีของอารมณ์ภายในจิตใจของขา้พเจา้ท่ีค่อย ๆ ประกอบข้ึนมาจนเกิดเป็น "ความสุข" นัน่เอง 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาพื้นท่ีของบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ และศึกษาบริบทท่ีน าไปสู่การสร้างสรรค ์"พื้นท่ีแห่ง

ความสุข" โดยก าหนดมิติในพื้นท่ีของอารมณ์เป็นแนวความคิด 

2. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะส่ือผสมเพื่อการตกแต่งบริเวณสันทนาการ บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 

เร่ือง "พื้นท่ีแห่งความสุข" 

3. เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรคท์างความคิดในการสร้างผลงานประยกุตศิ์ลป์เพื่อตกแต่งให้

สอดคลอ้งและเหมาะสมกบัสถานท่ี เพื่อส่งผลใหเ้กิดทศันคติตอบโตร้ะหวา่งทศันธาตุทางศิลปะ ซ่ึง

น าไปสู่อารมณ์ความรู้สึกผอ่นคลาย 

สมมติฐานของการศึกษา 

   การสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการตกแต่งในส านักงาน 

กรณีศึกษา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ สามารถท าให้เกิดประเด็นศึกษาเร่ืองมิติในพื้นท่ีของอารมณ์ เกิด

ทศันคติตอบโตร้ะหวา่งทศันธาตุทางศิลปะต่อสถานท่ี น าไปสู่อารมผ์อ่นคลายของพนกังานได ้

ขอบเขตของการศึกษา  

1. ดา้นเน้ือหา 

   1.1 ศึกษาทฤษฎีทางศิลปะ ไดแ้ก่ ทศันธาตุและองคป์ระกอบศิลป์ 

   1.2 ศึกษากรณีตวัอยา่งงานศิลปะส่ือผสม 



 4 
 
2.  ดา้นประชากรและพื้นท่ี 

   2.1 ศึกษาขอ้มูลสถานท่ีบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่  

   2.2 ศึกษาพฤติกรรมพนกังานบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่  

3. ดา้นการออกแบบ 

   3.1 ศึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบงานประยกุตศิ์ลป์โดยการสัมภาษณ์ จ านวน 3 

ท่าน 

   3.2 ศึกษาขอ้มูลการออกแบบจากผูดู้แลอาคารและสถานท่ีบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่  

4. ตวัแปรส าหรับงานวจิยั 

   4.1 ตวัแปรตน้ คือ ภายใตเ้ร่ือง "พื้นท่ีแห่งความสุข" 

   4.2 ตวัแปรตาม คือ รูปแบบผลงานศิลปะส่ือผสม 

   4.3 ตวัแปรควบคุม คือ บริเวณส านกังาน บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

                                             ภาพท่ี 1  แสดงขั้นตอนการด าเนินการ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

   ความเครียด คือ ภาวะพิเศษท่ีร่างกายตอบสนองเม่ือถูกคุกคามจากสถานการณ์แบบ 

ต่าง ๆ ท่ีท าให้เราเกิดความกดดนั ไม่สบายใจ วุน่วายใจ กลวั วิตกกงัวล ส่งผลให้สภาวะสมดุลของ

ร่างกายและจิตใจผดิปกติไป โดยจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงดา้นร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์และพฤติกรรม 

   การคลายเครียด คือ วิธีท่ีจะผ่อนคลายอาการท่ีเกิดจากความเครียด เช่น การนวดผ่อน

คลาย การท ากิจกรรมท่ีชอบ การนัง่สมาธิ การอยูใ่นสถานท่ีท่ีปลอดโปร่ง เป็นตน้ 

   สติ คือ การรู้สึกตวัอยูใ่นปัจจุบนัขณะนั้น เป็นหลกัส าคญัในการด าเนินชีวิตให้ถูกตอ้ง

และดีงาม สติเป็นตวัชกัน าใหเ้กิด ศีล สมาธิ ปัญญา  

   สมาธิ คือ การท าจิตใจใหส้งบน่ิง หยดุความคิดฟุ้งซ่าน การท าสมาธิเป็นวธีิท่ีผอ่นคลาย

ความเครียดท่ีลึกซ้ึงท่ีสุด 

   ความสุข คือ อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีพึ่งพอใจ ปราศจากปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนิน

ชีวติ มีความสบายกาย สบายใจ เป็นอารมณ์เชิงบวกประเภทหน่ึง มีหลายระดบัสามารถพฒันาได ้
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บทที ่2 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

   งานวิจยัเร่ือง การสร้างสรรคศิ์ลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการตกแต่งใน
ส านกังาน กรณีศึกษา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ ผูว้จิยัไดแ้บ่งรายละเอียดเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 แนวคิดความสุขในการท างาน 

   1. ความหมายของความสุข    

         1.1 แนวคิดความสุขในมุมมองดา้นปรัชญาและศาสนา 

         1.2 แนวคิดความสุขในมุมมองจิตวทิยา 

   2. ความสุขในการท างาน 

        2.1 ปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความสุขในการท างาน 

        2.2 กลวธีิสร้างความสุขในท่ีท างาน 

        2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 

            2.4 ทฤษฎีคุณภาพชีวติในการท างาน 

           2.5 ความผกูพนักบัองคก์ร 

   3. ความเครียดในการท างาน 

            3.1 ความหมายของความเครียด 

            3.2 ท่ีมาของความเครียด 

            3.3 ระดบัของความเครียด 

            3.4 วธีิการคลายเครียด 

ตอนที ่2 มิติในพืน้ทีข่องอารมณ์ 

   1. จิตวทิยาเบ้ืองตน้ 

         1.1 คาร์ล กุฟตาฟ จุง 
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         1.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพ   

  2. อารมณ์   

         2.1 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอารมณ์   

         2.2 ความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลกัจิตวทิยา   

ตอนที ่3 ทฤษฎกีารออกแบบทีเ่กีย่วข้อง  

   1. ธรรมชาติ จุดเร่ิมตน้ของทศันธาตุ  

         1.1 ตวัอยา่งทศันธาตุจากธรรมชาติ  

         1.2 การศึกษาธรรมชาติ  

         1.3 วธีิการศึกษาธรรมชาติ  

   2. ทฤษฎีความขดัแยง้ ความซบัซอ้นของอารมณ์  

         2.1 ความขดัแยง้  

         2.2 ความซบัซอ้นของอารมณ์  

         2.3 การแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางสุนทรียภาพโดยศิลปิน  

   3. ทฤษฎีการซ ้ า น าไปสู่สมาธิ  

         3.1 การซ ้ า  

         3.2 โรคสมาธิสั้น  

         3.3 การจดจ่อเพื่อสร้างสมาธิ  

   4. ทฤษฎีสี สร้างความผอ่นคลาย  

         4.1 ทศันียภาพของสี  

         4.2 จิตวทิยาสี 
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ตอนที ่4 กรณศึีกษาชมรมคนรักมวลเมฆ 

    1. ชมรมคนรักมวลเมฆ 

   2. เมฆบ าบดั 

 

ตอนที ่1 แนวคิดความสุขในการท างาน 

1. ความหมายของความสุข 

   1.1 แนวคิดความสุขในมุมมองด้านปรัชญาและศาสนา 

         1.1.1 ท่านพุทธทาส (พระธรรมโกศาจารย ์(พุทธทาส อินทปัญโญ), 2549) กล่าววา่ 

ความเอ๋ย ความสุข 

ใคร ๆ ทุก คนชอบเจา้ เฝ้าวิง่หา 

“แกก็สุข ฉนัก็สุข ทุกเวลา” 

แต่ดูหนา้ ตาแหง้ ยงัแคลงใจ 

ถา้เราเผาตณัหา ก็น่าจะสุข 

ถา้มนัเผา เราก็ “สุก”หรือเกรียมได ้

เขาวา่สุข สุขเนอ้ อยา่เห่อไป 

มนัสุขเยน็ หรือสุกไหม ้ใหแ้น่เอยฯ  

 

         1.1.2 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

   ความสุข คือ สนองตามความตอ้งการ หรือความสมปราถนา แบ่งเป็นความอยาก เช่น เด็ก

อยากเล่นก็ไดเ้ล่น ก็มีความสุข เป็นตน้ และความปราถนา เช่น คนไม่สบายก็ปราถนาจะมีสุขภาพ

แข็งแรง พอหายป่วยก็มีมีความสุข เป็นตน้ ทั้งความอยากและความปราถนาในท่ีน้ีจึงมีความหมาย

เหมือนกนั อีกนยัหน่ึงของวิธีสนองความตอ้งการคือ การท าให้ความตอ้งการนั้นสงบ เช่น เม่ือเรา

กระหายน ้ า เราจึงระงบัด้วยการด่ืมน ้ า ความกระหายจึงสงบลง เราก็จะมีความสุข เราจะสามารถ
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พฒันาความอยากและความปราถนาเพื่อพฒันาความสุขไดโ้ดยจะตอ้งเขา้ใจค าวา่ ตณัหา และ ฉนัทะ 

ตณัหาคือ ความอยากท่ีเป็นอกุศล เช่น อยากเพื่อตวัเรา เห็นแก่ตวั เอามาเพื่อบ าเรอตวัเอง ฉนัทะคือ 

ความอยากท่ีเป็นกุศล เช่น เพื่อความดี เพื่อความงาม เพื่อความสมบูรณ์ของส่ิงนั้น ๆ ซ่ึงเราจะตอ้ง

แยกแยะและมองให้กวา้งนึกถึงส่วนรวม นอกจากน้ียงัมีความสุขท่ีตรงกนัขา้มคือความสุขท่ีไดจ้าก

การไม่สนองความตอ้งการ เช่น พระพุทธเจา้ท่ีบ าเพ็ญพุทธจริยาเพื่อประโยชน์สุขของประชากร

ชาวโลก พี่ตูน บอด้ีแสลม ออกวิ่งการกุศลเพื่อช่วยเหลือ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ เป็นตน้ ในทาง

พุทธศาสนาความสุขท่ีสมบูรณ์คือ นิพพาน  ปรม  สุข   หมายความว่า นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง หรือ

เป็นความสุขท่ีสูงสุด มีลกัษณะความสุขเป็นคุณสมบติัขา้งใน ไม่ตอ้งหา ความสุขท่ีไม่ตอ้งพึ่งพา

เป็นอิสระ ไม่ต้องอาศยั รูป รส กล่ิน เสียง สัมผสัทั้ งหลาย ความสุขท่ีไม่มีทุกข์แฝง ไม่มีอะไร

รบกวนหรือคา้งคา เช่น พระพุทธเจา้อยูใ่นป่า ไม่มีใครคอยช่วยเหลือ ไม่มีส่ิงอ านวยความสะดวก 

ไม่มีทรัพยส์มบติัก็มีความสุขไดอ้ยา่งสมบูรณ์ เพราะพระอรหนัต ์เป็นผูไ้ม่มีอะไรตอ้งท าเพื่อตวัเอง

อีกต่อไปแลว้ ศึกษาพฒันาจบแลว้ มีจิตใจและปัญญาเป่ียมไปดว้ยประสบการณ์ จึงน าพลงังานท่ีมี

มาท าคุณประโยชน์เพื่อชาวโลกต่อไป จึงเป็นท่ีมาของค าว่า “บุคคลนิพพาน ท าการเพื่อโลก”(พระ

พรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต), 2554)  

         1.1.3 Albert Camus  (ค.ศ. 1913-1960) นกัเขียนปรัชญาชาวฝร่ังเศส 

   กล่าวถึงความสุขท่ีแทจ้ริงของมนุษยน์ั้นประกอบดว้ย อยูใ่นท่ีอากาศปลอดโปร่ง พน้จาก

ความทะเยอทะยาน มีความคิดสร้างสรรค ์และรักใครสักคน (พระมหาบุญไทย ปุญญมโน, 2553) 

         1.1.4 Aristotle  (384 - 322 ก่อน ค.ศ.) นกัปรัชญากรีกโบราณ 

   ความสุข คือความหมายและจุดประสงคข์องชีวิต เป้าหมายทั้งหมดและจุดหมายปลายทาง

ของการด ารงอยูข่องมนุษย ์(วทิยากร เชียงกูล, 2552) 

         1.1.5 Spitzer  (ค.ศ. 1999) นกัวชิาการชาวตะวนัตกไดแ้บ่งความสุข เป็น 4 ระดบั คือ  

                1)  ความสุขท่ีไดรั้บส่ิงของเพื่อตอบสนองความตอ้งการ เช่น การไดรั้บประทานอาหารท่ี

อร่อยก็มีความสุข เป็นความสุขท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก เป็นความสุขระยะสั้น ๆ  

                2)  ความสุขจากการเปรียบเทียบผลประโยชน์กบัผูอ่ื้น เช่น เปรียบเทียบวา่ตนรวยกวา่คน

อ่ืน เป็นความสุขท่ีตอ้งแข่งขนั ความสุขน้ีจะไม่มัน่คง เม่ือเปรียบเทียบแลว้มีคนท่ีมีมากกวา่ก็จะรู้สึก

ลม้เหลวไม่มีความสุข 
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                3)  ความสุขจากการเห็นความดีในผูอ่ื้น เช่น เห็นเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือเก้ือกูลกนั

ในการท างาน ท าใหง้านเป็นท่ีพอใจของลูกคา้ ก็รู้สึกมีความสุข 

                4)  ความสุขระดับสูง หมายถึงความสุขท่ีสมบูรณ์ เต็มไปด้วยคุณงามความดี เป็นผูท่ี้

กระท าเพื่อคนอ่ืนดว้ยจิตใจท่ีบริสุทธ์ิ (สิรินทร แซ่ฉวั, 2553) 

   1.2 แนวคิดความสุขในมุมมองจิตวทิยา 

   กรมสุขภาพจิตไดก้ าหนดนิยามสุขภาพจิต วา่หมายถึง สภาพชีวติท่ีเป็นสุข มีศกัยภาพท่ีจะ

พฒันาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใตส้ภาพสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งหมดน้ีคือ สมการความสุข ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย 

                1)  สภาพจิตใจ หมายถึงสภาพจิตใจท่ีเป็นสุขหรือทุกข ์การรับรู้สภาวะของสุขภาพตนเอง 

ความเจบ็ป่วยทางดา้นร่างกายท่ีส่งผลกระทบต่อจิตใจ และความเจบ็ป่วยทางจิต 

                2)  สมรรถภาพของจิตใจ หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสัมพนัธ์กบั

ผูอ่ื้น และการจดัการปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน เพื่อด าเนินชีวิตอยา่งเป็นปกติสุข 

                3)  คุณภาพของจิตใจ หมายถึง คุณลกัษณะท่ีดีงามของจิตใจในการด าเนินชีวิตอยา่งเกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

                4)  ปัจจยัสนบัสนุน หมายถึง ปัจจยัท่ีสนบัสนุนใหค้นมีสุขภาพจิตท่ีดี เช่น ครอบครัว 

ชุมชน การท างาน รายได ้ศาสนา ความเช่ือ ความสามารถในการท างาน ตลอดจนส่ิงแวดลอ้ม และ

ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น (กรมสุขภาพจิต, 2554) 

   จากแนวคิดความสุขในมุมมองด้านปรัชญาและศาสนา และแนวคิดความสุขในมุมมอง

จิตวิทยา ท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ สรุปไดว้า่ ความสุข คือ อารมณ์หรือความรู้สึกท่ีพึงพอใจ ปราศจาก

ปัญหาต่าง ๆ ในการด าเนินชีวิต มีความสบายกาย สบายใจ ความสุขเป็นอารมณ์เชิงบวกประเภท

หน่ึง มีหลายระดบัสามารถพฒันาได ้ในแต่ละระดบัจะมีความสัมพนัธ์กบัส่ิงหน่ึงเสมออย่างมีเหตุ

และผล ความดีงามของมนุษยถื์อเป็นความสุขท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด การจะมีความสุขจะตอ้งมีทั้งความรู้คู่

คุณธรรม เพื่อเป็นเหตุผลในการตดัสินใจบนรากฐานของจริยธรรมเพื่อท าส่ิงท่ีดีงาม หากมนุษยจ์ะ

พบกบัชีวติท่ีดีงาม มนุษยก์็ตอ้งอยูใ่นสังคมท่ีดีงามดว้ยเช่นกนั สังคมท่ีจะกล่าวต่อไปก็คือ สังคมการ

ท างาน หรือ องคก์ร นัน่เอง 
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2. ความสุขในการท างาน 

   ชีวิตในท่ีท างานเป็นชีวิตท่ีเราใช้เวลาในแต่ละวนัมากท่ีสุด คุณภาพชีวิตในการท างานจึง

ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมโดยแบ่งเป็นทางด้านกายภาพ ได้แก่ สวสัดิการ ความปลอดภัย 

ทางดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ เงินเดือน ความกา้วหนา้ หวัหนา้งาน และเพื่อนร่วมงาน ทั้งหมดน้ีจะส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะประกอบไปด้วยสองหมวดหลัก หมวดแรกคือ ความพึงพอใจใน

ส่ิงจูงใจภายนอก ได้แก่ ความพึงพอใจในเพื่อนร่วมงาน หัวน้างาน ค่าตอบแทน เป็นตน้ หมวดท่ี

สองคือ ความพึงพอใจในส่ิงจูงใจภายใน ได้แก่ ความพึงพอใจต่อการเจริญเติบโต หรือความพึง

พอใจในตวัเน้ืองาน เป็นตน้ 

   การท่ีพนักงานมีเจตคติท่ีดีต่องาน สะท้อนถึงจุดเด่นของสภาพแวดล้อมหรือระบบการ

ท างานได ้หากพนกังานไม่พึงพอใจต่อการท างานก็จะส่งผลถึงพฤติกรรมในการท างาน เช่น ผลการ

ปฏิบติังาน การลาออก การขาดงาน ซ่ึงจะหมายถึงการสูญเสียทั้งทรัพยากรบุคคล และการลงทุนท่ี

องค์กรจะตอ้งสูญเสียกบับุคคลนั้น ๆ  ดว้ยเหตุน้ีองค์กรทั้งหลายจึงให้ความสนใจต่อความสุขของ

พนกังาน เพราะพนกังานท่ีมีความพึงพอใจในงานจะช่วยผลกัดนัให้งานทั้งหลายส าเร็จลุล่วงไปได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

   2.1 ปัจจัยทีท่ าให้คนมีความสุขในการท างาน  

         2.1.1 การมีเพื่อนร่วมงานท่ีดี มีเพื่อนร่วมงานท่ีเป็นมิตรและให้การสนบัสนุน หากเรามีสังคม

แวดลอ้มท่ีดี มีการเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัก็จะท าใหเ้รามีความสุขและมีก าลงัใจในการท างาน 

         2.1.2 การท างานไดอ้ย่างสนุก งานท่ีเรารู้สึกชอบหรือพอใจ จะท าให้เรารู้สึกอยากท าแมน้จะ

ท างานหนกัก็ตาม เราจะไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือยมากนกั 

         2.1.3 การมีหัวหน้างานท่ีดี ไม่อคติ เป็นส่ิงส าคญั เน่ืองจากหัวหน้างานเป็นผูท่ี้ใกลชิ้ดกบัเรา

โดยตรงและสามารถใหคุ้ณประโยชน์หรือโทษกบัเราโดยตรง 

         2.1.4 การมีความสมดุลในชีวิต การจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมระหวา่งชีวิตและการท างานจะท า

ใหเ้รามีความสุขมากข้ึน 

         2.1.5 การได้ท างานท่ีมีความหลากหลาย จะท าให้เรารู้สึกต่ืนเตน้ ท้าทาย อยากท่ีจะพฒันา

ความคิดและทกัษะอยูเ่สมอ 
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         2.1.6 การเห็นคุณค่าของงานท่ีท า การท่ีมีความเช่ือวา่งานท่ีเราท านั้นมีคุณค่า ก่อให้เกิดความ

แตกต่างหรือการเปล่ียนแปลงในองค์กรไปในทางท่ีดีเป็นประโยชน์ ก็จะท าให้มีก าลงัใจในการ

ท างานต่อไป 

         2.1.7 การไดรั้บความส าเร็จและผลงานเป็นท่ียอมรับ การเป็นส่วนหน่ึงในความส าเร็จจะท าให้

เกิดความภาคภูมิใจ รวมถึงการไดโ้อกาสในการแสดงความคิดเห็นดว้ย 

         2.1.8 ผลตอบแทนและสวสัดิการ การได้เงินเดือนท่ีเหมาะสม และสวสัดิการท่ีดีย่อมเป็น

แรงจูงใจในการท างาน เป็นขวญัและก าลังใจในการท างานของพนักงานด้วย (คณาจารย์คณะ

จิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552a) 

   2.2 กลวธีิสร้างความสุขในทีท่ างาน  

         2.2.1 การสร้างแรงจูงใจให้ตนเองอยากไปท างาน เช่น พอจะไปท างานให้นึกถึงเพื่อน หรือ 

เคร่ือข่ายสังคม ท่ีเราจะไดเ้รียนรู้ประสบการณ์ 

         2.2.2 การส่ือสารท่ีดีระหว่างการท างาน การส่ือสารท่ีดีจะช่วยลดการขดัแยง้และก่อให้เกิด

ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนัได ้ 

         2.2.3 การบริหารงานท่ีดี ควรมีการวางแผนการใช้เวลาอยา่งเหมาะสมและเพียงพอกบังานท่ีมี

ความส าคญั ให้ความว  าคญักบังานท่ีก าลงัท าในปัจจุบนั นอกจากน้ียงัรวมถึงการกระจายงานให้กบั

บุคคลท่ีเหมาะสมก็จะท าใหง้านออกมามีประสิทธิภาพ เสร็จไดต้ามก าหนดเวลา 

         2.2.4 สภาพแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานท่ีท างาน ควรหาเวลาพกัสายตาด้วยการ

ออกไปเดินเล่น สูดอากาศบริสุทธ์ิ สัก 5 นาที มองดูตน้ไมเ้ขียว หรือสถานท่ีท่ีท าให้เราผ่อนคลาย

เป็นตน้ 

         2.2.5 การประเมินผลการท างาน ควรส ารวจเสมอว่าวนัน้ีเราท าอะไรบ้าง มีอะไรเสร็จบ้าง 

อะไรดีหรือไม่ดีบา้ง และอย่าลืมให้ก าลงัใจตวัเองเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ช่ืนชมตวัเอง หรือซ้ือของท่ี

ชอบเป็นรางวลั 

         2.2.6 การพกัผอ่นให้เต็มท่ี เม่ือถึงเวลาเลิกงานหรือวนัหยุดก็ควรพกัผอ่นอยา่งเพียงพอ อยา่เอา

งานท่ีไม่สบายใจมานัง่วิตกกงัวลต่อ และควรหากิจกรรมอ่ืน ๆ เสริม เพื่อเปิดโลกทศัน์ใหม่ ๆ ให้

ตนเอง 



 13 
 
         2.2.7 การมีคุณธรรมและจริยธรรมในองคก์ร เป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะท าให้สมาชิกทุกคนใน

องคก์รท างานกนัอยา่งมีความสุข (คณาจารยค์ณะจิตวทิยา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552b) 

   2.3 ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 

    แรงจูงใจในการท างาน หมายถึง การสร้างส่ิงเร้า ส่ิงกระตุ้น โน้มน้าวพฤติกรรมจาก

ภายนอกและภายในบุคคลดว้ยวิธีการจูงใจทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยส่งผลต่อความตอ้งการและ

ความพึงพอใจของบุคคล ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานท่ีดีและบรรลุตามเป้าหมายท่ีองค์กร

ก าหนด (สิรินทร แซ่ฉวั, 2553) 

   แรงจูงใจในการท างานนั้นมีความส าคญัมาก เพราะจะเป็นส่ิงท่ีจะท าให้พนกังานอยากจะ

ท างานและตั้งใจท างานดว้ยความเต็มใจและมีความกระตือรือร้นในการท างาน เพื่อให้งานท่ีไดรั้บ

มอบหมายนั้นส าเร็จรุร่วง ตามความสามารถและปัจจยัอ่ืน ๆ ดงัสมการน้ี 

ผลงาน  = (แรงจูงใจ x ความสามารถ x ปัจจยัสถานการณ์) 
 

   ทฤษฎีแรงจูงใจจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของผูบ้ริหารในการบริหารองคก์ร ซ่ึงจะใชท้ฤษฎี

ไหนก็ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสม ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งทฤษฎีแรงจูงใจในการท างานไดอ้ยา่งมีความสุข

ดว้ย 2 ทฤษฎีดงัน้ี 

         2.3.1 ทฤษฎีความต้องการ 3 อย่าง (Need for Acjievement) ของแมกคลีลแลนด์ (David 

McClelland) นักจิตวิทยา ได้ศึกษาและพบว่าในสังคมท่ีเจริญแล้วจะมีความต้องการท่ีส าคัญ 3 

ประเภท คือ (เมธา หริมเทพาธิป,2560) 

                1)  ความตอ้งการความส าเร็จ (Need for Achievement)  

                2)  ความตอ้งการมีอ านาจ (Need for Power 

                3)  ความตอ้งการมีสัมพนัธภาพท่ีดี (Need for Affiliation) 

         2.3.2 ทฤษฎีสองปัจจยั ของ เฮอร์เบิร์ก Herzberg แบ่งปัจจยัเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างาน 2 

ประเภท ไดแ้ก่ (อ านวยชยั บุญศรี, 2556) 
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                1)  ปัจจยัดา้นแรงจูงใจ (Job Content) ได้แก่ ความส าเร็จของงาน การไดก้ารยอมรับนับ

ถือ ความก้าวหน้าในงาน ลักษณะงานท่ีน่าสนใจ โอกาสท่ีจะก้าวหน้าในอนาคต และความ

รับผดิชอบ  

                2)  ปัจจยัด้านสุขอนามัย (Job Context) ไม่ใช่ส่ิงจูงใจแต่เป็นส่ิงท่ีจะท าให้พอใจท่ีจะ

ปฏิบติังาน ไดแ้ก่ การบงัคบับญัชา นโยบายการบริหาร สภาพการท างาน (เช่น บรรยากาศ แสง เสียง 

อากาศ) ควาสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงาน ต าแหน่งหนา้ท่ี ความมัน่คงในงาน ผลตอบแทน มีชีวติส่วนตวัท่ี

ดี 

   2.4 ทฤษฎคุีณภาพชีวติในการท างาน 

   คุณภาพชีวิตในการท างาน หมายถึง กาสร้างความสมดุล ระหวา่งการตอบสนองความพึง

พอใจของบุคคลในการท างาน กบัการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้กบัองคก์ร ซ่ึงพิจรณาจาก

ลกัษณะงาน ค่าตอบแทน ความมัน่คง ความปลอดภยัในการท างาน เป็นตน้ ช่วยให้บุคคลสามารถ

ผสมผสานชีวิตงานและชีวิตส่วนตวัได้อย่างลงตวั ท าให้บุคคลมีการด าเนินชีวิตท่ีมีความสุขและ

ตอบสนองความตอ้งการในเป้าหมายขององคก์รได ้(สิรินทร แซ่ฉวั, 2553) 

   เม่ือบุคคลรู้ว่าตนมีคุณภาพชีวิตในการท างานท่ีดี ก็จะทุ่มเท ตั้งใจ แกไ้ข และพฒันาตนอยู่

เสมอเพื่อแสดงถึงคุณค่าของตวัเองท่ีไดเ้ป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร ท าให้รู้สึกมีความผกูพนักบัองคก์ร

ในท่ีสุด 

   ผูว้จิยัขอยกตวัอยา่งทฤษฎีคุณภาพชีวติในการท างาน ดว้ย 2 ทฤษฎีดงัน้ี 

         2.4.1 ทฤษฎี ของ Walton บอกวา่บุคคลท่ีมีคุณภาพชีวติการท างานตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัน้ี  

                1)  การได้รับค่าตอบแทนในการท างานท่ีเพียงพอและยุติธรรม (Adequate and Fair 

Compensation) 

                2)  สภาพการท างานท่ีค านึงถึงความปลอดภยัและส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ (Safe and 

Healthy Working Condition) 

                3)  ความมัน่คงและความกา้วหนา้ในงาน (Growth and Security) 

                4)  การพฒันาความสามารถของบุคคล (Development of Human Capacities) 
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                5)  การบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกนั (Social Integration) 

                6)  ประชาธิปไตยในองคก์ร (Constitutionalism) 

                7)  ความสมดุลระหวา่งงานกบัชีวติส่วนตวั (Total Life Space) 

                8)  ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) (วทิยา อินทร์สอน) 

         2.4.2 ทฤษฎี ของ Huse ไดก้ล่าวถึงปัจจยัดา้นคุณภาพชีวติในการท างานดงัน้ี  

                1) การได้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการครองชีพ (Adequate and Fair 

Compensation) 

                2) การสร้างสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีปลอดภยั (Safe and Healthy Environment) 

                3) การพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนกังาน (Human Resource Development) 

                4) การส่งเสริมใหพ้นกังานมีความกา้วหนา้ในงาน (Growth and Career Development) 

                5) การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีภายในองคก์ร (Social Integration) 

                6) การมีระบบท่ีดีมีความยติุธรรม (Constitutionalism) 

                7) การมีภาวะอิสระจากงาน (Total Free Space) 

                8) ความภาคภูมิใจในองคก์ร (Organizational Pride) (จ  าลกัษณ์ ขนุพลแกว้, 2556)  

   2.5 ความผูกพนักบัองค์กร 

   ปัจจุบนัการรักษาพนกังานให้ท างานอยู่ในองค์กรนาน ๆ หรือการจะลดอตัราการลาออก

ของพนักงาน  (Turnover) กลายเป็นประเด็นส าคญัของการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุท่ีว่า

หากองค์กรตอ้งสูญเสียพนกังานท่ีมีความรู้ ความสามารถไป องคก์รจะไดรั้บผลเสียหลายอยา่ง ทั้ง

สูญเสียงบประมาณท่ีได้ลงทุนพฒันาบุคลากรไปแล้ว งานท่ีด าเนินอยู่อาจหยุดชะงกั และตอ้งมี

ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนกังานใหม่มาทดแทน หากองคก์รสามารถผูกใจพนกังานให้มีความรู้สึก

ผูกพนั (Organizational Commitment) ได ้ก็จะลดปัญหาดงักล่าวลง เพราะพนกังานท่ีมีความผูกพนั

กบัองค์กรก็จะมีแนวโน้มท่ีจะท างานกับองค์กรนั้นต่อไปยาวนานข้ึน (คณาจารย์คณะจิตวิทยา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552c) ความผกูพนักบัองคก์ร ประกอบดว้ย 3 ดา้น ดงัน้ี 
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         2.5.1 ความผกูพนัดา้นจิตใจ (Affective Commitment)  

   คือความรู้สึกผูกพนัท่ีเกิดจากอารมณ์ของพนักงานซ่ึงต้องการเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกับ

องคก์รและมีส่วนร่วมในองคก์ร พนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นน้ี จะแสดงออกถึงความปราถนาท่ีจะ

เป็นสามชิกองคก์รอยา่งยิง่ยวดพร้อมท่ีจะอุทิศตนเพื่อปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 

         2.5.2 ความผกูพนัดา้นบรรทดัฐาน (Normative Commitment) 

   คือความรู้สึกผูกพนัท่ีเกิดจากหน้าท่ี ความรับผผิดชอบ ขอ้ผูกมดั หรือความเป็นหน้ีบุญคุณ 

พนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นน้ี เช่น เม่ือไดรั้บเงินเดือนเพิ่มข้ึนก็จะรู้สึกเป็นหน้ีบุญคุณ จึงซ่ือสัตย์

และจงรักภกัดีกบัองคก์ร เป็นตน้ 

         2.5.3 ความผกูพนัดา้นคงอยู ่(Continuance Commitment) 

   คือความรู้สึกผกูพนัท่ีเกิดจากการตระหนกัถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกจากองคก์ร หรือ

ผลประโยชน์ท่ีตนจะเสียนัน่เอง พนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นน้ีมกัจะอยูใ่นองคก์รดว้ยความจ าเป็น

มากกวา่ความรู้สึกผกูพนัทางใจ 

   องค์กรส่วนใหญ่ต้องการพนักงานท่ีมีความผูกพันด้านจิตใจสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน

บรรทดัฐาน ส่วนดา้นคงอยูน่ั้นนอ้ยท่ีสุด เพราะ พนกังานท่ีมีความผูกพนัดา้นจิตใจและบรรทดัฐาน

สูง จะรู้สึกวา่ตวัเองเป็นส่วนหน่ึงขององคก์ร จะมีความจงรักภกัดี พร้อมท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเต็ม

ความสามารถ และจะรู้สึกภูมิใจ และมีความสุขท่ีไดท้  างานอยูใ่นองคก์รแห่งน้ี ซ่ึงจะมี 4 มาตรการ 

ท่ีจะช่วยเสริมสร้างใหพ้นกังานรู้สึกผกูพนักบัองคก์รดงัน้ี 

   มาตรการท่ี 1: ความยติุธรรมและการสนบัสนุนจากองคก์ร คือทุกคนมีความเท่าเทียม เสมอ

ภาค และมีการส่งเสริมให้พนกังานไดพ้ฒันาตนเองเพิ่มเติม เช่น การไดรั้บการฝึกอบรมและพฒันา

ทกัษะการท างานอยา่งต่อเน่ือง 

   มาตรการท่ี 2: ความมั่นคง ทั้ งของพนักงานและองค์กร เช่น มีสัญญาจ้างงานท่ีระบุ

ระยะเวลายาวนานอนัสมควร มีสวสัดิการ มีเบิกค่ารักษาพยาบาล เบิกค่าเล่าเรียนบุตร เป็นต้น 

นอกจากน้ียงัรวมถึง ความปลอดภยัและบรรยากาศในการท างานดว้ย เช่น แสงสว่างท่ีเพียงพอ มี

อากาศถ่ายเท ไม่เสียงดงั อุณหภูมิเหมาะสม เป็นตน้ 
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   มาตรการท่ี 3: การมีส่วนร่วม  คือการให้โอกาสพนกังานในการเสนอความคิดเห็น ทั้งการ

ประเมินผลงานหรือการคิดคน้วธีิการในการท างานเป็นตน้ 

   มาตรการท่ี 4: ความไวว้างใจ องค์กรตอ้งท าให้พนกังานรู้สึกไวว้างใจ พึ่งพาองคก์รได ้ซ่ึง

องคก์รจะตอ้งรักษาสัญญาต่าง ๆ ท่ีเคยใหไ้วแ้ละปฏิบติัตามสัญญาท่ีใหไ้วเ้ช่นกนั 

   ความสุขท่ีเกิดจากการท างานเป็นความสุขท่ีส าคญัมากประการหน่ึง เพราะงานเป็นมิติท่ี

ส าคญัยิง่ส าหรับชีวติ คนเราใชเ้วลาในการท างานอยา่งนอ้ยราว 8 ชัว่โมงต่อวนัหรืออาจมากกวา่นั้น 

รองศาสตราจารย ์ดร. โอรส ลีละกุลธนิตย ์จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ก็ไดศึ้กษาวิจยั

และคน้พบวา่ ปัจจยัท่ีก าหนดความสุขในชีวิตหรือความพึงพอใจในชีวิตท่ีส าคญัมากท่ีสุดคือ ความ

พึงพอใจหรือความสุขในชีวิตครอบครัว รองลงมาคือความพึงพอใจหรือความสุขในการท างาน 

แสดงให้เห็นวา่งานมีส่วนส าคญักบัชีวติของเราไม่นอ้ยเลย หากเราท างานโดยไม่มีความสุขก็มกัท า

ใหเ้ราเครียด ทุกข ์และท าใหเ้กิดโรคภยัท่ีมาจากความเครียด เช่น ปวดศรีษะ ความดนัโลหิตสูง นอน

ไม่หลับ นอกจากน้ียงัส่งผลมายงัด้านอ่ืน ๆ ของชีวิตด้วย (คณาจารยค์ณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2552d) 

3. ความเครียดในการท างาน 

   3.1 ความหมายของความเครียดในการท างาน 

   ลกัษณะอาการท่ีสมองไม่ไดผ้อ่นคลายเพราะคร ่ าเคร่งอยูก่บังานจนเกินไป ลกัษณะอาการท่ี

จิตใจมีอารมณ์บางอยา่งมากดดนัความรู้สึกอยา่งรุนแรง (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554a) 

   3.2 ทีม่าของความเครียด  

         3.2.1 ทางด้านร่างกาย หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดจากสภาพร่างกายอาจมีปัญหาเก่ียวกับ

สุขภาพและการเจ็บป่วย ทั้งรุนแรงและไม่รุนแรง ลว้นท าให้เกิดความเครียดได ้เช่น ไม่สบาย การ

พกัผอ่นไม่เพียงพอ ฯลฯ 

         3.2.2 ทางด้านจิตใจ หมายถึง ความเครียดท่ีมีตน้เหตุมาจากสภาพจิตใจ มกัเป็นผูท่ี้มีความ

รับผิดชอบสูง เวลาท่ีมีเร่ืองต่าง ๆ เขา้มากระตุน้ ก็จะท าให้เกิดความเครียดไดง่้าย หรือเป็นผูว้ิตก

กงัวลง่าย ขาดทกัษะในการปรับตวั เวลามีเร่ืองมากระทบจิตใจก็จะเกิดความเครียดไดท้นัที 
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         3.2.3 ทางดา้นสังคม หมายถึง ความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงกระตุน้ทางดา้นสังคม เกิดความขดัแยง้

ในท่ีท างาน ครอบครัว แล้วเกิดความบกพร่อง ในเร่ืองของการปรับตัว คาดผูท่ี้คอยให้ความ

ช่วยเหลือท าให้เกิดความเครียดข้ึน ถา้มีผูท่ี้ให้ความช่วยเหลือก็จะท าให้ความเครียดลดน้อยลง (ไม้

หอม [นามแฝง], 2560b) 

   3.3 ระดับของความเครียด 

         3.3.1 เครียดระดบัปกติ เกิดจากการเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัท่ีเรามกัคาดเดา

ไดว้่าจะตอ้งเกิด เช่น ตอ้งต่ืนนอนแต่เช้าเพื่อไปท างาน ตอ้งพรีเซนต์งานกบัลูกคา้ ตอ้งพูดน าเสนอ

งานในห้องประชุม เป็นความเครียดท่ีมีประโยชน์ เพราะกระตุน้ให้เราพฒันาศกัยภาพ หรือบงัคบั

ตวัเองให้ท าส่ิงต่าง ๆ ให้ส าเร็จ ถ้ามีความเครียดระดับน้อยจะท าให้เป็นคนเฉ่ือยชา ขาดความ

กระตือรือร้น ขาดความรับผดิชอบ และไม่สนใจเร่ืองราวรอบตวั 

         3.3.2 เครียดระดบัพิเศษ เกิดจากสถานการณ์ท่ีรับมือไดย้ากกวา่ปกติ เช่น ช่วงเร่งงานท่ีตอ้งท า

โอที เป็นความเครียดท่ีค่อนขา้งกดดนั และอาจตอ้งล าบากกาย เช่น อดนอน พกัผอ่นไม่เพียงพอ ซ่ึง

เม่ือผา่นช่วงยากล าบากน้ีไป ความเครียดจะคล่ีคลาย รวมถึงมีการดูแลตวัเองชดเชย เช่น นอนหลบั

พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ก็จะสามารถกลบัสู่สภาวะปกติได ้

         3.3.3 เครียดระดบัเร้ือรัง เกิดจากปัญหาสะสมยาวนาน แกไ้ขยาก หรือยงัหาทางออกไม่ได ้ท า

ให้เกิดภาวะเครียดเร้ือรัง เช่น ตกงานหลายเดือน มีหน้ีสินจากบตัรเครดิต ความเครียดระดบัน้ีมี

ผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เป็นโรคเครียดเร้ือรัง ปวดศรีษะไมเกรน ท้องอืด ท้องเสีย อาหารไม่ย่อย 

ความจ าแยล่งรวมถึงภาวะหดหู่ซึมเศร้า สภาพจิตใจแย ่ควรหาวิธีแกใ้ห้เร็วท่ีสุด อาจปรึกษาแพทย์

หรือผูเ้ช่ียวชาญเพื่อปรึกษาปัญหาและผอ่นคลายอาการลงไป 

         3.3.4 ความเครียดระดบัสูงสุด เกิดจากเร่ืองเหนือความคาดหมาย ควบคุมไม่ได ้เป็นเหตุการณ์

รุนแรง เช่น โดนไล่ออก ถูกใส่ร้ายขอ้หาร้ายแรง เหตุการณ์เหล่าน้ีอาจท าให้ระดบัความเครียดไต่

ระดบัสูงแบบทนัทีทนัใด อาจตอ้งใชเ้วลาในการปรับตวั แต่ก็มีความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัเขา้สู่ภาวะ

ปกติ (ไมห้อม [นามแฝง], 2560a) 

 

   



 19 
 
   3.4 วธีิการคลายเครียด 

   วิธีการคลายเครียดท่ีดีท่ีสุดคือ การปรับความคิด โดยทบทวนสาเหตุท่ี แท้จริงของ

ความเครียดนั้น ๆ แลว้ยอมรับความจริง พร้อมเผชิญแกปั้ญหาอยา่งยืดหยุน่ ตอ้งไม่ทอ้ บางเร่ืองตอ้ง

ใชเ้วลา หรืออาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นดา้นวตัถุ หรือ ก าลงัใจ   วิธีการคลาย

เครียดสามารถท าไดด้งัน้ี    

         3.4.1 กิจกรรมลดความเครียด     

                1) ออกก าลงักาย เช่น เดิน เตน้ วิง่ กระโดดเชือก เตน้แอโรบิก     

                2) เล่นโยคะ ฝึกควบคุมลมหายใจ     

                3) นัง่สมาธิ         

                4) พูดคุยกบัคนท่ีท าใหเ้ราสบายใจ และห่างจากคนท่ีท าใหเ้ราไม่สบายใจ  

                5) ดูหนงั ฟังเพลง เปิดคลิปตลกเพื่อใหย้ิม้และหวัเราะออกมา 

                6) หาโอกาสอยูก่บัธรรมชาติ เช่น สวนสาธารณะ ไปทะเล 

                7) ออกไปช่วยเหลือคนอ่ืนหรือบ าเพ็ญปะโยชน์ต่อสังคม เพราะจะท าให้เราเลิกจดจ่ออยู่

กบัปัญหาตวัเอง ท าใหเ้กิดความรู้สึกนบัถือตวัเอง มีความสุขเม่ือไดท้  าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

                8) การใชเ้ทคนิคความเงียบ เพื่อหยุดความคิดตวัเองในเร่ืองท่ีท าให้เครียด (ชีวิตน่าเรียนรู้, 

2555) 

 

         3.4.2 การควบคุมลมหายใจ 

   การหายใจท่ีจะช่วยคลายเครียดไดน้ั้น ท าไดโ้ดยใชก้ลา้มเน้ือกะบงัลมบริเวณหนา้ทอ้งแทน

การใชก้ลา้มเน้ือหนา้อก เม่ือหายใจเขา้หนา้ทอ้งจะพองออก และเม่ือหายใจออก หน้าทอ้งจะยุบลง 

ซ่ึงจะรู้ไดโ้ดยเอามือวางท่ีหน้าทอ้งแลว้คอยสังเกตเวลาหายใจเขา้และหายใจออก หายใจเขา้ลึก ๆ 

และช้า ๆ กลั้นไวช้ั่วครู่ฝึกเป็นประจ าทุกวนัจนสามารถท าได้เป็นอตัโนมติั การหายใจแบบน้ีจะ
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ไดรั้บออกซิเจนมากข้ึน ท าให้สมองแจ่มใส ร่างกายกระปร้ีกระเปร่า ไม่ง่วงเหงาหาวนอน พร้อม

ส าหรับการท างานในทุก ๆ วนั (กรมสุขภาพจิต, 2549) 

         3.4.3 ใชค้วามสงบสยบความเครียด ฝึกทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง คร้ังละ 10-15 นาที มีขั้นตอนดงัน้ี 

                1) เลือกสถานท่ีท่ีสงบเงียบ ส่วนตวั    

                2) เลือกเวลาท่ีเหมาะสม เช่น หลงัต่ืนนอน เวลาพกักลางวนั หรือก่อนเขา้นอน 

                3) นัง่หรือนอนในท่าท่ีสบาย มีพนกัพิงศรีษะ อยา่ไขวห่า้งหรือกอดอก  

                4) หลบัตา เพื่อตดัจากส่ิงรบกวน  

                5) หายใจเขา้ออกชา้ ๆ ลึก ๆ (กรมสุขภาพจิต, 2549) 

 

ตอนที ่2 มิติในพืน้ที่ของอารมณ์ 

1. จิตวทิยาเบื้องต้น 

   1.1 คาร์ล กุฟตาฟ จุง 

    คาร์ล กุสตาฟ จุง (Carl Gustav Jung) เกิด  26 กรกฎาคม ค.ศ. 1875 ท่ี เมือง Kesswyl 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์บิดาของเขาเป็นบาทหลวงของกลุ่มปฏิรูปสวสิเซอร์แลนด ์(Swiss Reform) 

จุงเรียนจบแพทยจ์ากมหาวทิยาลยับาเซิล (University of Basel) ไดรั้บปริญญาในปี ค.ศ.1900 

   จากนั้นเขาเดินทางไปศึกษาต่อกบัจิตแพทยปิ์แอร์ เจเนต์ (Pierre Jenet) ท่ีประเทศฝร่ังเศส 

กระทัง่ปี ค.ศ.1905 คาร์ล กุสตาฟ จุง เร่ิมชีวิตการเป็นจิตแพทย ์โดยเป็นผูช่้วยของจิตแพทยเ์ออเกน 

บลอยเลอร์ (Eugen Bleuler) ท่ีคลินิกจิตเวชของมหาวทิยาลยัซูริค 

   คาร์ล กุสตาฟ จุง ประทบัใจ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) นักจิตวิทยาช่ือดงัแห่งยุค 

หลงัจากไดอ่้านหนงัสือ The Interpretation of Dreams ของ ฟรอยด์ ตั้งแต่เร่ิมถูกตีพิมพอ์อกมาในปี 

1900 คาร์ล กุสตาฟ จุงเขียนจดหมายติดต่อกับฟรอยเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ทางจิตวิทยาอย่าง

ต่อเน่ือง กระทัง่อีก 9 ปีต่อมา จี. แสตนล่ี ฮอลล์ (G. Stanley Hall) นกัจิตวิทยาชาวอเมริกนั ไดเ้ชิญ

ให้ทั้งสองเดินทางไปอเมริกาเพื่อเขา้ร่วมงานครบรอบ 20 ปีของมหาวิทยาลยัคลาร์ก ท่ีเมืองวอร์เช

สเตอร์ รัฐเมซซาชูเซทส์ 
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   ต่อมาไม่นาน "สมาคมวิเคราะห์จิตแห่งเวียนนา" (Vienna Psychoanalytic Society) ได้

ก่อก าเนิดข้ึน โดยเร่ิมจากการพบปะพูดคุยระหว่างนกัจิตวิทยาแห่งยุคท่ีบา้นของ ซิกมุนด์ ฟรอยด ์

เช่น อลัเฟรด แอดเลอร์ (Alfred Adler) และออตโต แรนค์ (Otto Rank) และคาร์ล กุสตาฟ จุง และ

แลว้ปี ค.ศ.1911 คาร์ล กุสตาฟ จุง ก็ไดเ้ป็นประธานคนแรกของสมาคมฯ 

   เม่ื อ เวล าผ่ าน ไป  ค าร์ล  กุ ส ตาฟ  จุง  เร่ิมพิ จารณ าแนวคิด เดิมด้ าน จิตวิ เคราะ ห์ 

(psychoanalysis) และพฒันาแนวคิดธรรมชาติของจิตไร้ส านึก (unconscious) ซ่ึงต่างจากฟรอยด์ใน

หลายประเด็น โดยเฉพาะไม่ตามทฤษฎีฟรอยด์ ท่ียืนยนัอาการโรคประสาท(neurosis) เกิดจากเร่ือง

เพศเป็นพื้นฐาน 

 ยิ่งเม่ือหนังสือของคาร์ล กุสตาฟ จุง เร่ือง Psychology of the Unconscious ซ่ึงตีพิมพ์ในปี 

1912 ยิ่งเห็นได้ชัดถึงคนละแนวทาง และนั่นเป็นเหตุให้มิตรภาพของทั้งสองต้องส้ินสุดลงในปี 

1914 

 แม้จะเสียใจมากเพียงใด คาร์ล กุสตาฟ จุง ก็พยายามใช้วิกฤตคร้ังน้ีเป็นโอกาส ท าการ

วเิคราะห์ตนเองอยา่งละเอียดดว้ยศาสตร์แห่งความฝัน พร้อมกบัท าการวิเคราะห์สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ใน

เทพนิยายอยา่งละเอียดลึกซ้ึง ถึงกบัเดินทางคน้ควา้เพิ่มเติมท่ีทวีปแอฟริกาและฝ่ังตะวนัตกเฉียงใต้

ของอเมริกา ในปี ค.ศ.1920 

   เม่ือโลกเขา้สู่ภาวะสงครามโลกคร้ังท่ี 1 เขาไดรั้บราชการเป็นแพทยป์ระจ ากองทพับก ในปี 

ค.ศ. 1933 คร้ันอีก 3 ปีต่อมา คาร์ล กุสตาฟ จุง ไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยั

ทั้งซูริคและบาเซิล 

   ต่อมาคาร์ล กุสตาฟ จุง ประสบปัญหาดา้นสุขภาพ จึงไดล้าออก มาเป็นศาสตราจารยข์อง

มหาวิทยาลยัโปลีเทคนิคกลางแห่งซูริคอยูถึ่ง 10 ปี แต่เขาก็ยงัไม่หยุดท างาน โดยเขียนงานเก่ียวกบั

จิตวิทยาการวิเคราะห์อย่างต่อเน่ือง ยงัได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกตามมหาวิทยาลัยต่างๆ นอกจาก

บทความดา้นจิตวิทยา ยงัมีงานดา้นศึกษาซ่ึงจุงให้ความสนใจเป็นพิเศษเช่นกนั จุงถึงแก่กรรมเม่ือ

วนัท่ี 6 มิถุนายน 1961 

   หนังสือ Memories, Dreams, Reflections อัตชีวประวติัของคาร์ล กุสตาฟ จุง ได้รับการ

ตีพิมพ์ในปี 1961 ซ่ึงเป็นปีท่ีเขาเสียชีวิต สถาบนัจิตวิทยาการวิเคราะห์ก่อตั้งข้ึนทัว่โลก แต่ศูนย์
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นานาชาติของสถาบนั ซี. จี. คาร์ล กุสตาฟ จุง ท่ีก่อตั้งข้ึนในปี 1948 ยงัคงตั้งอยู่ท่ีเมืองซูริคตราบ

เท่าท่ีทุกวนัน้ี (ประจวบ ผลิตผลการพิมพ)์ 

    

   1.2 ทฤษฎบุีคลกิภาพ 

   "คนเรามีชีวิตอยูเ่พื่อเป้าหมายในอนาคต พอ ๆ กบัอดีต การจะเขา้ใจมนุษยอ์ยา่งลึกซ้ึง
นั้น จะตอ้งพิจารณาทั้งสองดา้น คือ มองจากอดีต และมองในอนาคต แลว้น ามาพิเคราะห์ร่วมกนัก็
จะเห็นภาพของเขาไดอ้ยา่งสมบูรณ์" (คาร์ล กุสตาฟ จุง, 1875-1961)  

   คาร์ล กุสตาฟ จุง มีความเช่ือในเร่ืองของจิตไร้สานึกซ่ึงสะสมมาแต่อดีต (Collective 
Unconscious) หรือประสบการณ์ในจิตไร้สานึก (Personal Unconscious และคาร์ล กุสตาฟ จุง ยงั
เสนอบุคลิกภาพ 2 แบบ คือ แบบเปิดตวั (Extraversion) และแบบเก็บตวั (Introversion) พร้อมกบัแง่
คิดในเร่ืองรูปลกัษณ์ (Archetype) ปม (Complex) และสัญลกัษณ์ (Symbol) ในระหวา่งสงครามโลก
คร้ังท่ี 1 คาร์ล กุสตาฟ จุง รับราชการเป็นแพทยข์องกองทพับก ต่อมาในปี ค.ศ. 1933,1936 – 1940 
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นศาสตราจารยป์ระจ ามหาวิทยาลยัท่ีซูริกและบราซิล เขาไดรั้บเชิญเป็นองค์ปาฐก
ตามมหาวิทยาลยัต่างๆ นอกจากเป็นนักจิตวิทยาแล้วคาร์ล กุสตาฟ จุง ยงัได้รับการยกย่องว่าเป็น
นกัการศึกษาดว้ย เขาไดเ้ขียนหนงัสือและบทความหลายเร่ือง 

   แนวความคิดทฤษฎีบุคลิกภาพของคาร์ล กุสตาฟ จุง นั้นจ าแนกเป็นส่วนส าคญัได ้2 
ส่วน ดงัน้ี 

         1.2.1 โครงสร้างบุคลิกภาพ (Structure of Personality) 

   บุคลิกภาพตามความหมายของคาร์ล กุสตาฟ จุง คือจิต  (Psyche) ซ่ึงประกอบด้วย
ระบบต่างๆ เป็นส่วนๆ มาท างานรวมกนั ไดแ้ก่ 

                1) อีโก ้คาร์ล กุสตาฟ จุง เช่ือวา่อีโกเ้ป็นศูนยก์ลางแห่งบุคลิกภาพของบุคคลซ่ึงอยูใ่นส่วน
ของจิตส านึก (conscious) ซ่ึงประกอบไปดว้ยความจ า ความรู้สึกนึกคิด การตดัสินใจ และการมีสติ
ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญท่ีบุคคลจะสามารถรับรู้เก่ียวกับตนเองได้ตลอดเวลา จึงเท่ากับว่าอีโก้เป็น
ตวัก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของแต่ละบุคคล 

                2) จิตใต้ส านึกส่วนบุคคล (Personal Unconscious) ส่วนน้ีจะอยู่ถัดจากอีโก้ลงไป เป็น
ส่วนท่ีประกอบไปดว้ยประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีเคยอยูใ่นจิตส านึกมาก่อนแต่ไดถู้กกดลงสู่จิตใตส้ านึก 
(Unconscious) ดว้ยกลไกทางจิต ทั้งน้ีเน่ืองจากความตอ้งการท่ีจะลืมประสบการณ์เหล่านั้นเพราะ
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เป็นความเจ็บปวด เป็นทุกข์ หรือไม่พอใจเป็นตน้ ต่อมาภายใตส้ถานการณ์เหล่านั้น ส่ิงแวดล้อม
หรือ ไดรั้บส่ิงเร้าท่ีเหมาะสม ประสบการณ์เหล่านั้นอาจจะผลกัดนัข้ึนมาสู่จิตส านึกท่ีรับรู้ไดอี้กคร้ัง
ประสบการณ์ต่างๆ ภายในจิตใตส้ านึกส่วนบุคคล (Personal Unconscious) น้ีถา้ไดรั้บการรวบรวม
ให้เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่ของความรู้สึก (Constellation) ท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันแล้ว คาร์ล 
กุสตาฟ จุง เรียกการเกิดสภาวะเช่นนั้นวา่ปม (Complex) ดงันั้นเท่ากบัวา่จิตใตส้ านึกส่วนบุคคลจึง
เป็นแหล่งรวบรวมปมของบุคคลไวม้ากมาย เช่น ปมเก่ียวกบัแม่ (Mother Complex) เกิดจากการจดั
กลุ่มหรือหมวดหมู่ของประสบการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัแม่ เช่น ความรู้สึก ความจ าต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจาก
แม่จนก่อตวัข้ึนเป็นปมเม่ือพลงัจากปมน้ีมีมากจะกลายเป็นจุดศูนยก์ลางในการควบคุมบุคลิกภาพ
ของบุคคลนั้นให้ท าตามส่ิงท่ีแม่พูด แม่สั่ง แม่คิด หรือส่ิงท่ีเป็นความประสงคข์องแม่ แมก้ระทัง่การ
เลือกภรรยาก็จะเลือกบุคคลซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับแม่ของตน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีรวมกลุ่มหรือหมวดหมู่ข้ึนเป็นปมนั้นอาจกลบัข้ึนมาสู่จิตส านึกไดอี้กคร้ังถา้
อยูใ่นสถานการณ์ท่ีเหมาะสม 

                3) จิตใตส้ านึกส่วนท่ีสะสมประสบการณ์ในอดีตชาติ (Collective Unconscious) คาร์ล 
กุสตาฟ จุง อธิบายว่าจิตใตส้ านึกส่วนน้ีจะท าหน้าท่ีสะสมประสบการณ์ต่าง ๆ ท่ีทุกคนไดรั้บเป็น
มรดกสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่เร่ิมตน้มีมนุษยเ์กิดข้ึนภายในโลกเป็นคร้ังแรก ด้วยเหตุน้ี 
คาร์ล กุสตาฟ จุง เช่ือวา่มนุษย ์ทุกคน ทุกตระกูล ทุกเช้ือชาติ และทุกเผ่าพนัธ์ุต่างก็มีประสบการณ์
ในจิตใตส้ านึกส่วนท่ีสะสมประสบการณ์ในอดีตชาติท่ีเป็นตน้ฉบบัเดียวกนัทั้งส้ิน โดยบนัทึกเป็น
ขอ้มูลอยูใ่นสมองแลว้ถ่ายทอดกนัมาแต่ละรุ่นยาวนานตลอดจนถึงปัจจุบนั ดว้ยเหตุน้ีในการแสดง
พฤติกรรมบางอย่างของมนุษย์ทั่วโลก จึงอธิบายจากต้นฉบับท่ีถูกบันทึกไวต้ั้ งแต่อดีตชาติได้
เหมือนกนัหมด เช่น ท าไมเด็กทารกจึงเกิดมากบัความพร้อมท่ีจะรับรู้และสร้างสัมพนัธภาพอนัดีกบั
แม่ เป็นอันดับแรก ถ้าอธิบายตามแนวคิดของคาร์ล กุสตาฟ จุง นั้ นเป็นเพราะว่าเด็กได้รับ
ประสบการณ์ความสัมพนัธ์กบัแม่มาตั้งแต่อดีตชาติภายใตจิ้ตใตส้ านึกส่วนท่ีสะสมประสบการณ์ใน 
อดีตชาติ จึงท าใหมี้พื้นฐานเช่นน้ีมาตลอดจนถึงปัจจุบนั 

                4) หน้ากาก (Persona) หมายถึง สภาวะของบุคคลท่ีจะต้องแสดงบทบาทไปตามความ
คาดหวงัของสังคมและเป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีตามท่ีสังคมก าหนด หรือเป็นการ
แสดงออกเพื่อให้ได้รับการยอมรับและสร้างความประทับใจบุคคลอ่ืน  ๆ ดังนั้ นในบางคร้ัง
บุคลิกภาพของบุคคลท่ีเกิดจากการใช้หน้ากาก จึงอาจจะมีความขดัแยง้กับบุคลิกภาพท่ีแท้จริง
ภายในตวับุคคลนั้นได้ เท่ากบัว่าหน้ากากจึงท าหน้าท่ีควบคุมบุคลิกภาพส่วนท่ีไม่ดีท่ีแทจ้ริงของ
บุคคลไม่ให้ปรากฎออกมาต่อสังคมภายนอก ความขดัแยง้ระหวา่งบุคลิกภาพเหล่าน้ีถา้เกิดบ่อยคร้ัง
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ในหลาย ๆ เร่ืองอาจจะท าให้บุคคลนั้นขาดความเป็นตวัเอง กลายเป็นคนสวมหน้ากากเขา้หาผูอ่ื้น 
หรือเป็นคนท่ีมีความขดัแยง้ภายในใจได ้

                5) ลกัษณะซ่อนเร้น (Anima or Animus) คาร์ล กุสตาฟ จุง เช่ือวา่มนุษยมี์ลกัษณะทั้งสอง
เพศอยู่ในคนคนเดียวกนั โดยจะเห็นไดจ้ากการท่ีเพศชายจะมีความนุ่มนวลและอ่อนโยนซ่ึงเป็น
ลกัษณะของเพศหญิงอยูใ่นตวั คาร์ล กุสตาฟ จุง เรียกลกัษณะเช่นน้ีวา่แอนิมา (Anima) ส่วนผูห้ญิง
จะมีความเขม้แข็ง กลา้หาญ และเด็ดขาดซ่ึงเป็นลกัษณะของเพศชายซ่อนเร้นอยูใ่นตวัเช่นกนั คาร์ล 
กุสตาฟ จุง เรียกลกัษณะเช่นน้ีวา่แอนิมสั (Animus) จากลกัษณะทั้งสองเพศท่ีซ่อนเร้นอยูน้ี่จึงท าให้
ผูช้ายเขา้ใจธรรมชาติของผูห้ญิง และผูห้ญิงก็มีความเขา้ใจธรรมชาติของผูช้ายไดด้ว้ยตวัของตวัเอง 

                6) เงาแฝง (Shadow) เป็นภาพหรืออาร์คีไทป์รูปแบบหน่ึงท่ี เร่ิมมาจากสัตว์ ก่อนจะมี
วิวฒันาการมาเป็นมนุษย ์หรืออาจกล่าวไดว้า่เงาแฝงเป็นสัญชาตญาณของสัตวท่ี์จะส่งผลถึงมนุษย ์
ให้แสดงความชัว่ร้าย กา้วร้าว โหดร้ายแสดงออกมา รวมทั้งพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีขดัแยง้กบักฎหมาย   
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนัดีของสังคม เงาแฝงเหล่าน้ีจะถูกควบคุมและปกปิดโดยหน้ากาก หรือ 
เก็บกดไวใ้นจิตใตส้ านึก 

         1.2.2 ลกัษณะบุคลิกภาพของแต่ละบุคคล  

   คาร์ล กุสตาฟ จุง จึงแบ่งลกัษณะบุคลิกภาพของบุคคลไว ้2 ประเภทคือ  

                1) แบบเก็บตวั (Introvert) เป็นบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีแน้วโน้มเป็นพวกเก็บตวั ชอบ 
ความสงบเงียบไม่ชอบการเขา้สังคม ข้ีอาย พอใจท่ีจะอยูเ่บ้ืองหลงั ขาดความมัน่ใจในตนเอง ชอบใช ้
วิธีหนีปัญหามากกว่าเผชิญปัญหา ส่วนดีของบุคลิกภาพแบบเก็บตวัน้ีมกัจะเป็นบุคลิกของ นัก 
ประดิษฐแ์ละนกัคิดคน้ทั้งหลาย แต่ส่วนเสียมกัจะเกิดอาการซึมเศร้า แยกตวั และไม่สนใจสังคม 

                2) แบบแสดงตวั (Extrovert) เป็นบุคลิกภาพประเภทแสดงตวั ชอบเข้าสังคมรักความ 
สนุกสนาน ชอบการเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ท่ีเป็นจริง มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าท่ีจะ
แสดงออก ชอบความเป็นผูน้ าตอ้งการเป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป คบคนง่าย ชอบเผชิญปัญหามากกวา่ 
การหนีปัญหาอย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงจะพบว่าคนบางคนจะมีบุคลิกภาพแบบกลางๆ 
กล่าวคือ มกัจะมีบุคลิกภาพเป็นไปตามสถานการณ์ เช่น ในสถานการณ์หน่ึงอาจมีบุคลิกภาพแบบ 
แสดงตวั ในอีกสถานการณ์หน่ึงอาจเป็นแบบเก็บตวัก็ได ้คาร์ล กุสตาฟ จุง จดัคนประเภทน้ีอยูใ่น
พวกแอมบิเวร์ิต  (Sukanya Ardsupo, 2559) 
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2. อารมณ์   

   2.1 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบัอารมณ์   

         2.1.1 ความหมาย   

   อารมณ์ หมายถึง ส่ิงท่ียึดหน่วงจิตโดยผา่นทางตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ เช่น รูปเป็น 
อารมณ์ ของตา เสียงเป็นอารมณ์ของหู เคร่ืองยึดถือเป็นจริงเป็นจงั เช่น เร่ืองน้ีอย่าเอามาเป็น 
อารมณ์เลย  (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554b) 

         2.1.2 ทฤษฎีเกิดอารมณ์   

   นกัจิตวิทยาพยายามตั้งทฤษฎีต่าง ๆ ข้ึนมาเพื่ออธิบายว่าพฤติกรรมเช่นไรท่ีถือวา่เป็น 
พฤติกรรมท่ีเกิดจากอารมณ์ และเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร ซ่ึงผูว้จิยัขอยกตวัอยา่ง 3 ทฤษฎีอารมณ์ ดงัน้ี  

                 1) ทฤษฎีของชาร์ล คาร์วิน (Darwin’s Theory) ชาร์ล ดาร์วิน เช่ือว่า พฤติกรรมของ 
มนุษยเ์กิดจากวิวฒันาการท่ีได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ จากการเปรียบเทียบการแสดงออกของ 
มนุษยแ์ละสัตว ์ชาร์ล ดาร์วนิ สรุปเป็นกฎ ดงัน้ี  

                   1.1) กฎแห่งความสัมพันธ์ทางนิสัย (Principle of Associated Habits) เช่น สัตว์แยก 
เข้ียวใส่กนัขณะต่อสู้ ส่ือถึงความโกรธความไม่พอใจ  

                    1.2) กฎแห่งความตรงกันข้าม (Principle of Antithesis) เช่น การจรดท่าชกมวยเป็น 
เคร่ืองหมายของการต่อสู้ การยืน่มือท าท่าโอบกอดแสดงถึงความเป็นมิตร  

                    1.3) กฎแห่งปฏิกิริยาทางระบบประสาท ((Principle of Direct Action of the Nervous 
System) เช่น การบิดตวัเม่ือไดรั้บความเจบ็ตวั (เอนกกุล กรีแสง, 2519)  

                 2) ทฤษฎีอารมณ์ของเจมส์-ลางเง (James-Lange Theory) ทฤษฎีน้ีเกิดจากความคิดของ
บุคคล 2 คน ไดแ้ก่ วิลเลียม เจมส์ (William James) นกัจิตวทิยาชาวอเมริกนั และ คาร์ล ลางเง (Carl 
Lange) นกัสรีรวทิยาชาวเดนมาร์ก จึงตั้งช่ือทฤษฎีน้ีเพื่อให้เกียรติแก่ทั้ง 2 ทฤษฎีน้ีอธิบายวา่ ขณะท่ี
คนเราประสบกบัส่ิงเร้าท่ีท าให้เกิดอารมณ์นั้น จะมีการเปล่ียนแปลงทางร่างกาย เช่น หัวใจเตน้เร็ว 
ริมฝีปากแห้ง น ้ าลายเหนียว เป็นตน้ เม่ือร่างกายมีการเปล่ียนแปลงแลว้ พลงัประสาทจะรายงานการ
เปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปยงัสมอง ท าให้เกิดอารมณ์ข้ึน หากไม่มีปฏิกิริยาทางร่างกายอารมณ์ก็จะไม่
เกิด ดงันั้นการเกิดอารมณ์จึงเป็นไปตามล าดบัขั้น เช่น เม่ือเผชิญสัตวร้์ายกระทนัหัน เราจะวิ่งหนี
ก่อน แลว้จะรู้สึกกลวัในภายหลงั (เอนกกุล กรีแสง, 2519) 
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                 3) ทฤษฎีอารมณ์ของแคนนอน – บาร์ค (Cannon-Bard Theory) ทฤษฎีน้ีเกิดจากความคิด
ของบุคคล 2 คน ได้แก่ แคนนอนและบาร์ค เกิดหลงัจากทฤษฎีของเจมส์ – ลางเง เจา้ของทฤษฎี
อธิบายวา่ อารมณ์เป็นปฏิกิริยาฉบัพลนัท่ีร่างกายสร้างข้ึนเพื่อเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเพิ่ม
อาดรีนาลินในสายเลือดซ่ึงท าให้ร่างกายมีพลงังานมากกวา่ในยามปกติ และกล่าววา่ ไฮโปทลัลามสั 
(Hypo Thalamus) ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในสมอง เป็นศูนยค์วบคุมอารมณ์ท่ีอยูใ่นสมอง โดยมีการทดลอง
กบัสุนขัโดยการเลาะสมองส่วนน้ีออก สุนัขจึงไม่แสดงอารมณ์ ไฮโปทลัลามสัจะอยู่ตรงส่วนใต้
ของสมองประมาณก่ึงกลางศรีษะ มีโลหิตมาหล่อเล้ียงมากท่ีสุด คอยกระตุน้ให้อวยัวะต่าง ๆ ท างาน
ตามท่ีร่างกายตอ้งการ คือรักษาสภาวะสมดุลในร่างกายไว ้เช่น ในขณะท่ีเราโกรธนั้น ไฮโปทลั
ลามสัจะสั่งงานไปท่ีต่อมพิทูอิทาร่ีให้ขบัฮอร์โมนหน่ึงออกมากระตุน้และควบคุมการท างานของ
อวยัวะอ่ืน ๆ ภายในร่างกาย เช่น โลหิตจะถูกส่งไปเล้ียงกลา้มเน้ือมากข้ึน การหายใจและการสูบฉีด
โลหิตจะเร็วและแรงข้ึน กระเพาะอาหารท างานชา้ลง ต่อมน ้าลายขบัน ้าลายออกมานอ้ยกวา่ปกติ  

   ต่อมานกัจิตวิทยาก็ไดพ้ยายามทดลองเร่ืองของอารมณ์ตามวิธีของแคนนอน –  บาร์ค 
ต่อ มาสเซอร์แมน (Masserman) คน้พบวา่ นอกจากไฮโปทลัลามสัแลว้ สมองส่วนอ่ืนก็เก่ียวขอ้งกบั
อารมณ์ดว้ยเหมือนกนั วตัสัน (John B. Watson) บอกวา่ อารมณ์ท่ีติดตวัคนเรามาตั้งแต่เกิดท่ีเรียกวา่ 
Inborn Emtions หรือ Fundamental Emotions มีอยู่ 3 ชนิด คือ ความกลวั ความโกรธ และความรัก 
โดยการทดลอง คือน าเด็กไปในหอ้งทดลองและน าส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดอารมณ์ต่าง ๆ เขา้มาแลว้สังเกต
ปฏิกิริยา ดงัน้ี เด็กจะโกรธก็ต่อเม่ือบงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนไหว เช่นเอามือดนัศรีษะเด็ก หรือมดัยึดไวใ้ห้
อยูก่บัท่ี เด็กจะแสดงอาการ ด้ินรน ร้องไห ้แผดเสียง เป็นตน้ ส่ิงเร้าท่ีจะใหเ้ด็กจะแสดงความรัก เช่น 
การถูกกอด ลูบหลงั เกาหลงั เป็นตน้ เด็กจะแสดงอาการ ยิม้ ท าเสียงออ้แอ ้เป็นตน้ ส่วนความกลวั
นั้นพบวา่ ส่ิงท่ีเรากลวัลว้นมาจากการเรียนรู้ภายหลงัทั้งส้ิน เช่น ในหอ้งทดลองใหเ้ด็กนัง่ตกัแม่ แลว้
มีสัตวต่์าง ๆ เขา้มาในห้อง เด็กเหล่านั้นก็ไม่ไดแ้สดงปฏิกิริยาแต่อย่างใด แต่เม่ือมีการทดลองโดย 
เม่ือน าหนูสีขาวเขา้ใกลเ้ด็กและใชเ้สียงดงัประกอบข้ึนเพื่อให้ตกใจทุกคร้ังเป็นเวลา 7 วนั ท าใหเ้ด็ก
จากท่ีไม่กลวัหนูกลายเป็นกลวัหนูข้ึนมาทนัที (เอนกกุล กรีแสง, 2519) 

   ปัจจุบนันักจิตวิทยาก็ไม่สามารถหาขอ้ยุติในเร่ืองอารมณ์ได ้บางแนวความคิดก็ยงัคง
ขดัแยง้กนั และต่างก็เหมาะสมข้ึนอยูก่บัสถานการณ์บางอยา่งเท่านั้น  

         2.1.3 ประเภทอารมณ์ 

                 1) อารมณ์สุข (Positive Emotion) เช่น อารมณ์รัก อารมณ์ยนิดี อารมณ์ขนั อารมณ์พอใจ 

                 2) อารมณ์ทุกข ์(Negative Emotion) เช่น อารมณ์วติกกงัวล อารมณ์กลวั อารมณ์ข้ีอาย 
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         2.1.4 การแสดงออกทางอารมณ์ (Emotional Expression) 

                 1) การแสดงอารมณ์ทางใบหนา้ เป็นการแสดงออกท่ีสากลมากท่ีสุด เพราะมนุษยทุ์กชาติ

ทุกภาษาจะแสดงความรู้สึกไดต้รงกนั กล่าวคือ เม่ือเกิดอารมณ์นั้นกลา้มเน้ือแต่ละมดับนใบหนา้จะ

มีการยืดหดคลา้ยคลึงกนัการแสดงอารมณ์ความรู้สึกออกทางใบหน้า จดัวา่เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญั

อย่างยิ่งเพราะเป็นการแสดงออกถึงสภาวะทางอารมณ์ต่าง ๆ ในตวัเราและบุคคลอ่ืนท่ีสามารถ

สังเกตเห็นไดบ้่อย ๆโดยนกัสรีรวิทยาเช่ือวา่ ใบหนา้ของมนุษยส์ามารถแสดงความรู้สึกไดแ้ตกต่าง

กนัมากถึง 20,000แบบ ทอมกินส์(Tomkins) เช่ือวา่ การแสดงออกทางใบหน้า คือ การสะทอ้นของ

อารมณ์ซ่ึงเป็นธรรมชาติท่ีติดตวัมนุษยม์าตั้งแต่เกิด และเป็นลกัษณะการตอบสนองท่ีเป็นสากล เช่น 

ดวงตา คิ้ว และหน้าผาก แสดงถึงอารมณ์โกรธ ในขณะท่ีริมฝีปากแสดงถึงความเสียใจ ฯลฯ พอล 

เอ็กแมน (Paul Ekman) ได้พบว่า มีอารมณ์ 6 ชนิด ได้แก่ ประหลาดใจ รังเกียจ เศร้าเสียใจ โกรธ 

กลวั และเป็นสุข ท่ีแสดงออกทางสีหน้าเป็นลกัษณะสากล นัน่คือ มนุษยทุ์กชาติทุกภาษาจะแสดง

ความรู้สึกไดต้รงกนั ซ่ึงจุดท่ีจะสังเกตเห็นการแสดงอารมณ์ไดช้ดัเจนท่ีสุด คือ ริมฝีปาก เช่น เวลา

เศร้า มุมปากจะโคง้ลง ส่วนเวลายิ้มมุมปากจะโคง้ข้ึน ฯลฯ เราสามารถตดัสินอารมณ์จากใบหน้า

ของผูค้นไดอ้ยา่งคร่าว ๆ เพราะ การแสดงออกทางใบหนา้มีเพียง 3 มิติ คือ พอใจ-ไม่พอใจ ยอมรับ-

ปฏิเสธ และการเคล่ือนไหวทางร่างกายอ่ืน ๆ เช่น ยืนหรือนั่งตามสบายหรือเกร็ง โน้มตวัเขา้ใกล้

หรือถอยห่าง ฯลฯ 

                 2) การแสดงอารมณ์ก้าวร้าวและรุนแรง เป็นผลมาจากการเกิดความคับข้องใจหรือ

ความรู้สึกท่ีถูกกดข่ีอยู่ตลอดเวลา โดยความคับข้องใจสามารถก่อให้เกิดการตอบสนองหรือ

พฤติกรรมไดห้ลายรูปแบบ ดงันั้น มนุษยจึ์งตอ้งเรียนรู้วิธีควบคุมอารมณ์ของตนให้เหมาะสม เพื่อ

ความถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของสังคมและเพื่อสุขภาพจิตท่ีดีมีอารมณ์ก้าวร้าวบางชนิด ซ่ึงเม่ือ

แสดงออกมาแล้วจะก่อให้เกิดอนัตรายต่อบุคคลอ่ืนได้ นักจิตวิทยาได้ให้ความสนใจกบัอารมณ์

ประเภทน้ีมากกวา่ จะศึกษาวา่อะไรเป็นสาเหตุท่ีท าใหบุ้คคลมีการแสดงออกทางอารมณ์ในลกัษณะ

ของความกา้วร้าว (อปัสรสิริ เอ่ียมประชา, 2560) 
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         2.1.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งอารมณ์และพฤติกรรม 

                 1) อารมณ์ในฐานะท่ีเป็นแรงกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม ในขณะท่ีเกิดอารมณ์คนเราจะตอ้ง

แสดงพฤติกรรมบางอย่างเพื่อสนองความต้องการ เพื่อลดความเครียด หรือเพื่อเตรียมรับ

สถานการณ์ เป็นตน้วา่ ในขณะท่ีเกิดความกลวั ก็จะพยายามหลบหนีหรือหลีกเล่ียงจากสถานการณ์

นั้น การปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคม ก็เพราะเกรงว่าจะถูกสังคมรังเกียจ ถูก

สังคมลงโทษ 

                 2) อารมณ์เป็นเคร่ืองล่อใจ ในบางคร้ังคนเราก็ท ากิจกรรมเพื่อให้เกิดอารมณ์บางอยา่งข้ึน

เพื่อสนองความมุ่งหมายบางประการ เช่น ความต่ืนเตน้ การเส่ียงอนัตราย ความเพลิดเพลิน ความ

สนุกสนาน การท่ีเราท ากิจกรรมหรือแสดงพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อสนองความตอ้งการในลกัษณะน้ี

จะแสดงให้เห็นว่า อารมณ์มีลกัษณะเป็นเคร่ืองล่อใจ เช่น การชมภาพยนตร์ การฟังดนตรี การแข่ง

กีฬา เป็นตน้ 

                  3) อารมณ์ในลกัษณะท่ีเกิดร่วมกบัพฤติกรรม ในบางคร้ังเม่ือร่างกายถูกกระตุน้ใหแ้สดง

พฤติกรรม คนเราจะเกิดอารมณ์บางอยา่งข้ึนดว้ย เช่น เกิดความหงุดหงิดใขณะท่ีหิวหรือถูก รบกวน

ในขณะท่ีก าลงัพกัผ่อนอยู่ และเกิดความพอใจ เม่ือสามารถแกไ้ขปัญหาหรือเอาชนะอุปสรรคได ้

เป็นตน้ อารมณ์ท่ีมกัเกิดร่วมกบัพฤติกรรมเสมอ ไดแ้ก่ การหวัเราะ การหลัง่น ้ าตา และความโกรธ 

(เอนกกุล กรีแสง, 2519) 

   2.2 ความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลกัจิตวทิยา  

   ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถทางอารมณ์ท่ีจะช่วยให้การด าเนินชีวิต

เป็นไปอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีความสุข กรมสุขภาพจิตไดพ้ฒันาแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ตอ้ง

ประกอบปดว้ย ปัจจยั 3 ประการ ไดแ้ก่ ดี เก่ง และสุข  

   ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเอง รู้จกัเห็นใจผูอ่ื้น และ

มีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 

   เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจท่ีจะสามารถตดัสินใจ แก้ไข

ปัญหา และกลา้แสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้นดว้ย 
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   สุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยา่งมีความสุข มีความภูมิใจในตวัเอง พอใจ

ในชีวติและมีความสุขสงบทางใจ (กรมสุขภาพจิต, 2546) 

         2.2.1 ความฉลาดทางอารมณ์ต่อการท างาน นกัจิตวิทยาพบวา่คนท่ีมีอารมณ์ดีเขา้ใจตนเองและ

เขา้ใจผูอ่ื้นได้ง่าย ตลอดจนมีทกัษะอารมณ์ท่ีดีในการติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ทั้งท่ีบา้นและท่ี

ท างาน จะท าให้มีพลังในการต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างไม่ท้อถอย สามารถสร้างก าลังใจ

ให้กบัตนเองในยามท่ีลม้เหลวหรือมีปัญหาได ้ต่างจากคนท่ีมองโลกในแง่ร้ายท่ีมกัจะมองเห็นแต่

ปัญหาและความยุง่ยาก ท าให้ขาดก าลงัใจท่ีจะผลกัดนัให้ฟันฟ่าอุปสรรค เชาวปั์ญญาท่ีดีหรือไอคิว

ท่ีสูงจึงไม่อาจบ่งช้ีถึงความประสบความส าเร็จในการท างานเสมอไป หากไม่มีความฉลาดทาง

อารมณ์เป็นส่วนประกอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการท าธุรกิจเก่ียวข้องกับคนจ านวนมาก 

“ความเก่งงาน” อยา่งเดียวคงไม่พอ หากยงัตอ้งมี “ความเก่งคน” ประกอบดว้ย 

   ปัญหาความยุ่งยากล าบากใจในการท างานจึงมกัมาจากผูร่้วมงานมากกว่าตวังานจริง ๆ 

โดยเฉพาะโลกของการท างานในปัจจุบนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนหมู่มาก ตอ้งติดต่อประสานงาน ประสาน

ความร่วมมือใหแ้ต่ละฝ่ายขบัเคล่ือนให้บรรลุเป้าหมาย ความหงุดหงิด ความขดัแยง้ ไม่พอใจเกิดข้ึน

ไดเ้สมอ หากไม่มีวิธีการจดัการท่ีเหมาะสม เร่ืองเล็กอาจกลายเป็นเร่ืองใหญ่ เป็นปัญหา เป็นความ

ทุกขใ์จอาจมีผลกระทบต่อความเจริญกา้วหนา้อีกดว้ย (กรมสุขภาพจิต, 2546: 15-17) 

         2.2.2 เทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น มีดงัน้ี 

                 1) เขา้ใจและยอมรับธรรมชาติของอารมณ์ แต่ละคนลว้นมีอารมณ์ท่ีแตกต่างกนั ยากท่ีเรา

จะไปตดัสินอารมณ์ของผูอ่ื้นได ้การตดัสินความเหมาะสมจึงข้ึนอยูก่บัสถานการณ์ เหตุผล วยั ปัจจยั

ทางสังคมและการก าหนดทางวฒันธรรม 

                 2) รับฟัง ท าความเข้าใจและให้เกียรติผูอ่ื้น การยอมรับและความเข้าใจภาวะบุคคลท่ี

แสดงออก เป็นส่ิงจ าเป็นในการเสริมสร้างความภาคภูมิใจของตนเอง รักษาความมัน่ใจ ไวว้างใจซ่ึง

กนัและกนั ซ่ึงจะมีผลต่อคุณภาพและผลผลิตขององคก์ร การปฏิเสธท่ีจะรับฟังเป็นการบัน่ทอนและ

ท าลายความมัน่ใจและแสดงถึงการไม่เคารพผูอ่ื้นอีกดว้ย 

                 3) การแกไ้ขความขดัแยง้ บางคร้ังการใชเ้หตุผลอาจไม่สามารถแกไ้ขปัญหาได ้อาจตอ้ง

อาศยัความรู้สึกเข้ามาแบบไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ก่อน แล้วค่อยมาพิจรณาการแสดงออก ผูท่ี้มีความ
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ฉลาดทางอารมณ์สูงจะไม่ใช้วิธีการบั่นทอนจิตใจความรู้สึกของผูอ่ื้น แต่ความสามารถในการ

จดัการอารมณ์ไดดี้จะช่วยทั้งความรู้สึกของตวัเองและช่วยใหอี้กฝ่ายสงบลงได ้

                 4) ในกรณีท่ีบุคคลแสดงภาวะอารมณ์ทางลบในระดับท่ีรุนแรง เช่น เด๋ียวดีเด๋ียวร้าย 

คาดคะเนพฤติกรรมไม่ได ้ผูร่้วมงานและผูบ้ริหารควรหามาตรการสร้างภาวะแวดลอ้มท่ีมีการดูแล

เอาใจใส่ร่วมมือกันรับฟังปัญหาให้ความรู้เพื่อการยอมรับและบ าบัดแก้ไขในกรณีของผูท่ี้ไม่

สามารถส่ือความรู้สึกและภาวะอารมณ์กบัผูอ่ื้นได ้

         2.2.2 เทคนิคการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ในการท างานส าหรับตนเอง มีดงัน้ี 

                 1) รู้ทนั ฝึกรู้ทนัอารมณ์ตนเอง บอกกบัตวัเองไดว้า่ตอนน้ีรู้สึกอะไร ซ่ือสัตยต่์อความรู้สึก

ตวัเอง ยอมรับขอ้บกพร่องของตวัเอง และเปิดใจท่ีจะพฒันาแกไ้ขขอ้บกพร่องนั้น 

                 2) รับผิดชอบ เม่ือเกิดเหตุให้หงุดหงิด ไม่พอใจ ท้อแท ้ให้ฝึกคิดอยู่เสมอว่าอารมณ์ท่ี

เกิดข้ึนเป็นส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนเองจากการกระตุน้ของปัจจยัภายนอก เพราะฉะนั้นเราจะตอ้งรับผดิชอบ

ต่ออารมณ์ท่ีเกิดข้ึน และควรแยกแยะสถานการณ์ดว้ยเหตุผล 

                 3) จดัการได้ อารมณ์ท่ีเกิดข้ึนสามารถจดัการได้ด้วยการรู้เท่าทนัและหาวิธีการจดัการ

อารมณ์ท่ีเหมาะสมได ้

                 4) ใช้ให้เป็นประโยชน์ ฝึกใช้อารมณ์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ให้อารมณ์ช่วย

ปรับแต่งและปรุงความคิดให้เกิดประโยชน์ ฝึกมีทศันคติเชิงบวกเม่ือเจอกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในท่ี

ท างาน 

                 5) มองโลกในแง่ดี มองโลกในแง่มุมท่ีสวยงาม ร่ืนรมย ์มองหาขอ้ดีในการท างาน ช่ืนชม

ดา้นดีของเพื่อนร่วมงานเพื่อลดอคติและความเครียดในจิตใจ 

                 6) ฝึกสมาธิ ด้วยการก าหนดรู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ รู้ว่าปัจจุบันก าลังสุขหรือทุกข์

อยา่งไร การท าสมาธิจะช่วยใหจิ้ตใจสงบและมีก าลงัใจในการพิจรณาส่ิงต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน 

                 7) ตั้งใจให้ชดัเจน ก าหนดและพยายามควบคุมให้ได ้และตั้งเป้าหมายในชีวิตหรือการ

ท างานใหช้ดัเจนข้ึน 

                 8) เช่ือมัน่ในตน คนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองจะมีความส าเร็จในการท างานมากกวา่คนท่ี

ไม่มีความเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเอง 
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                 9) การกลา้ลองท่ีจะท าในส่ิงท่ียากและทา้ทายกวา่ในระดบัท่ีคิดวา่น่าจะท าได ้จะช่วยเพิ่ม

ความมั่นใจให้ตนเองและเป็นโอกาสส าคัญท่ีจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ ๆ เพื่อน าไปสู่การพัฒนา

ความสามารถใหม้ากยิง่ ๆ ข้ึนไป (กรมสุขภาพจิต, 2546) 

         2.2.3 วธีิการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ 

                 1) รู้จกัอารมณ์ตนเอง การรู้จกัอารมณ์ตนเอง จะเป็นพื้นฐานในการควบคุมอารมณ์เพื่อ

แสดงออกอย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง การรู้จกัอารมณ์ตนเองก็คือการรู้ตวั หรือการมีสติในพุทธ

ศาสนา ปกติเม่ือเราเกิดอารมณ์ใด ๆ ข้ึนมา เราจะตกอยูใ่นภาวะใดภาวะหน่ึงใน 3 ภาวะ ดงัต่อไปน้ี 

   ภาวะถูกครอบง า หมายถึง การท่ีไม่สามารถควบคุมอารมณ์นั้น ๆ ได ้จึงแสดงพฤติกรรมไป

ตามสภาพอารมณ์ดงักล่าว เช่น เม่ือโมโหก็อาจจะมีการท าลายขา้วของหรือตะโกนส่งเสียงดงัโดย

ไม่สนใจใคร 

   ภาวะไม่ยินดียินร้าย หมายถึง การเฉยเมยต่ออารมณ์ท่ีเกิดข้ึน หรือท าเป็นละเลยไม่สนใจ

เพื่อบรรเทาการแสดงอารมณ์ เช่น ท าเป็นน่ิงเฉยต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ทั้งท่ีจริง ๆ ก็รู้สึกโกรธมาก 

   ภาวะรู้เท่าทนั หมายถึง การรู้เท่าทนัต่ออารมณ์ท่ีเกิดข้ึน มีสติรู้ว่าควรจะท าอย่างไรจึงจะ

เหมาะสมท่ีสุดในขณะท่ีเกิดอารมณ์นั้น ๆ เช่น เม่ือโกรธก็รู้วา่โกรธ แต่ก็สามารถควบคุมความโกรธ

นั้นได ้และหาวธีิจดัการแกไ้ขไดอ้ยา่งเหมาะสมถูกวธีิ วิธีการรู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง ไดแ้ก่ ทบทวน

และฝึกสติ ทบทวน ถา้รู้สึกวา่ท่ีผา่นมาเรามีปัญหาในการแสดงอารมณ์ ลองให้เวลาทบทวนอารมณ์

ดว้ยใจท่ีเป็นกลาง ไม่เขา้ขา้งตนเองวา่เรามีลกัษณะอารมณ์อยา่งไร เรามกัแสดงออกในรูปแบบไหน 

แลว้รู้สึกพอใจ ไม่พอใจอยา่งไร คิดวา่เหมาะสมหรือไม่ต่อการแสดงอารมณ์ในลกัษณะนั้น ๆ ฝึกสติ 

ฝึกให้มีสติและรู้ตวัอยู่เสมอ ว่าขณะน้ีเราก าลงัรู้สึกอย่างไรกบัตวัเองหรือต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน  รอบตวั 

สบายใจ ไม่สบายใจ แลว้ลองถามตวัเองวา่เราคิดอยา่งไรกบัความรู้สึกและความคิดนั้น ความรู้สึก

นั้นมีผลอยา่งไรกบัการแสดงออกของเรา 

                 2) จดัการกบัอารมณ์ตนเองได ้การจดัการกบัอารมณ์ตนเองได ้หมายถึง ความสามารถใน

การควบคุมอารมณ์และสามารถแสดงออกไปไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ แต่การท่ีเราจะจดัการ

กบัอารมณ์ได้อย่างเหมาะสมหรือไม่นั้น ข้ึนอยู่กับความสามารถในการควบคุมอารมณ์ วิธีการ

จดัการอารมณ์ตนเองได้แก่ ทบทวน ว่ามีอะไรบา้งท่ีเราท าลงไป เพื่อตอบสนองอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน 

และพิจารณาว่าผลท่ีตามมาเป็นอย่างไร เตรียมการในการแสดงอารมณ์ ฝึกควบคุมตวัเองว่าจะท า
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อะไรและจะไม่ท าอะไร ฝึกรับรู้ในส่ิงท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีเราต้องเก่ียวข้องในด้านดี ท าอารมณ์ให้

แจ่มใส ไม่เศร้าหมอง สร้างโอกาสจากอุปสรรค มองมุมกลบัปรับมุมมอง หรือหาประโยชน์จาก

ปัญหา โดยการเปล่ียนมุมมอง เช่น คิดว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนคือความทา้ทายท่ีจะท าให้เราพฒันา

ยิง่ข้ึน เป็นตน้ ฝึกผอ่นคลายความเครียด โดยเลือกวธีิท่ีเหมาะกบัตนเอง เช่น ออกก าลงักาย นัง่สมาธิ 

เดินจงกรม เล่นดนตรี ปลูกตน้ไม ้เป็นตน้ 

                 3) สร้างแรงจูงใจให้ตนเอง การมองหาแง่ดีของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะช่วยให้

เราเกิดความเช่ือมัน่วา่สามารถเผชิญกบัเหตุการณ์นั้นได ้และท าใหเ้กิดก าลงัใจท่ีกา้วไปสู่เป้าหมายท่ี

วางไว ้วิธีสร้างแรงจูงใจให้กบัตนเอง ได้แก่ ทบทวนและจดัอนัดบัส่ิงส าคญัในชีวิต โดยให้จดั

อนัดบัความตอ้งการ ความอยากได ้อยากมี อยากเป็นทั้งหลายทั้งปวง แลว้พิจารณาว่าการท่ีเราจะ

บรรลุส่ิงท่ีตอ้งการนั้นเร่ืองไหนท่ีพอเป็นได ้เร่ืองไหนท่ีไม่น่าจะเป็นไปได ้ตั้งเป้าหมายให้ชดัเจน 

เม่ือได้ความตอ้งการท่ีมีความเป็นไปได้แล้ว ก็น ามาตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อวางขั้นตอนการ

ปฏิบติัท่ีจะมุ่งไปสู่จุดหมายนั้น ๆ มุ่งมัน่ต่อเป้าหมาย ในการปฏิบติัเพื่อบรรลุถึงความฝัน ความ

ตอ้งการของตนเอง ตอ้งระวงัอยา่ใหมี้เหตุการณ์ใดมาท าใหเ้ราเกิดความไขวเ้ขวออกนอกทางท่ีตั้งไว ้

ลดความสมบูรณ์แบบ ต้องท าใจยอมรับได้ว่าส่ิงท่ีเราตั้ งใจไวอ้าจจะมีความผิดพลาดเกิดข้ึนได ้

หรือไม่เป็นดังท่ีเราคาดหวงั 100 เปอร์เซ็นต์ การท าใจยอมรับความบกพร่องได้จะช่วยให้เราไม่

เครียด ไม่ทุกข ์ไม่ผิดหวงัมากจนเกินไป  ฝึกมองหาประโยชน์จากอุปสรรค เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆ 

ท่ีจะเป็นพลงัใหเ้กิดส่ิงดี ๆ อ่ืน ๆ ต่อไป ฝึกสร้างทศันคติท่ีดี หามุมมองท่ีดีในเร่ืองท่ีเราไม่พอใจ (แต่

ไม่สามารถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงได)้ มองปัญหาให้เป็นความทา้ทายท่ีเราจะไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 

เพื่อสร้างพลงัและแรงจูงใจให้ผ่านพน้ปัญหานั้น ๆ ไปได ้หมัน่สร้างความหมายในชีวิต ดว้ยการ

รู้สึกดีต่อตวัเอง นึกถึงส่ิงท่ีสร้างความภูมิใจและพยายามใช้ความสามารถท่ีมี ท าประโยชน์ทั้งแก่

ตนเองและผูอ่ื้น แมว้า่จะเป็นเร่ืองเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ให้ก าลงัใจตนเอง คิดอยู่เสมอว่าเราท าได ้เราจะท า 

และลงมือท า 

                 4) รู้อารมณ์ผูอ่ื้น การรู้และเขา้ใจอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้น และสามารถแสดงอารมณ์

ตนเองตอบสนองได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะกบัคนท่ีเราเก่ียวข้องสัมพนัธ์ด้วย จะช่วยให้เรา

สามารถอยู่ร่วมหรือท างานดว้ยกนัไดอ้ยา่งดีและมีความสุขมากข้ึน วิธีการรู้อารมณ์ผูอ่ื้น ไดแ้ก่ ให้

ความสนใจในการแสดงออกของผูอ่ื้น โดยการสังเกตสีหน้า แววตา ท่าทาง การพูด น ้ าเสียง 

ตลอดจนการแสดงออกอ่ืน ๆ อ่านอารมณ์ความรู้สึกของผูอ่ื้น จากส่ิงท่ีสังเกตเห็นว่า เขาก าลงัมี
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ความรู้สึกใด โดยอาจตรวจสอบว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงหรือไม่ด้วยการถาม แต่วิธีน้ีควรท าใน

สถานการณ์ท่ีเหมาะสม เพราะมิฉะนั้นอาจดูเป็นการวุน่วาย กา้วก่ายเร่ืองของผูอ่ื้นได ้ท าความเขา้ใจ

อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล เรียกวา่เอาใจเขามาใส่ใจเรา วา่ถา้เราเป็นเขาเราจะรู้สึกอยา่งไรจาก

สภาพท่ีเขาเผชิญอยู ่

                 5) รักษาสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั การมีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัจะช่วยลดความขดัแยง้ และช่วย

ให้การอยู่ร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืนพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานท่ีเป็นประโยชน์ วิธีการสร้าง

สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ไดแ้ก่ ฝึกการสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อผูอ่ื้น ดว้ยการเขา้ใจ เห็นใจความรู้สึกของ

ผูอ่ื้น  ฝึกการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ ดว้ยการสร้างความเขา้ใจท่ีตรงกนั ฝึกการเป็นผูพู้ดและผูฟั้งท่ี

ดี และไม่ลืมท่ีจะใส่ใจในความรู้สึกของผูฟั้งดว้ย ฝึกการแสดงน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่รู้จกัการให้และ

รับ ฝึกการให้เกียรติผูอ่ื้นอยา่งจริงใจ รู้จกัยอมรับในความสามารถของผูอ่ื้น (กรมสุขภาพจิต, 2546) 

 

ตอนที ่3 ทฤษฎกีารออกแบบทีเ่กีย่วข้อง 

1. ธรรมชาติ จุดเร่ิมต้นของทศันธาตุ 

   ธรรมชาติ คือส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว ์ตน้ไม ้แม่น ้ า ภูเขา ลม ทอ้งฟ้า 

กอ้นเมฆ ฯลฯ ธรรมชาติเป็นตน้ก าเนิดของหลาย ๆ สรรพส่ิง รวมถึงเป็นตน้ก าเนิดของความคิดใน

การออกแบบ เม่ือเราสังเกตส่ิงต่าง ๆ จะพบวา่ ธรรมชาติมีโครงสร้างท่ีละเอียดอ่อนและหลากหลาย

ประกอบรวมตวัเป็นภาพท่ีสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็น ส่ิงเหล่าน้ี

เรียกว่า “ทศันธาตุ” ซ่ึงมีลกัษณะเป็น จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง จะมีความต่างไดด้ว้ย ขนาด สี พื้นผิว 

และลวดลาย ซ่ึงจะท าให้ส่ิง ๆ นั้นมีความเฉพาะเกิดเป็นเอกลกัษณ์ ซ่ึงจะปรากฏในรูปแบบทิศทาง 

ระยะท่ีต่างกนั ส่ิงเหล่าน้ีเรียกวา่ “ทศันียภาพ” (มาโนช กงกะนนัทน์, 2559) 
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 1.1ตัวอย่างทศันธาตุจากธรรมชาติ 
         1.1.1 จุด เช่น ดวงดาวบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน เม่ือเรามองจากพื้นดิน ดวงดาวเป็นเพียงจุด
เล็ก ๆ ท่ีลอยบนทอ้งฟ้า ส่องแสงสวา่งระยิบระยบั ท าให้ทอ้งฟ้าในเวลากลางคืนดูมีเสน่ห์ สวยงาม 
น่าคน้หา 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ดวงดาว 
ท่ีมา Star, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก www.freepik.com 

 
         1.1.2 เส้น เช่น สายฝน หยดน ้ าท่ีตกหล่นมาจากฟากฟ้า สภาพอากาศและระยะทางท าให้สาย
ฝนมีลกัษณะการเคล่ือนไหวท่ีต่างกนั บา้งก็เป็นเส้นเบา ๆ ชา้ ๆ  บา้งก็เป็นเส้นหนกั ๆ แรง ๆ ท าให้
อารมณ์ความรู้สึกท่ีไดส้ัมผสันั้นต่างกนัออกไป และอยู่ท่ีมุมมองขณะท่ีมอง เช่น ถา้เราอยูใ่นบา้น
แลว้มองไปนอกหนา้ต่างขณะท่ีฝนตก เราอาจจะมีความรู้สึกเพลิดเพลินสบายใจ สดช่ืน เหงา สงบ 
หรือคิดถึงใครบางคน แต่ถา้เราไปยืนกลางสายฝนแลว้มองข้ึนไปบนฟ้าเราจะรู้สึกถึงการโดนสาย
ฝนท่ิมแทงมาท่ีตวัเรา เราอาจรู้สึกหวาดกลวั หรือบางคนอาจจะรู้สึกสนุก เหมือนได้ปลดปล่อย
อะไรบางอยา่งก็ได ้ทั้งหมดน้ีก็ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของแต่ละคน 
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ภาพท่ี 3 สายฝน 
ท่ีมา Rainy, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก www.freepik.com 

 
         1.1.3 รูปร่าง/รูปทรง กอ้นเมฆ เกิดจากการรวมตวัของไอน ้ า ลอยตวัอยูใ่นชั้นบรรยากาศ กอ้น
เมฆถือเป็นรูปทรงอิสระ (Free Form) ไม่สามารถคาดการณ์ไดข้ึ้นอยูก่บัอิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม มี
การเคล่ือนไหว ท าใหผู้ม้องไดใ้ชจิ้นตนาการ ดว้ยลกัษณะทางกายภาพของเมฆท่ีเป็นสีขาว เบา ลอย 
ดูนุ่ม เคล่ือนไหวช้า และองค์ประกอบต่าง ๆ ของท้องฟ้า เช่น สายรุ้ง นกท่ีบินผ่าน อากาศท่ีเย็น
สบาย แสงแดดอ่อน ๆ ทั้งหมดน้ีจึงท าใหผู้ม้องรู้สึกผอ่นคลายได ้
 

 
                                           

ภาพท่ี 4 กอ้นเมฆ 
 
 
 

http://www.freepik.com/


 36 
 

    
   1.2 การศึกษาธรรมชาติ 
    คือการรู้จกัสังเกต ส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูร่อบตวั ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีดีของนกัออกแบบ เพราะการ
สังเกตจะท าให้นกัออกแบบเขา้ใจปัญหาไดอ้ยา่งลึกซ้ึงและสามารถแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นไดดี้ การ
เร่ิมสังเกตธรรมชาติถือเป็นส่ิงท่ีสามารถท าได้ทุก ๆ วนั ท าได้ง่าย และเป็นส่ิงท่ีให้เรียนรู้อยู่ไม่
ส้ินสุด นักออกแบบบางคนใช้การสะสมวตัถุทางธรรมชาติไวส้ าหรับไวเ้ป็นแรงบนัดาลใจ เช่น 
สะสมใบไมแ้ห้ง ใบไมแ้ต่ละชนิดมีสีและรูปทรงท่ีต่างกนั สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามกาลเวลา 
เม่ือมองลึกไปถึงเส้นใยภายในใบก็จะพบลวดลายท่ีสวยงามต่างกนัออกไป เม่ือเราสังเกตส่ิงเหล่าน้ี 
เราควรวเิคราะห์ถึงลกัษณะทางรูปธรรม เช่น เราเห็นอะไรบา้ง อะไรท่ีสามารถดึงดูดสายตา อะไรท่ี
ท าให้เกิดความแตกต่าง หรือลกัษณะทางนามธรรม เช่น เม่ือเห็นรูปแบบน้ีแลว้มนัส่งผลต่ออารมณ์
ความรู้สึกอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร แล้วน าการสังเกตน้ีมาปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ออกแบบ แต่จะตอ้งอย่าลืมว่า ศิลปะไม่ใช่การเลียนแบบธรรมชาติ (Art Isn’t imitation of nature) 
ซ่ึงเป็นทศันะของเฮอร์เบิร์ต รีด แต่ธรรมชาติต่างหากท่ีเลียนแบบศิลปะ (Nature’s imitation of art) 
ทศันะของออสการ์ ไวลด์ กล่าวคือ ศิลปินจะตอ้งมีความสามารถในการคน้พบความหมายและมี
ความสามารถในการแสดงออก ซ่ึงตอ้งอาศยัความช านาญ ประสบการณ์ และเทคนิคในการส่ือ
ความหมายนั้น ๆ ไปยงัคนอ่ืนไดอ้ยา่งชดัเจนและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะน ามาสู่คุณค่าของงาน นัน่ก็
คือ “ความงาม” รวมไปถึง “ความดี” โดยผา่นศิลปินผูมี้หนา้ท่ี น าพาใหค้นทัว่ไปไดค้น้พบส่ิงเหล่าน้ี 
(มาโนช กงกะนนัทน์, 2559) 
 
   1.3 วธีิการศึกษาธรรมชาติ 
         1.3.1 การสังเกตและวเิคราะห์ธรรมชาติ โดยเฉพาะท่ีเป็นทศันธาตุ 
         1.3.2 บนัทึกภาพตามธรรมชาติ ดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมี เช่น โทรศพัทมื์อถือ กลอ้งถ่ายรูป หรือ
แม่แต่การวาดภาพ รวมถึงการเก็บสะสมวตัถุทางธรรมชาติ เช่น ใบไม้ เปลือกหอย ก้อนกรวด 
 เป็นตน้ 
         1.3.3 สังเกตปรากฏการณ์ทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนและเปล่ียนแปลงไปตามเวลาและฤดูกาล 
         1.3.4 สร้างเสริมประสบการณ์ทางตา จากธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อน ามาประยกุตห์รือใช้
เป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบ 
         1.3.5 ถ่ายทอดรูปร่างรูปทรง และสีของงธรรมชาติออกมาเป็นภาพ เพื่อเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้
ส าหรับการออกแบบ (มาโนช กงกะนนัทน์, 2559) 
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2. ทฤษฎคีวามขัดแย้ง ความซับซ้อนของอารมณ์ 

    2.1 ความขัดแย้ง 
   หมายถึง ความไม่สัมพนัธ์กนั หรือส่ิงท่ีตรงขา้มกนั หรือส่งท่ีตรงขา้มกนั เช่น ความมืดตรง
ขา้มกบัความสวา่ง ขนาดใหญ่กบัขนาดเล็ก กลมกบัเหล่ียม ละเอียดกบัหยาบ ในกรณีท่ีเป็นสี สีอ่อน
ตรงขา้มกบัสีแก่ หรือสีในวรรณะเยน็ตรงขา้มกบัสีในวรรณะร้อน สีด าตรงขา้มกบัสีขาว เป็นตน้ 
ความขดัแยง้เปรียบเหมือนกบัเคร่ืองปรุงท่ีช่วยท าให้อาหารมีรสดีข้ึน ความขดัแยง้มีหลายลกัษณะ
เช่น ความขดัแยง้ของเส้น รูปร่าง ขนาด ทิศทาง ความเข้ม พื้นผิว และสี (มาโนช กงกะนันทน์, 
2559) 
 
   2.2 ความซับซ้อนของอารมณ์ 
    คือการท่ีเราเปิดโอกาสให้จิตเขา้ไปสัมผสัต่อส่ิงเร้า อาจทั้งรู้ตวัและไม่รู้ตวั แลว้ปล่อยให้
มนัด าเนินต่อไปไม่หยุด เม่ือมนัเกิดไม่ลงรอยกนัระหว่างส่ิงหน่ึงกบัอีกส่ิงหน่ึงเราก็จะเกิดความ
ซับซ้อนมากข้ึน เป็นจิตท่ีเราปรุงแต่งข้ึนมาเอง เม่ือมนัได้ผสมผสานเขา้ไปในอารมณ์แล้วจะเกิด
ความขดัแยง้ ข้ึนอยูก่บัวา่สภาวะจิตใจตอนนั้นโน้มเอียงไปทางใด มีความสามารถปรุงแต่งเพียงใด
แต่ถา้หากปล่อยใหถ้ล าลึกลงไป เราอาจควบคุมตวัไม่ได ้ฉะนั้นควรอยูก่บัลมหายใจ จะช่วยคล่ีคลาย
ความซบัซอ้นน้ีลงได ้(นิภาพร ลครวงศ,์ 2551) 
 
2.3 การแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางสุนทรียภาพโดยศิลปิน 
   อารมณ์ทางสุนทรียภาพเป็นอารมณ์ท่ีเกิดจากความงาม ความกลมกลืน และความเป็น
ระเบียบในธรรมชาติ หรือเป็นอารมณ์สะเทือนใจท่ีไดรั้บจากงานศิลปะ อารมณ์ทางสุนทรีภาพท่ี
ได้รับจากศิลปะเป็นอารมณ์ของศิลปินท่ีถูกแสดงออกจากความสะเทือนใจของเขา อารมณ์ทาง
สุนทรียภาพไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอารมณ์ชนิดใด เพราะอาจเป็นอารมณ์ท่ีไม่มีอยูใ่นโลก ไม่เคย
เกิดข้ึนกบัประสบการณ์ของมนุษยเ์ลยก็ได ้แต่อารมณ์ชนิดน้ีเกิดจากการประสานอย่างลงตวั ของ
รูปทรงท่ีไม่ได้เป็นตัวแทนหรือเสนอแนะอารมณ์อ่ืนใด ผ่านการกลั่นกรองจากศิลปินและ
แสดงออกอย่างมีจุดมุ่งหมาย เช่น ผลงานศิลปะนามธรรมท่ีมีรูปทรงบริสุทธ์ิ คุณภาพของงานจะ
ข้ึนอยู่กับพลังของอารมณ์ถ้ามีมากก็ มี คุณค่าสูง ถ้ามี เล็กน้อยคุณภาพทางศิลปะก็ต ่ า เลโอ  
ตอลสตรอย (Leo Tolstoy) กล่าวไวว้า่ ศิลปะท่ีดีนั้นแพร่อารมณ์ติดต่อกนัไดร้วดเร็ว จากศิลปินผา่น
ทางผลงานศิลปะไปยงับุคคลอ่ืน ๆ ผูดู้จะรู้สึกวา่ศิลปินไดแ้สดงอารมณ์ในส่วนลึกของผูดู้ให้ตนเอง
ไดรั้บรู้ ซ่ึงท่ีจริงก็คือ อารมณ์ร่วมของมนุษยท์ั้งหลายนัน่เอง แต่ศิลปินจะมีความรู้สึกท่ีไวกวา่ และมี
ความสามารถจบัอารมณ์นั้นมาแสดงออกในรูปทรงท่ีเหมาะสมได ้(ชะลูด น่ิมเสมอ, 2531) 
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3. ทฤษฎกีารซ ้า น าไปสู่สมาธิ 

   3.1 การซ ้า 
   หมายถึง การน าเอาทศันธาตุชนิดเดียวกนัหรือต่างชนิดกนัมาจดัวางเรียงในกรอบพื้นท่ีใน
ลกัษณะท่ีซ ้ ากนั (มาโนช กงกะนันทน์, 2559) จนเกิดเป็นจงัหวะ มีระเบียบ แล้วเม่ือมีการวางท่ี
ต่างกนัจะท าให้เกิดลวดลายไดม้ากมายแต่จะให้ความรู้สึกเพียงผวิเผินเท่านั้น ดูน่าเบ่ือ เน่ืองจากขาด
ความหมาย ฉะนั้นการท าซ ้ าท่ีน่าสนใจคือท าให้มนัมีความเคล่ือนไหวดูมีชีวิต ถา้ยิ่งมีการซ ้ ามากจะ
เปล่ียนความรู้สึกกลายเป็นผิวสัมผสั วิธีการซ ้ านั้นมีหลายรูปแบบได้แก่ การซ ้ าด้วยรูปร่าง ด้วย
ขนาด ด้วยสี ด้วยผิวสัมผสั ดว้ยทิศทาง ด้วยต าแหน่ง ตวัอย่างงานท่ีมาจากการซ ้ า เช่น การสร้าง 
pattern ส าหรับออกแบบลวดลายต่าง ๆ  

 
   3.2 โรคสมาธิส้ัน 
   สมาธิสั้น คือ โรคขาดสมาธิในการจดจ่อตั้งใจท าส่ิงใดให้ส าเร็จ ข้ีลืม ไม่ใส่ใจค าสั่ง อยูไ่ม่
น่ิง ไม่ชอบอยู่กับท่ี ไม่อดทน สาเหตุของโรคสมาธิสั้ น อย่างแรกคือมาจากเร่ืองของร่างกาย 
พนัธุกรรม สารจากเซลล์ประสาท เลือด ฮอร์โมน อย่างท่ีสองคือส่ิงเร้าท่ีคอยกระตุน้ให้เราเปล่ียน
ความสนใจ ยิ่งสภาพปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการด ารงชีวิต จะท าอะไรก็จะ
สะดวกสบายรวดเร็ว สามารถท าหลาย ๆ กิจกรรมไดใ้นเวลาเดียวกนั จนเกิดเป็นความเคยชิน มีส่ิงท่ี
จะดึงดูดความสนใจไดเ้สมอ วิธีแกเ้บ้ืองตน้คือการรู้เท่าทนั ปรับเปล่ียนพฤติกรรม เช่น ก าลงัท าส่ิง
ใดอยูก่็ควรท าส่ิงนั้นเพียงอย่างเดียว ท าทีละอยา่ง จดจ่ออยูก่บัส่ิงนั้น เม่ือก าลงัรู้สึกวา่จะตอ้งไปท า
กิจกรรมอ่ืนก็ตอ้งฝืนจิตใจและพยายามท าส่ิงนั้นให้เสร็จเสียก่อน เรียกไดว้า่เป็นการจดัระเบียบชีวิต
แบบหน่ึง นอกจากน้ีควรมีการออกก าลงักายและนอนหลบัพกัผอ่นใหเ้พียงพออีกดว้ย ("ความหมาย 
สมาธิสั้น,") 

 
   3.3 การจดจ่อเพ่ือสร้างสมาธิ 
   วธีิท่ีท าให้เกิดสมาธินั้นมีหลายวิธี การจดจ่ออยูก่บัส่ิงใดส่ิงหน่ึงก็เป็นวิธีหน่ึง เช่นการท่อง
บทสวดมนต ์ท่ีจะมีค าหรือวลีซ ้ าไปซ ้ ามา ให้เราไม่ฟุ้งซ่านท่องบทสวดผิด เป็นตน้ นอกจากน้ีการ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ดว้ยเทคนิคการท าซ ้ า ๆ ก็สามารถสร้างสมาธิไดเ้ช่นกนั เช่น การใชเ้ทคนิค
การเยบ็เนาผา้ โดยการน าดา้ยมาร้อยเข็มค่อย ๆ บรรจง ปักข้ึน ปักลง ซ ้ า ๆ กนั ท าให้เกิดลวดลาย
และทิศทางต่าง ๆ ตามท่ีเราได้สร้างจินตภาพไว ้หรือแมแ้ต่การเยบ็ตามแบบท่ีสร้างไวแ้ล้วก็ตาม 
จะตอ้งอาศยัสมาธิและความอดทนในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างมาก เน่ืองจากเทคนิคน้ีเป็นการ
สร้างสรรคท่ี์ตอ้งอาศยัเวลาในการท า การแสดงออกความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจอาจ
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ไม่เท่าทนักบัการปฏิบติั ฉะนั้นจะตอ้งมีความรู้สึกตวัอยู่กับปัจจุบนัขณะอยู่เสมอ ผลพลอยได้ท่ี
ตามมาจากการท างานคือ การมีสติ หากมีอะไรเขา้มาฟุ่งซ่านหรือเกิดส่ิงเร้าข้ึนเพื่อเบ่ียงเบนความ
สนใจ จะท าให้เราไม่สามารถควบคุมจงัหวะการปักผา้ได ้และอาจเกิดอุบติัเหตุขณะท า อารมณ์ท่ีเรา
ตอ้งการแสดงออกมนัก็จะหายไป ท าให้เกิดอุปสรรคในการสร้างสรรคง์าน ฉะนั้นการจดจ่อ จะท า
ใหเ้รามีสติ แลว้น าไปสู่สมาธิไดใ้นท่ีสุด 
 

4. ทฤษฎสีี สร้างความผ่อนคลาย 

   4.1 ทศันียภาพของสี 
   การใชสี้ในการสร้างสรรคศิ์ลปะเป็นทศันยภาพแบบบรรยากาศนั้น จะมีเร่ืองของระยะใกล้
ระยะไกล เขา้มาเก่ียวขอ้ง ถา้ระยะใกลสี้จะเขม้ ระยะไกลสีจะจาง แต่ถา้ภาพใกลเ้ป็นสีขาว ภาพท่ี
ไกลจะตอ้งเป็นสีหม่นลง (มาโนช กงกะนนัทน์, 2559) 
         4.1.1 การใช้สีในศิละอิมเพรสชันนิสม์ ลักษณะงานจะไม่เน้นรายละเอียดของภาพแต่จะ
มุ่งเน้นไปท่ีการแแสดงออกทางความรู้สึก อารมณ์ แลจิตวิณญาณ เน้นการแสดงออกผ่าน แสง สี 
และบรรยากาศ ตวัอย่างศิลปิน เช่น Claude Monet ค.ศ. 1881-1926 ท่ีมีความช่ืนชอบในความงาม
ของธรรมชาติรอบ ๆ ตัว และมกัจะถ่ายทอดอารมณ์ออกมาตามช่วงเวลาของชีวิต การใช้สีของ 
Claude Monet มกัจะข้ึนอยู่กบัช่วงเวลา ณ ขณะนั้น เช่นภาพ LE PONT JAPONAIS A GIVERNY 
เป็นภาพดอกบวัในบึง ท าให้เห็นแสง สี ของน ้ าหรือดอกบวัท่ีก าลงัจะเปล่ียนไปตามเวลา แสดงถึง
การเปล่ียนแปลงของแสงแดดท่ีส่องลงมากระทบ มีความระยิบระยบัสะทอ้นในน ้ า สีของภาพเป็น
การใช้สีแบบ Monotone คือ มีการใช้สีหลกัโทนสีเดียว แต่จะท าให้สีนั้นมีน ้ าหนกั อ่อน กลาง เขม้ 
เพื่อท าใหภ้าพเกิดบรรยากาศข้ึน 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 Le point japonais giverny ศิลปิน Claude Monet 
ท่ีมา Le point japonais giverny, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2560, เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.intermonet.com/oeuvre/pontjapo.htm 
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4.2 จิตวทิยาสี   
   สีมีคุณสมบัติในการแสดงอารมณ์และความรู้สึกแก่ผู ้พบเห็นได้ ฉะนั้ นการเป็นนัก
ออกแบบท่ีดีจะตอ้งรู้จกัการเลือกใชสี้ให้ถูกกบังาน เพราะสีมีอิทธิพลต่อจิตใจมนุษยอ์ยา่งยิ่ง โดยมี
การรับรู้ท่ีต่างกนั ดงัน้ี  
  

สี ช่ือสี  ความหมาย 
 

 
 

 
สีแดง 

ความเขม้แขง็ มีพละก าลงั, ความโกรธ, กิเลส, ความหมกมุ่นทางเพศ, 
แจ่มใส, กลา้หาญ, ไฟ, ร้อนแรง, การเคล่ือนไหวอยา่งรวดเร็ว, ความ
ปรารถนา, เลือด, มีชีวิตชีวา, แรงขบัเคล่ือน, ความเส่ียง, ความรัก, การ
อยูร่อด, สงคราม, อนัตราย, การปฏิวติั, แขง็กร้าว, พลงัอ านาจ, เด็ดเด่ียว
, รสชาติดี, เป็นผูน้ า, ต่ืนเตน้, ความเร็ว, ความร้อน, ความอบอุ่น,  
รุนแรง, การดึงดูดความสนใจ,โรแมนติก 

 

 
 

สีชมพู อบอุ่น, มีพลงั, ความสมดุล, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, พละก าลงั, ขยบั
ขยาย, หรูหรา, ต่ืนเตน้, เป้าหมายธุรกิจ, การซ้ือขายอสังหาริมทรัพย,์ 
ทะเยอทะยาน, ความส าเร็จ, เก่ียวกบักฎหมาย, การขาย, การแสดง, ดวง
อาทิตย,์ เป็นมิตร, สนุกสนาน, เขม้แขง็, อดทน, รอบรู้, การกุศล, น่า
หลงใหล, ความสุข, เป็นมิตร, การเร่ิมตน้, ความคิดสร้างสรรค,์ ก าลงัใจ
, อบอุ่น, น่าสนใจ, อิสระ, งบประมาณนอ้ย, หนุ่มสาว 

 

 
 

สีส้ม โรแมนติก, ความรัก, มิตรภาพ, ผูห้ญิง, ความจริง, น่ิงเฉย, หวงัดี, 
เยยีวยาความรู้สึก, ความสงบ, ความห่วงใย, เอาใจใส่, รสหวาน, กล่ิน
หอม, บอบบาง, ละเอียดอ่อน 

 

 
 

สีน ้าตาล มิตรภาพ, เทศกาลพิเศษ, พื้นดิน, วตัถุนิยม, ความจริง, สะดวกสบาย, 
ทนทาน, มัน่คง, เรียบง่าย, อายยุนื, สนิทสนม, เงียบสงบ, ราคะ, 
เขม้แขง็, การผลิต, น่ิงเฉย, ท างานหนกั, น ้าใจ, ส่ิงสกปรก, การ
ปฏิบติัการ 
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สี ช่ือสี ความหมาย 
 

 
 
 

สีเหลือง พระอาทิตย,์ ฉลาด, เบา, ความทรงจ า, จินตนาการ, ความร่วมมือ, 
องคก์ร หมู่คณะ, แสงอาทิตย,์ ความสุข, พลงังาน, มองโลกในแง่ดี, 
บริสุทธ์ิ, กระตือรือร้น, อบอุ่น, มีเกียรติ, ภกัดี, ความชดัเจน, แนวคิด, 
ความเขา้ใจ, เฉียบแหลม, ทรยศ, ไม่ซ่ือ, ข้ึหึง, อ่อนแอ, ระมดัระวงั, ผู ้
ตาม, มัน่ใจ, อารมณ์ขนั, เพอ้ฝัน, ความคิดสร้างสรรค,์ เป็นตน้แบบ, 
ความหวงั, ฤดูร้อน, ไม่แน่นอน, มีช่ือเสียง 

 

 

สีเขียว แผน่ดินแม่, การแพทย,์ อุดมสมบูรณ์, การเกษตร, การเติบโต,  
อาหาร, ความหวงั, ต่ออาย,ุ หนุ่มสาว, มัน่คง, ทนทาน, สดช่ืน, 
ธรรมชาติ, ส่ิงแวดลอ้ม, เงียบสงบ, อมตะ, สุขภาพ, การรักษา, โชคดี, 
หึงหวง, สามคัคี, ใจกวา้ง, ปลอดภยั, อิจฉา, โชคร้าย, การทูต, 
สนุกสนาน, สมดุล, ไม่มีประสบการณ์, แบ่งปัน, มิตรภาพ 

 

 

 

สีน ้าเงิน โชคดี, การติดต่อส่ือสาร, ฉลาดเฉียบแหลม, การป้องกนั, แรง
บนัดาลใจ, สงบ, นุ่มนวล, น ้ า, ทะเล, ความคิดสร้างสรรค,์ ลึกลบั, 
ทอ้งฟ้า, ท่องเท่ียว, อุทิศตวั, ความกา้วหนา้, อิสระ, ความรัก, ความ
เช่ือใจ, เห็นอกเห็นใจ, ความเศร้า, ความกลุม้ใจ, ความมัน่คง, เป็น
ปึกแผน่, ความเขา้ใจ, ความมัน่ใจ, การยอมรับ, การอนุรักษ,์ ความ
ปลอดภยั, ค าสั่ง, สะดวกสบาย, หนาวเยน็, เทคโนโลย,ี ปัญญา, 
ความคิด, การแบ่งปัน, ความร่วมมือกนั, ความจริงใจ, ผอ่นคลาย, 
มิตรภาพ, อดทน 

 

 

สีม่วง ความมัน่ใจในตวัเอง, ความคิดสร้างสรรค,์ อิทธิพล, ความตอ้งการ
ทางเพศ, เพศท่ีสาม, เกย,์ เลสเบ้ียน ดวงตาท่ีสาม, อ านาจลึกลบั, ทรง
เจา้, พลงัวเิศษ, เกียรติยศ, แรงบนัดาลใจ, ราชวงศ,์ การเปล่ียนแปลง, 
ฉลาด, เช่ียวชาญ, โหดร้าย, หยิง่ยโส, เพอ้ฝัน, จินตนาการ, ร ่ ารวย,  
ฟุ่มเฟือย, อิสระ, ไสยศาสตร์, พลงังาน, ถือตวั, ทะเยอทะยาน, 
หรูหรา, ก าไร 
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สี ช่ือสี ความหมาย 
 

 

สีขาว เทวดา, สันติภาพ, บริสุทธ์ิ, สาวบริสุทธ์ิ, เคารพนบัถือ, เล่ือมใส
ศรัทธา, ความเรียบง่าย, ความสะอาด, ไร้เดียงสา, หนุ่มสาว, การเกิด, 
หนา้หนาว, หิมะ, ความดี, ปลอดเช้ือ, หนาวเยน็, ชดัเจน, สมบูรณ์
แบบ, ยติุธรรม, ความปลอดภยั, คิดบวก, บุญกุศล, ความส าเร็จ, 
ส่ิงประดิษฐ,์ เป็น เอกภาพ, เสียสละเพื่อส่วนรวม, พระเจา้, ผูห้ญิง 

 

 

สีเทา ปลอดภยั, เช่ือถือได,้ ฉลาด, มีเกียรติ, เงียบขรึม, ถ่อมตวั, อนุรักษ์
นิยม, ส าหรับคนแก่, เศร้าเสียใจ, น่าเบ่ือ, มืออาชีพ, เช่ียวชาญ, 
ทนทาน, มีคุณภาพ, เงียบขรึม, หม่นหมอง 

 

 

สีด า การปกป้อง, รังเกียจ, อ านาจ, เก่ียวกบัเพศ, เช่ียวชาญ, เป็นทางการ, 
หรูหรา, ร ่ ารวย, ลึกลบั, ความกลวั, ปิศาจ, ความทุกข,์ ความเศร้า, 
ความโกรธ, ส านึกผดิ, โชคร้าย, ความลบั, ความสกปรก, ความวา่ง
เปล่า, เขม้แขง็, เช่ือถือ, จริงจงั 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจิตวทิยาของสี 

ท่ีมา สีกบัอารมณ์ความรู้สึก, เขา้ถึงเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก idxw.net/2016/10/09/จิตวทิยาของสี-the-psychology-of-color/ 

 

   การรับ รู้เร่ืองสี ข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล อาจจะชอบหรือไม่ชอบ  

ไม่เหมือนกนัได ้ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น เช้ือชาติ ถ่ินก าเนิด ภูมิหลงั และการศึกษา จิตรกรและ

นกัออกแบบไม่ควรยึดมัน่ในหลกัการต่าง ๆ ของสีอยา่งเคร่งครัดนกั เพราะจะท าให้ขาดความเป็น

อิสระในการแสดงออก (มาโนช กงกะนนัทน์, 2559) 

 

 

 



 43 
 
ตอนที ่4 กรณศึีกษาชมรมคนรักมวลเมฆ 

1. ชมรมคนรักมวลเมฆ 

   ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั ผูก่้อตั้งชมรมคนรักมวลเมฆ ไดเ้ขียนเล่าถึงประวติัท่ีมาของชมรม

ไวใ้นเว็บไซต์ www.cloudloverclub.com ว่า เร่ิมจากท่ีตนเป็นผูเ้ปิดเว็บบล็อก โดยใช้ช่ือว่า ชายผู ้

หลงรักมวลเมฆ  ในระบบ GotoKnow.org ท่ี http://gotoknow.org/blog/weather/toc เม่ือปี พ.ศ.2550  

เว็บบล็อกน้ีน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัฝนฟ้าอากาศส าหรับคนทัว่ไป โดยใช้ภาพเมฆสวย ๆ และ

ปรากฏการณ์แปลก ๆ บนทอ้งฟ้ามาเป็นจุดดึงดูด เช่น เมฆจานบิน เมฆหางมา้ เมฆลายพล้ิว และ

พายนุาคเล่นน ้า เป็นตน้ และก็มีสอดแทรกสาระความรู้ท่ีน่าสนใจอยูเ่ร่ือย ๆ จนมีบล็อกเกอร์ท่านอ่ืน 

ๆ สนใจและเขา้มาแสดงความคิดเห็นและโพสต์ภาพเมฆดว้ย บางคนก็สอบถามประเด็นคา้งคาใจ 

หรือเล่าประสบการณ์ตรง (เช่น เหตุการณ์ฟ้าผ่า) พอมีสมาชิกจ านวนหน่ึง ดร. บญัชา จึงไดก่้อตั้ง

เป็นชมรมคนรักมวลเมฆข้ึนมา ในเดือนมีนาคม 2552 ชมรมคนรักมวลเมฆได้สร้างเว็บรวมศูนย ์

(portal web) ท่ี http://portal.in.th/cloud-lover เพื่อให้คน้ขอ้มูลไดส้ะดวกยิ่งข้ึน เวบ็น้ีต่อมาเปล่ียน

โดเมนเนมเป็น www.CloudLoverClub.com วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2553 ไดเ้ปิดกลุ่ม ชมรมคนรักมวล

เมฆ ใน facebook  และแน่นอนจากกระแสของโซเช่ียลท าให้ชมรมคนรักมวลเมฆเติบโตอย่าง

รวดเร็วอีกคร้ัง 

   นอกจากการพบกันในโลกออนไลน์แล้ว ชมรมคนรักมวลเมฆ ยงัจดัการพบปะเพื่อน

สมาชิก (Cloud Lover Club Meeting) โดยมีการจัดสัมมนาวิชาการให้กับสมาชิก และมีการ

สัมภาษณ์โดยส่ือสารมวลชน ไม่วา่โทรทศัน์ นิตยสาร และหนงัสือพิมพ ์ไดใ้ห้ความสนใจชมรมคน

รักมวลเมฆเป็นระยะ โดยช่วยประชาสัมพนัธ์ชมรม ท่ีโดดเด่นไดแ้ก่ นิตยสารสารคดี (ฉบบัท่ี 313 

มีนาคม 2555) และนิตยสาร a day (3 คร้ัง) รวมทั้งรายการสัมภาษณ์ทางโทรทศัน์ เช่น Thai PBS 

เป็นตน้ 

   ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั กล่าววา่ "ทั้งหมดทั้งมวลจึงเกิดจากความรักและความหลงใหลใน

เมฆและปรากฏการณ์ทอ้งฟ้า โดยมีความเช่ือพื้นฐานวา่ ดว้ย ความรักคู่กบัความรู้ ชมรมคนรักมวล

เมฆจะเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีพลงัและย ัง่ยนื และสามารถสร้างประโยชน์ใหก้บัสังคมไทย" 

   สถิติท่ีน่าสนใจ เช่น ในวนัศุกร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 เม่ือชมรมคนรักมวลเมฆ บน facebook   

เปิดตวัได้ 8 เดือนเศษ ก็มีสมาชิก 3,071 คน และภาพจ านวน 11,106 ภาพ (บญัชา ธนบุญสมบติั, 

2557)  
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   ปัจจุบัน เดือน ธันวาคม 2560 ชมรมควนรักมวลเมฆ บน facebook มีสมาชิกประมาณ

58,479    คน 

 
 

ภาพท่ี 6 หนา้เพจ facebook ชมรมคนรักมวลเมฆ 
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2. เมฆบ าบัด  

   ค าวา่ “เมฆบ าบดั” หรือ “Cloud Therapy” จะยงัไม่มีใชใ้นทางการแพทยใ์นปัจจุบนั แต่ จาก
การด าเนินกิจกรรมของชมรมคนรักมวลเมฆมานานหลายปีพบว่า มีคนจ านวนหน่ึงระบุชดัเจนว่า  
เมฆและท้องฟ้าสามารถช่วยบ าบัดความเครียดหรือความทุกข์ให้แก่พวกเขาได้ (บญัชา ธนบุญ
สมบติั, 2558) 
   ซ่ึงผูว้จิยัก็เป็นอีกคนหน่ึงท่ีช่ืนชอบการมองทอ้งฟ้า เพราะขณะท่ีมองท าให้ไดจ้ดจ่อส่ิงท่ีอยู่
บนฟ้าไม่ว่าจะเป็น กอ้นเมฆรูปทรงต่าง ๆ  นกบินกนัมาเป็นฝูงบา้ง ตวัเดียวบา้ง เคร่ืองบินล าเล็กท่ี
บินผ่าน สายรุ้งท่ีทอดผา่นหลงัฝนตก สีของทอ้งฟ้าท่ีแตกต่างไปตามเวลาและฤดูกาล บรรยากาศท่ี
ไดส้ัมผสั มนัท าให้รู้สึกถึง “สมาธิ” เหมือนไดอ้ยูก่บัตวัเองทบทวนความคิดต่าง ๆ ท่ีผา่นเขา้มา และ
มนัยงัท าให้ผูว้ิจยักลายเป็นคนช่างสังเกตส่ิงต่าง ๆ รอบตวัอีกดว้ย นอกจากสมาธิท่ีไดแ้ลว้ ผูว้ิจยัก็
มกัจะอยากแบ่งปันภาพท่ีสวยงามของทอ้งฟ้าพร้อมเล่าเร่ืองราวในแต่ละคร้ังให้เพื่อน ๆ ไดอ่้านทาง
โซเชียลมีเดียอยูเ่สมอ 
 

 
ภาพท่ี 7 Cloud Therapy 
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งภาพทอ้งฟ้าของผูว้จิยั 
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   ผูว้ิจยัจึงได้สร้างเว็บไซต์หน่ึงข้ึนมาใช้ช่ือว่า www.giveyouacloud.com  เพื่อเป็นเวบ็ไซต์
ส าหรับให้คนเขา้มาวาดกอ้นเมฆตามจินตนาการพร้อมเล่าเร่ืองราวความประทบัใจแลว้แชร์บนโลก
ออนไลน์ เพื่อส่งต่อความประทบัใจ ภายใตแ้นวคิด “ส่งเมฆให้กนั” เป็นหน่ึงในงานโปรเจค วิชา 
Individual Study ภาควชิาศิลปะการออกแบบ ภาคการศึกษาท่ี2/2558 
 

 
 

ภาพท่ี 9 หนา้โฮมเวบ็ไซต ์giveyouacloud.com  
ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 
 

   ผูว้จิยัไดร้วบรวมกรณีศึกษาท่ีมีคนเขา้มาวาดภาพกอ้นเมฆเพื่อเล่าถึงความประทบัใจและ
ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีท าใหนึ้กถึงขณะท่ีมองทอ้งฟ้าจ านวน 11 คน ดงัน้ี 
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   ช่ือภาพ เมฆวนัน้ี โดย ผูไ้ม่ประสงค์ออกนาม (2560) อธิบายภาพวา่ “ฉนัไม่ไดแ้วะมามอง

เมฆนานมาก เท่าท่ีจ  าไดก้็น่าจะนานพอตวั ฉนัยงัจ าความฝันของฉันตอนเล็ก ๆได ้หวงัวา่จะไปยืน

บนเมฆท่ีลอยเกล่ือนนั้น แต่พอโตข้ึนก็รู้ว่าเมฆนั้นบางเบา ไม่สามารถรองรับน ้ าหนักอะไรได้

แมก้ระทัง่เม็ดฝน ตอนนั้นฉันร้องไห้เหมือนกบัตอนน้ี ชีวิตก็แปลก เราเรียนรู้อะไรได้ทุกวนั จน

วนันึงเม่ือฉลาดพอ ความสุขท่ีเคยฝันไวก้็เขา้ใจวา่มนัไม่เคยจีรัง เหมือนท่ีฉนัเองก็เขา้ใจเร่ืองของเรา

ตอนน้ีมากข้ึน เมฆเม่ือวานท าให้ฉันคิดถึงเธอมาก ฉันไม่รู้ว่าเมฆท่ีลอยอยู่บนฟ้าก้อนน้ีเป็นก้อน

เดียวกบัเม่ือวานหรือเปล่า และเมฆวนัน้ีก็ท  าใหฉ้นัรู้สึกเหมือนเดิม” 

 

 

ภาพท่ี 10 เมฆวนัน้ี 
ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 
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   ช่ือภาพ แดนมงักร โดย Patcharin Patjasturas (2560) อธิบายภาพวา่ “5 ปีท่ีผา่นมากบัความ

สนุก ณ แดนมงักร ดินแดนแห่งเร่ืองราว อารยะและอาหารชั้นเลิศ   จนบางคร้ังเม่ือมองข้ึนฟ้าก็ยงั

แอบเห็นตวัมงักรคลา้ยปุยนุ่นล่องลอยโดดเด่นเป็นสง่าบนฝากฟ้า หวงัไว ้ว่าถา้มีโอกาสจะไดไ้ป

เท่ียวท่ีน่ีกบัคนรู้ใจอีกคร้ัง” 

 

         
  

ภาพท่ี 11 แดนมงักร ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560,  
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 

 
   ช่ือภาพ จรวดกระดาษ โดย ต.ตั้ม สาวก ยไูนเตด็ (2560) อธิบายภาพวา่ “บางอารมณ์ของเรา 

มนัมีความตั้งใจ อยากไปท่ีไหนสักท่ี ท่ีพน้จากโลกความเป็นจริง พาหนะท่ีจะพาไป มนัก็คงตอ้ง

เป็นอะไรท่ีดูจินตนาการ ๆ แบบน้ีแหละ” 

        
 

ภาพท่ี 12 จรวดกระดาษ ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 
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   ช่ือภาพ LONELY Me โดย Chudaorn Ubolsmut (2560) อธิบายภาพวา่ “เมฆเหงา ๆ เม่ือไม่
มีเรา เม่ือไม่มีใคร มองฟ้าแลว้ร้องไห้ ใยไม่มีใคร ใยไม่มีเรา” 
 

 
 

ภาพท่ี 13 LONELY Me ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 

 
   ช่ือภาพ MooMoo โดย Faii Natnista (2560) อธิบายภาพวา่ “เห็นเมฆน้ีแลว้คิดถึงตุก๊ตาหมี 
(แต่ช่ือเป็นหมู) ท่ีชอบมาก แลว้ก็คิดถึงแฟนดว้ย อิอิ ” 
 

 
 

ภาพท่ี 14 MooMoo ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 

 
 
 
 

http://www.giveyouacloud.com/
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   ช่ือภาพ Hotty โดย Kittikoon Pakdeekaew (2560) อธิบายภาพวา่ “So hot out there!! But 
cloud keep you calm” 
 

 
 

ภาพท่ี 15 Hotty ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 

 
   ช่ือภาพ Hello โดย Ploy Lewchalermwongse (2560) อธิบายภาพวา่ “Come play with me 
little one” 
 

 
           

ภาพท่ี 16 Hello ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 
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   ช่ือภาพ Typhoon โดย Teddazilly Bear Reader (2560) อธิบายภาพวา่ “It's about 
learning to dance in the rain.” 

 

 
 

ภาพท่ี 17 Typhoon ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 

 
   ช่ือภาพ เรือบิน โดย Pacharawi Imsuwan (2560) อธิบายภาพวา่ “คิดถึงเรือบินในการ์ตูน” 

 

 
 

ภาพท่ี 18 เรือบิน ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 
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   ช่ือภาพ HaiJai โดย Neko Rt (2560) อธิบายภาพวา่ “ความรักล่องลอยอยูเ่ตม็ทอ้งฟ้า 
แต่ยากนกัท่ีจะควา้มนัมาครอบครองได”้ 

 

 
 

ภาพท่ี 19 HaiJai ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560, 
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 

 
   ช่ือภาพ My Dog Love Love  โดย Wachiraphorn Dolachaiwarasin  (2560) อธิบาย
ภาพวา่ “น าโชค หมาท่ีรักท่ีสุด เวลาท่ีรู้สึกแยห่รือดีใจ เรามกันึกถึงมนั คนเรามีก าลงัใจต่างกนั 
ก าลงัใจของเรา คือ พี่โชค” 

 

 
 

ภาพท่ี 20 My Dog Love Love ท่ีมา giveyouacloud.com, เขา้ถึงเม่ือ 16 พฤศจิกายน 2560,  
เขา้ถึงไดจ้าก www.giveyouacloud.com 
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการวจัิยและขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
 

 งานวิจยัโครงการเร่ือง การสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการ

ตกแต่งในส านกังาน กรณีศึกษา บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่ือผสมเพื่อการสร้างบรรยากาศภายในพื้นท่ีส่งผลให้

พนกังานมีความรู้สึกผอ่นคลายได ้ซ่ึงมีขั้นตอนการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

1. วธีิการด าเนินการวจัิย 

   1.1 ขั้นตอนการศึกษา 

   1.2 การสุ่มประชากรตวัอยา่ง 

   1.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

   1.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

   1.5 การวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

   2.1 แรงบนัดาลใจ 

   2.2 แนวความคิด 

   2.3 การแสดงออกผา่นเทคนิคและวสัดุ 

   2.4 การสร้างสรรคผ์ลงาน 

 

1. วธีิการด าเนินการวจัิย 

   1.1 ขั้นตอนการศึกษา ผูว้ิจยัแบ่งขั้นตอนการศึกษาตามแหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา ดงัน้ี 

         1.1.1 ภาคปฐมภูมิ 

                 1) การลงพื้นท่ี เพื่อดูสถานท่ีจริง 
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                 2) พนกังาน บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 

                 3) ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ีบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 

                 4) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบงานประยกุตศิ์ลป์ 

         1.1.2 ภาคทุติยภูมิ ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัการสร้างผลงานดา้นการออกแบบงานประยุกต์

ศิลป์ จากหนงัสือในหอ้งสมุด และแหล่งสืบคน้ออนไลน์ ดงัน้ี 

   ตอนที ่1 แนวคิดความสุขในการท างาน 

                     1) ความหมายของความสุข    

                               1.1) แนวคิดความสุขในมุมมองดา้นปรัชญาและศาสนา 

                               1.2) แนวคิดความสุขในมุมมองจิตวทิยา 

                     2) ความสุขในการท างาน 

                               2.1) ปัจจยัท่ีท าใหค้นมีความสุขในการท างาน 

                               2.2) กลวธีิสร้างความสุขในท่ีท างาน 

                               2.3) ทฤษฎีแรงจูงใจในการท างาน 

                               2.4) ทฤษฎีคุณภาพชีวติในการท างาน 

                               2.5) ความผกูพนักบัองคก์ร 

                     3) ความเครียดในการท างาน 

                               3.1) ความหมายของความเครียด 

                               3.2) ท่ีมาของความเครียด 

                               3.3) ระดบัของความเครียด 

                               3.4) วธีิการคลายเครียด 
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 ตอนที ่2 มิติในพืน้ทีข่องอารมณ์ 

                     1) จิตวทิยาเบ้ืองตน้ 

                               1.1) คาร์ล กุฟตาฟ จุง 

                               1.2) ทฤษฎีบุคลิกภาพ 

                     2) อารมณ์ 

                               2.1) ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัอารมณ์ 

                               2.2) ความฉลาดทางอารมณ์ ตามหลกัจิตวทิยา 

   ตอนที ่3 ทฤษฎกีารออกแบบทีเ่กีย่วข้อง 

                     1) ธรรมชาติ จุดเร่ิมตน้ของทศันธาตุ 

                               1.1) ตวัอยา่งทศันธาตุจากธรรมชาติ 

                               1.2) การศึกษาธรรมชาติ 

                               1.3) วธีิการศึกษาธรรมชาติ 

                     2) ทฤษฎีความขดัแยง้ ความซบัซอ้นของอารมณ์ 

                               2.1) ความขดัแยง้ 

                               2.2) ความซบัซอ้นของอารมณ์ 

                               2.3) การแสดงอารมณ์และความรู้สึกในทางสุนทรียภาพโดยศิลปิน 

                     3) ทฤษฎีการซ ้ า น าไปสู่สมาธิ 

                               3.1) การซ ้ า 

                               3.1) โรคสมาธิสั้น 

                               3.1) การจดจ่อเพื่อสร้างสมาธิ 

                     4) ทฤษฎีสี สร้างความผอ่นคลาย 
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                               4.1) ทศันียภาพของสี 

                               4.2) จิตวิทยาสี 

   ตอนที ่4 กรณศึีกษาชมรมคนรักมวลเมฆ 

                     1) ชมรมคนรักมวลเมฆ 

                     2) เมฆบ าบดั 

 

 

ภาพท่ี 21 สรุปขั้นตอนการศึกษา 
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   1.2 การสุ่มประชากรตัวอย่าง  

    การก าหนดประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดอ้า้งอิงจากจ านวนประชากรท่ีเขา้ใช้พื้นท่ี 
บริเวณสันทนาการเฉล่ียต่อวนั จ  านวน 400 คน โดยใช้สูตรของ ยามาเน่ (Taro Yamane) ท่ีขนาด  
ความคลาดเคล่ือน +10% จากประชากรทั้งส้ิน 400 คน จะไดต้วัอยา่ง 80 คน โดยมีรายละเอียดการ
ค านวณ ดงัน้ี  

                                 สูตร         n                   =                  
N

1+Ne2 
  
                                   เม่ือ         n  =  จ  านวนตวัอยา่งท่ีจะตอ้งท าการสุ่ม 

           N =  จ  านวนประชากรทั้งหมด 

           e =  ค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง 

แทนค่า 

  n                     =     
400

 1+400(0.10)2 

                                                                          = 80 

 

                       ดงันั้น  จะตอ้งท าการสุ่มตวัอยา่ง   จ  านวน   80   คน  

  

ใชว้ธีิท าการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) มีวธีิการดงัน้ี 

   1. ส่งล้ิงคแ์บบสอบถามใหพ้นกังานทรู ฯ จ านวน 20 ท่าน  

   2. ใหพ้นกังาน 20 ท่านแรก ส่งแบบสอบถามใหพ้นกังานทรู ฯ คนอ่ืนต่ออีก คนละ 3 ท่าน 

โดยจะตอ้งไม่ซ ้ ากนั จะไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 80 ท่าน  
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ภาพท่ี 22 สรุปการสุ่มประชากรตวัอยา่ง  

   

   1.3. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการสร้างสรรค ์ 

ผลงาน เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และช่วงประเมินความพอใจเพื่อหา

ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ   

         1.3.1 ช่วงก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

               1) จากคนภายในพื้นท่ี ดงัน้ี  

                   1.1) แบบสังเกตจากการลงพื้นท่ี เพื่อศึกษาพื้นท่ีทางด้านกายภาพและพฤติกรรมจาก 

กิจกรรมในการใชง้าน  

                   1.2) แบบสัมภาษณ์พนักงานท่ีเขา้มาใช้พื้นท่ี แบบไม่เป็นทางการ ดว้ยค าถาม 5 Whys 

เพื่อศึกษาผูใ้ชแ้บบเจาะลึก ท าความเขา้ใจปัญหาของผูใ้ชม้ากข้ึน จ านวน 2 ท่าน 

                   1.3) แบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก  คุณ อษัฎาวุธ ศรีรัตนโนภาศ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 

ผูช่้วยผูอ้  านวยการ แผนกซ่อมบ ารุงอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ี 
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ภาพท่ี 23 ผูช่้วยผูอ้  านวยการ แผนกซ่อมบ ารุงอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ี 

โดยมีรูปแบบค าถามในการสัมภาษณ์ ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 ความสุขในท่ีท างานของคุณคืออะไร ? 

ค าถามท่ี 2 ขอนิยาม "พื้นท่ีแห่งความสุข" ? 

ค าถามท่ี 3 ความเป็นมาบริเวณสันทนาการแห่งน้ี ? 

ค าถามท่ี 4 แนวความคิดในการตกแต่งภายในของสถานท่ีแห่งน้ี ? 

ค าถามท่ี 5 วตัถุประสงคห์ลกัของพื้นท่ีตรงน้ีคืออะไร ? 

ค าถามท่ี 6 Mood & Tone และสไตลก์ารตกแต่ง ? 

ค าถามท่ี 7 ถา้พื้นท่ีตรงน้ีจะมีงานศิลปะ ควรเป็นรูปแบบไหน ? 

 

ตารางท่ี 2 แสดงรูปแบบค าถามเพื่อสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ีบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 

 

                   1.4) แบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มตวัอยา่ง พนกังานบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  านวน 80 คน 

โดยมีรูปแบบค าถาม ดงัน้ี 
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แบบสอบถามเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม 

เพ่ือการตกแต่งบริเวณสันทนาการ บ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน  

****************************************************** 

แบบสอบถามน้ีถูกจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการท าวิจยั หัวขอ้การสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม 

เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการตกแต่งในส านกังาน กรณีศึกษาบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ วทิยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาโท ภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

โดยค าถามจะแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อบริเวณสันทนาการ บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการตกแต่งบริเวณสันทนาการ บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่  

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

ตอนท่ี 5 เฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับท่าทางการนัง่ ท าให้รู้สึกผอ่นคลาย 

หมายเหตุ ผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งเป็นพนกังานในเครือ บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ เท่านั้น  

______________________________________________________________________________  

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  

1. เพศ 
 

o ชาย 
o หญิง 
o  

2. อาย ุ
 

o 20 – 25 ปี  
o 26 – 30 ปี 
o 31 – 35 ปี 
o 36 – 40 ปี 
o 41 – 45 ปี 
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3. จ  านวนท่ีท่านมาใช ้บริเวณสันทนาการ ชั้น 4 ตึกทรูทาวเวอร์ 2 เฉล่ียต่อสัปดาห์ 

o 1-2 วนั/สัปดาห์ 
o 3-4 วนั/สัปดาห์ 
o 5 วนั/สัปดาห์ 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อบริเวณสันทนาการ บ.ทรูคอร์ปอเรช่ัน 

  ใช่

มาก

ท่ีสุด 

ใช่

มาก 

ใช่ ไม่

แน่ใจ 

ไม่ใช่ ควร

ปรับปรุง 

1. ขนาดของหอ้งเหมาะสมกบัจ านวน

ผูใ้ชส้ถานท่ี 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

2. อากาศและระบบอากาศมีความ

เหมาะสม 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

3. ขนาดของเกา้อ้ีเหมาะสม นัง่ไดส้บาย 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

4. แสงสวา่งภายในหอ้งเหมาะสม 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

5. ภายในหอ้งไม่มีเสียงดงัรบกวน 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

6. การตกแต่งหอ้งดูสวยงาม ดึงดูดผูใ้ช ้ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

7. บรรยากาศท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

8. สถานท่ีน้ีลดความเครียดจากการ

ท างานได ้

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

9. รู้สึกวา่บริเวณน้ีสบายเหมือนอยูบ่า้น 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

10. เม่ือรู้สึกตอ้งการการผอ่นคลายจะมา

ใชบ้ริเวณน้ี 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงการตกแต่งบริเวณสันทนาการ บ.ทรูคอร์ปอเรช่ัน 

1. ท่านอยากใหบ้ริเวณสันทนาการ บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ มีไวเ้พื่อวตัถุประสงคใ์ด 

o เพื่อเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 
o เพื่อจดักิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั 
o เพื่อเป็นท่ีสนทนาพูดคุยเร่ืองงานแบบไม่เป็นทางการ 
o เพื่อเป็นท่ีนดัคุยกบับุคคลภายนอก 
o เพื่อเป็นท่ีนัง่ทานของวา่ง 
o ถูกทุกขอ้ 

2. ท่านรู้สึกอยา่งไรถา้จะใชง้านศิลปะเขา้มาตกแต่งบรรยากาศบริเวณสันทนาการ  

    บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

o รู้สึกต่ืนเตน้ 
o รู้สึกเฉย ๆ 
o รู้สึกไม่แน่ใจ 
o คิดวา่ไม่เหมาะสม 

3. ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงบรรยากาศสถานท่ีท างานให้มีความงามมากข้ึน จะสามารถช่วยลด 

    ความเครียดจากการท างาน ท าใหท้่านท างานอยา่งมีความสุขได ้

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o  ไม่เห็นดว้ย 
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ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ท่านคิดวา่การมองทอ้งฟ้าท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย สบายใจ มีสมาธิได ้

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 

2. ท่านคิดวา่ “การมองดว้ยตา” เป็นการใชป้ระสาทสัมผสัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (ประสาท  

    สัมผสัประกอบดว้ย ตา หู จมูก ล้ิน กาย) 

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 

3. ท่านคิดวา่ “ธรรมชาติ” มีส่วนเร่ืองการผอ่นคลายได ้

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 

4. ท่านคิดวา่สถานท่ีท างานท่ีมีความสวยงามสามารถเป็นแรงจูงใจในการท างานได ้

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 

5. ท่านคิดวา่สถานท่ีในท่ีท างานควรมีท่ีไวส้ าหรับใหพ้นกังานมานัง่เพื่อพกัผอ่น คลายเครียดจาก 

    การท างาน 

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 
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6. ท่านคิดวา่เวลาท่ีท่านมีอุปสรรคในการท างานเช่นไดรั้บงานท่ีไม่ถนดั แต่เม่ือท่านพยายามท าจน 

    ส าเร็จ ท่านจะเกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข 

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 

7. ท่านคิดวา่อารมณ์และความรู้สึกท่ีมีมิติลึกลบัซบัซอ้นจะสามารถรู้ทนัอารมณ์ไดด้ว้ยการมีสมาธิ 

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย 

8. ท่านคิดวา่ งานศิลปะสามารถสร้างจินตนาการใหท้่านเพลิดเพลินในความคิดได ้

o เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
o ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
o ไม่เห็นดว้ย  

9. ท่านคิดวา่งานศิลปะรูปแบบใดท่ีท าใหรู้้สึกผอ่นคลายมากท่ีสุด 

            ภาพท่ี 1                                                             ภาพท่ี 2                   

  

            ภาพท่ี 3                                                             ภาพท่ี 4                  
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      10. ท่านคิดวา่ภาพใดท่ีดูแลว้มีความสุขมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

 

󠄀                  ภาพท่ี 1        ภาพท่ี 2

  

                   ภาพท่ี 3                                                             ภาพท่ี 4 

  

                   ภาพท่ี 5                                                            ภาพท่ี 6 

  

                   ภาพท่ี 7                                                            ภาพท่ี 8 

  

 

                   ภาพท่ี 9                                                             ภาพท่ี 10 

  

 

11. ท่านคิดวา่รูปใดท่ีดูแลว้มีความซบัซอ้นทางอารมณ์มากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 
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                   ภาพท่ี 1                                                            ภาพท่ี 2 

  

                   ภาพท่ี 3                                                             ภาพท่ี 4 

  

                   ภาพท่ี 5                                                             ภาพท่ี 6 

  

                   ภาพท่ี 7                                                             ภาพท่ี 8 

  

                   ภาพท่ี 9                                                            ภาพท่ี 10 

 

  

 

12. ท่านคิดวา่พื้นผิวแบบใดท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความสุข (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้) 

                   ภาพท่ี 1                                                             ภาพท่ี 2 
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                   ภาพท่ี 3                                                             ภาพท่ี 4 

  

                   ภาพท่ี 5                                                             ภาพท่ี 6  

   

 

13. ท่านคิดโทนสีใดท่ีจะท าใหท้่านรู้สึกสบายตา (ตอบไดม้ากกวา่1ขอ้)  

󠄀                   สีโทนร้อน 100%                                              สีโทนเยน็ 100% 

  

󠄀                   สีโทนเยน็ 80% สีโทนร้อน 20%                        สีโทนร้อน 80% สีโทนเยน็ 20% 

  

󠄀                   สีโทนร้อน 50% สีโทนเยน็ 50% 

 

 

 

 

 



 69 
 
ตอนที ่5 เฟอร์นิเจอร์ทีส่ามารถปรับท่าทางการน่ัง ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย  

ใส่เคร่ืองหมาย  เฟอร์นิเจอร์ท่ีตอ้งการเลือก 

 

 

 

คุณสมบัต ิ

หมอน 

 

 

 

 

เบาะ

รองน่ัง 

 

 

บีน

แบค 

 

 

เก้าอี้

ปรับ

ระดับ 

 

1. ใหค้วามรู้สึก นุ่มสบาย อบอุ่น 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

2. สามารถนัง่พูดคุยเล่นและประชุมได ้ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

3. นัง่อ่านหนงัสือเล่นโทรศพัท ์ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

4. สามารถนอนหลบัได ้ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

5. ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย ไม่เกะกะ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

6. นัง่หรือนอนไดห้ลายท่า 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

7. ท  าความสะอาดง่าย 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

8. เคล่ือนยา้ยสะดวก 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

9. ความเหมาะสมกบับริเวณสันทนาการ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 
 
 

 

 

______________________________________________________________________________ 
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                2) จากคนภายนอกพืน้ท่ี ด้วยแบบสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบงานประยกุต์ 

ศลิป์ 3 ทา่น ได้แก่ อาจารย์ พรพรม ชาววงั, อาจารย์ สหเทพ เทพบรีุ, และอาจารย์ เกษร ผลจ านงค์  

 

            
 

ภาพท่ี 24 อาจารย์ พรพรม ชาววงั 

 

             
 

ภาพท่ี 25 อาจารย์ สหเทพ เทพบรีุ 

 

     
 

ภาพท่ี 26 อาจารย์ เกษร ผลจ านงค์ 

 
   การสมัภาษณ์ในครัง้นีไ้ด้ใช้ผลงานท่ีสร้างขึน้มาเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการสอบถามความ

คดิเห็น โดยเน้นเร่ืองการใช้เทคนิค สี และการแสดงออกท่ีต้องการจะส่ือถึง 
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ภาพท่ี 27 ผลงานท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือสอบถาม 

         1.3.2 ชว่งหลงัการสร้างสรรค์ผลงาน  

                1) จากคนภายในพืน้ท่ี ดงันี ้

                   1.1) แบบสอบถามผู้ชว่ยผู้อ านวยการ ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ี 

บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ โดยมีรูปแบบค าถาม ดงันี ้

ค าถามตอนท่ี 1 ค าถามทัว่ไป ได้แก่  

     1."ภาวะผ่อนคลาย" ในความคดิทา่นคืออะไรอย่างไร? 

     2."มิตใินอารมณ์" ในความคดิทา่นคืออะไรอย่างไร?     

     3. ทศันธาตทุางศลิปะมีส่วนช่วยเร่ืองการผ่อนคลายได้หรือไม่อย่างไร ? 

ค าถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบังานศลิปะ ได้แก่  

     1. ผลงานนีส้ามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สกึของทา่นอย่างไร? 

     2. ผลงานนีส้ามารถช่วยเร่ืองการสร้างจินตนาการได้หรือไม่อย่างไร?        

     3. ผลงานนีส้ามารถท าให้ท่านผ่อนคลายหรือไม่อย่างไร ? 

ค าถามตอนท่ี 3 ตกแตง่สถานท่ีและบรรยากาศ ทัง้หมดช่วยท าให้รู้สกึผ่อนคลายได้หรือไม่ อย่างไร ? 

ค าถามตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะ 

 

ตารางที่ 3 แสดงรูปแบบค าถามฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ีบริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ หลงัการสร้างสรรค์ผลงาน 
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                   1.2) แบบสอบถามพนกังาน บริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ จ านวน 80 คน โดยมีรูปแบบ

ค าถาม ดงันี ้

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพอใจ การสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม เพื่อการตกแต่ง

บริเวณ สันทนาการ บ.ทรู คอร์ปอเรช่ัน 

                      ****************************************************** 
แบบสอบถามนีถ้กูจดัท าขึน้เพ่ือเป็นสว่นหนึง่ในการท าวิจยั หวัข้อการสร้างสรรค์ศลิปะส่ือผสม 

เร่ืองพืน้ท่ีแหง่ความสขุ เพ่ือการตกแตง่ในส านกังาน กรณีศกึษาบริษัททรู คอร์ปอเรชัน่ วิทยานิพนธ์

ระดบัปริญญาโท ภาควิชาศิลปะการออกแบบ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

โดยค าถามจะแบง่ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ความพงึพอใจและความรู้สกึตอ่งานศลิปะ 

ตอนท่ี 2 ความพงึพอใจและความรู้สกึตอ่การตกแตง่สถานท่ี 

ตอนท่ี 3 ความพงึพอใจตอ่บรรยากาศโดยรวม 

 

หมายเหต ุผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเป็นพนกังานในเครือ บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ เทา่นัน้ 

_________________________________________________________________________ 

 

ตอนที่ 1 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่องานศิลปะ 

  เห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

คอ่นข้าง

เห็นด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

1. ลกัษณะของเส้นท่ีท าให้เกิดลวดลายท าให้คณุได้ใช้

จินตนาการ 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

2. ความซบัซ้อนของภาพชว่ยให้คณุได้ใช้จินตนาการ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 
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3. มิตขิองภาพท าให้รู้สึกวา่มีระยะใกล้/ระยะไกล ดมีู

เร่ืองราว 
󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

4. สีท่ีอยูใ่นภาพท าให้คณุรู้สกึสบายใจผ่อนคลายได้ 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

5. การเพง่มองไปตามลายเส้นท่ีเคล่ือนไหวท าให้คณุ

เกิดสมาธิขึน้ได้ 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

6. สีสนัสดใส ท าให้คณุสดช่ืนมีชีวิตชีวา 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

 

ตอนที่ 2 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่อการตกแต่งสถานท่ี 

  เห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

คอ่นข้าง

เห็นด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

1. เม่ือน างานตดิบริเวณนี ้จะท าให้คณุได้

ประสบการณ์ใหม ่เน่ืองจากท่ีบริษัทยงัไมมี่การติด

งานศลิปะบริเวณฝา้ด้านบน 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

2. เม่ือติดงานบริเวณนี ้ท่ีผนงัทัง้ 2 ด้านจะท าให้คณุ

รู้สกึเหมือนอยูท่่ามกลางอากาศ เบาลอย 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

3. เม่ือคณุได้นัง่ Bean Bag คณุจะรู้สกึ เหมือนโดนโอบ

กอด อบอุ่น สบายเหมือนอยู่บ้าน 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 
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ตอนที่ 3 ความพงึพอใจต่อบรรยากาศโดยรวม 

  เห็น

ด้วย

อยา่ง

ยิ่ง 

เห็น

ด้วย 

คอ่นข้าง

เห็นด้วย 

ไมเ่ห็น

ด้วย 

1. คณุสามารถท ากิจกรรมตา่ง ๆ ได้ เชน่ นัง่ นอน คยุ

งาน ทานอาหาร ได้ตามปกติ 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

2. บรรยากาศทัง้หมดท าให้คณุผอ่นคลายจากการ

ท างานได้ 
󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

3. บรรยากาศท่ีปลอดโปร่งโลง่สบายท าให้คณุมี

สมาธิมากยิ่งขึน้ 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

4. บรรยากาศและการตกแตง่ท าให้คณุมีจินตนาการ

และความคดิสร้างสรรค์ 
󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

5. ทศันีภาพท่ีมีการปรับเปล่ียนท าให้คณุมีทศันคติใน

การท างานท่ีดีขึน้ 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

6. เม่ือคณุเครียดจากหน้าจอคณุอยากมาพกัสายตา

บริเวณนี ้

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

7. คณุรู้สกึผกูพนักบัองค์กรมากขึน้ ท่ีเล็งเห็น

ความส าคญัเร่ืองการตกแตง่สถานท่ีและ

บรรยากาศเพ่ือให้พนกังานผ่อนคลาย 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

8. คณุอยากมาท างานทกุวนัเพราะท่ีท างานมี

บรรยากาศท่ีสวยงาม 

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

9. เม่ือคณุอยูใ่นสถานท่ีท่ีสวยงามผอ่นคลายคณุจะมี 󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 



 75 
 

ก าลงัใจในการท างาน 

10. สถานท่ีท่ีสวยงามผอ่นคลายท าให้คณุท างานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้   

󠄀 󠄀 󠄀 󠄀 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

                2) แบบสอบถามจากบุคคลภายนอกพื้นท่ี ดงัน้ี 

                   2.1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบงานประยกุตศิ์ลป์ อาจารย ์สน สีมาตรัง 

 

ภาพท่ี 28 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบงานประยกุตศิ์ลป์ 

 

                   2.2) ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบตกแตง่ภายใน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ 

 

ภาพท่ี 29 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบตกแต่งภายใน 

 ท่ีมา ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัณรงค ์อริยะประเสริฐ, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2560,   

เขา้ถึงไดจ้ากwww.decorate.su.ac.th/about/faculty-instructor    
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                   2.3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเทศศิลป์ คุณ ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน ผูบ้ริหาร บริษทั Grey Scale 

Digital management solutions 

 
ภาพท่ี 30 ผู้ เช่ียวชาญด้านนิเทศศิลป์ 

   ท่ีมา คณุ ณรงค์ฤทธ์ิ อปุกลิน่, เข้าถึงเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2560,  

เขา้ถึงไดจ้าก www.facebook.com/commerce/products/1045298235572525/ 

 

                   2.4) ประธานชมรมคนรักมวลเมฆ ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั 

 

ภาพท่ี 31 ประธานชมรมคนรักมวลเมฆ 

ท่ีมา ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั, เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 2560,  

เขา้ถึงไดจ้าก www.facebook.com/photo.php?fbid= 

1471767016204117&set=t.100001124971034&typt=3&theater 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/commerce/products/1045298235572525/
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ค าถามส าหรับผูเ้ช่ียวชาญภายนอกมีรูปแบบค าถาม ดงัน้ี 

ค าถามตอนท่ี 1 ค าถามทัว่ไป ไดแ้ก่  

     1."ภาวะผอ่นคลาย" ในความคิดท่านคืออะไรอยา่งไร ? 

     2."มิติในอารมณ์" ในความคิดท่านคืออะไรอยา่งไร ?     

     3. ทศันธาตุทางศิลปะมีส่วนช่วยเร่ืองการผอ่นคลายไดห้รือไม่อยา่งไร ? 

ค าถามตอนท่ี 2 เก่ียวกบังานศิลปะ ไดแ้ก่  

     1. ผลงานน้ีสามารถกระตุน้อารมณ์ความรู้สึกของท่านอยา่งไร ? 

     2. ผลงานน้ีสามารถช่วยเร่ืองการสร้างจินตนาการไดห้รือไม่อยา่งไร ?        

     3. ผลงานน้ีสามารถท าให้ท่านผอ่นคลายหรือไม่อยา่งไร ? 

ค าถามตอนท่ี 3 การตกแต่งสถานท่ีและบรรยากาศ ทั้งหมดช่วยท าใหรู้้สึกผอ่นคลายไดห้รือไม่ 

อยา่งไร ? 

ค าถามตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 

ตารางท่ี 4 แสดงรูปแบบค าถามผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ หลงัการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 32 สรุปการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 

 

   1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อ 

น าขอ้มูลมาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงาน และช่วงประเมินความพอใจเพื่อหาขอ้สรุปและ 

ขอ้เสนอแนะ  

         1.4.1 ช่วงก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน   

                1) จากคนภายในพื้นท่ี ดงัน้ี  

                   1.1) เก็บขอ้มูลการลงพื้นท่ี เพื่อศึกษาพื้นท่ีทางดา้นกายภาพและพฤติกรรมจาก กิจกรรม

ในการใชง้าน ดว้ยการถ่ายรูปและจดบนัทึก  

                   1.2) การสัมภาษณ์ตรงจากจากพนกังานทรู ฯ แบบไม่เป็นทางการดว้ยการจดบนัทึก  

                   1.3) ฝ่ายบริหารอาคารบริษทัทรู ฯ คุณ อษัฎาวุธ ศรีรัตนโนภาศ   

                   1.4) แบบสอบถามพนกังานบริษทัทรู ฯ เพื่อเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ         

                2) จากคนภายนอกพื้นท่ี ดงัน้ี  

                   3.2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบงานประยกุตศิ์ลป์ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

อาจารย ์พรพรม ชาววงั,  อาจารย ์สหเทพ เทพบุรี, และอาจารย ์เกษร ผลจ านงค ์ 
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         1.4.2 ช่วงหลงัการสร้างสรรคผ์ลงาน  

                1) จากคนภายในพื้นท่ี ดงัน้ี  

                   1.1) แบบสอบถามพนกังาน บริษทัทรู ฯ 

                   1.2) แบบสอบถาม ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ี บริษทัทรู ฯ  

                2) จากบุคคลภายนอก ดงัน้ี 

                   2.1) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบงานประยกุตศิ์ลป์ อาจารย ์สน สีมาตรัง 

                   2.2) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบตกแต่งภายใน ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัณรงค ์อริยะ

ประเสริฐ 

                   2.3) ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเทศศิลป์ คุณ ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน ผูบ้ริหาร บริษทั Grey Scale 

Digital management solutions 

                   2.4) ประธานชมรมคนรักมวลเมฆ ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั 

 

 

ภาพท่ี 33 สรุปการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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   1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล ผู ้วิจ ัยได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงก่อนการ   

สร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อน าขอ้มูลมาเป็นแนวทางการสร้างสรรคผ์ลงาน และช่วงประเมินความพอใจ

เพื่อ   หาขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 

         1.5.1 ช่วงก่อนการสร้างสรรคผ์ลงาน 

                1) จากคนภายในพื้นท่ี ดงัน้ี 

                   1.1) ขอ้มูลการลงพื้นท่ี ไดข้อ้มูลพื้นท่ีทางกายภาพและพฤติกรรมจากกิจกรรมในการ 

ใชง้าน 

                   1.2) ปัญหาและสาเหตุท่ีผูใ้ชม้าสถานท่ีน้ี 

                   1.3) ขอ้จ ากดัและความเหมาะสมของสถานท่ี  

                   1.4) สรุปผลจากแบบสอบถามพนกังานบริษทัทรู ฯไดข้อ้มูลเชิงปริมาณ  

                2) จากคนภายนอกพื้นท่ี ดงัน้ี 

                   2.1) สรุปเป็น Key Word เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ  

         1.5.2 ช่วงหลงัการสร้างสรรคผ์ลงาน 

                1) จากคนภายในพื้นท่ี ดงัน้ี 

                   1.1) สรุปผลจากแบบสอบถามพนกังานบริษทัทรู ฯไดข้อ้มูลเชิงปริมาณ 

                   1.2) สรุปผลจากแบบสอบถามจากฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ีบริษทัทรู ฯ ไดข้อ้มูล

เชิงคุณภาพและขอ้เสนอแนะ 

                2) จากบุคคลภายนอกพื้นท่ี สรุปผลจากแบบสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่าง ๆ เพื่อใหไ้ด้

ขอ้มูลเชิงคุณภาพและขอ้เสนอแนะ 
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ภาพท่ี 34 สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล 

 

2. ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

   2.1 แรงบันดาลใจ 

 จากความช่ืนชอบในการมองท้องฟ้าของผูว้ิจยั และชอบถ่ายรูปเก็บไว ้ขณะท่ีมองท าให้

รู้สึกสบายใจ ไดใ้ชจิ้นตนาการ เกิดความผอ่นคลาย เกิดสมาธิมากข้ึน เม่ือเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่สบายใจ

ก็ใช้สติในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ซ่ึงก็มีคนจ านวนหน่ึงจากชมรมคนรักมวลเมฆท่ีมีความรู้สึกน้ี 

เช่นเดียวกนั (ปัจจุบนัชมรมคนรักมวลเมฆมีสมาชิกจ านวน 24,000 คน)  

   2.2 แนวความคิด 

   ความสุขคือการได้ผ่านช่วงอารมณ์ในเชิงลบท่ีเข้ามาขุ่นมัวในจิตใจก่อนช่วงหน่ึง แต่

หลังจากท่ีเราได้ใช้สติปัญญาในการจดัการความรู้สึกแล้วเราจะพบกับความสุขท่ีแท้จริง การ

สร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม เร่ือง พื้นท่ีแห่งความสุข “พื้นท่ี” ในท่ีน้ีหมายถึง มิติในพื้นท่ีของอารมณ์

ภายในจิตใจท่ีค่อยๆ ประกอบข้ึนมาจนเกิดเป็น "ความสุข" นัน่เอง 
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   2.3 การแสดงออกผ่านเทคนิคและวสัดุ  

 ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่ือผสม เพื่อการออกแบบบรรยากาศบริเวณสันทนาการ  

บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ ส่งผลท าให้พนกังานท่ีเขา้มาใช้รู้สึกไดผ้่อนคลายจากการท างาน ผูว้ิจยัได ้

ค านึงถึงหลกัการแสดงออกทางความรู้สึกและความงาม รวมถึงวสัดุและเทคนิคท่ีน ามาสร้างสรรค์  

ท าให้เกิดลกัษณะของทศันธาตุ ไดแ้ก่ พื้นผวิ ทิศทาง ขนาด ลวดลาย น ้ าหนกั  เพื่อกระตุน้ความรู้สึก 

ต่อผูท่ี้เขา้มาในบริเวณแห่งน้ี  

         2.3.1 วสัดุ วสัดุท่ีใชมี้ดงัน้ี  

                1) ผา้ไหมญ่ีปุ่น คุณสมบติัของผา้คือให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าสัมผสั เน่ืองจากผา้มีความ 

เฉพาะในการมองเห็นคือจะมีความแวววาวเม่ือโดนแสงและถา้มีการเคล่ือนไหวแสงวาว ๆ น้ีก็จะมี 

การเคล่ือนไหวตามจึงมีราคาค่อนขา้งสูง จึงเหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเป็นองคก์รชั้นน า  

                2) สีอะคิริกผสม Medium เพื่อให้สียึดเกาะติดกับพื้นผิวได้ดีข้ึน เพิ่มความมันเงา เพิ่ม

ความโปร่งแสงของสี เม่ือแหง้จะใส ไม่มีสี และ กนัน ้าได ้

                3) ไหมพรม ด้าย ขนาดและสีต่างกัน เพื่อให้ภาพได้แสดงถึงระยะใกล้ ระยะไกล ใน

บรรยากาศของทอ้งฟ้า 

 

ภาพท่ี 35 ไหมพรมและดา้ยขนาดและสีแตกต่างกนั 
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   2.3.2 เทคนิคของสี น าโทนสีจากการเก็บขอ้มูลมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยจะเนน้สี

ขาวในการผสม ให้โทนสีภาพออกแนวพาสเทลเพื่อให้ภาพรวมของภาพเป็นสีท่ีดูสบายตา เหมือน

เวลามองทอ้งฟ้า 

 

ภาพท่ี 36 การผสมสี 

 

   2.3.3 เทคนิค การเยบ็เนาผา้ เพื่อสร้างคุณค่าใหก้บัผลงานโดยการท ามือทั้งหมด ใหผ้ลงานน้ี

มีความเหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเป็นองค์กรขนาดใหญ่ จึงจะเน้นความหรูหรา แข็งแรง คงทน และ

สามารถติดตั้งไดง่้าย 

 

ภาพท่ี 37 การเนาผา้ 

 

2.4 การสร้างสรรค์ผลงาน 

   สรุปแบบโดยเร่ิมจากการน าขอ้มูลท่ีได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพื่อสรุปรูปแบบผลงานท่ีจะ

สร้างสรรค์ และจ าลองวิธีการติดตั้งในภาพ 2 มิติ และท าโมเดลเพื่อให้เห็นบรรยากาศโดยรอบ

ทั้งหมด ซ่ึงผลสรุปจะกล่าวในบทต่อไป 
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บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลและการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

   การสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการตกแต่งในส านักงาน 

กรณีศึกษา บริษทัทรู คอร์ปอเรชั่น ในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและเสนอผลการ

วเิคราะห์ขอ้มูลจากเคร่ืองมือโดยแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ช่วงก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน 

   1.1 การลงพื้นท่ี 

   1.2 การสัมภาษณ์พนกังาน แบบไม่เป็นทางการ 

   1.3 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ีบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่  

  1.4 ผลขอ้มูลจากแบบสอบถามจากพนกังาน 

   1.5 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบประยกุตศิ์ลป์ 

   1.6 ผลสรุปการวเิคราะห์ขอ้มูล 

2. ผลการสร้างสรรค์ 

   2.1 การร่างแบบความคิด  

   2.2 การสร้างสรรคผ์ลงานและการพฒันาช้ินงาน 

   2.3 วธีิการติดตั้งผลงาน 

   2.4 สร้างภาพจ าลองวธีิการติดผลงานกบัสถานท่ี 

   2.5 ประเมินค่าใชจ่้ายทั้งหมด 

   2.6 ทดสอบแนวความคิด  
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1. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล ช่วงก่อนการสร้างสรรค์ผลงาน 

   1.1 การลงพื้นที่ เพื่อศึกษาพื้นท่ีทางด้านกายภาพและพฤติกรรมจากกิจกรรมในการใช้งาน 

เป็นขอ้มูลเฉพาะบริเวณสันทนาการ ตึกทรูทาวเวอร์ 2 อาคาร 1 ชั้น 4 

         1.1.1 ลกัษณะทางดา้นกายภาพ มีพื้นท่ีประมาณ 346 ตรม. สูง 2.8 ม. ลกัษณะห้องเป็นวงกลม 

มีห้องประชุมกระจกกั้นอยูต่รงกลาง ทางเดินจึงมีลกัษณะโคง้ตามพื้นท่ี และยงัเป็นจุดสัญจรเช่ือม

ต่อไปยงัห้องต่าง ๆ ไดแ้ก่ ห้องนอนส าหรับพนกังาน ห้องท าละมาด ห้องประชุม ห้องคาราโอเกะ

หอ้งนวดสปา หอ้งพยาบาล และระเบียงดาดฟ้า  

   จากการสังเกตพบว่ามีการตกแต่งบางจุด ท าให้บรรยากาศรู้สึก อึดอัด เข้มขรึม ไม่

สอดคลอ้งกบัวตุัประสงค ์ไดแ้ก่ บริเวณทางเดินทั้ง 2 ขา้ง ตกแต่งดว้ยแผน่ไมข้นาดใหญ่ โคมไฟท่ี

ห้อยลงมา บริเวณ Wallpaper ท าให้ห้องดูเต้ีย ลายกราฟิกตรง กระจก มีความเหล่ียม แหลม ไม่ตรง

กบัหลกัฮวงจุย้ท่ีเน้นโคง้มน โต๊ะและเกา้อ้ีบริเวณ Wallpaper มีจ  านวนมากเกินความจ าเป็น ท าให้

เกะกะ และเขา้ออกล าบาก 

 

ภาพท่ี 38 จุดท่ีท าใหรู้้สึกอึดอดั 
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ภาพท่ี 39 Floor Plan 

 

 

ภาพท่ี 40 Furniture Plan 
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ภาพท่ี 41 Lighting Plan 

 

         1.1.2 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 

                1) ผูใ้ช ้คือพนกังานทรู คอร์ปอเรชัน่ เฉล่ียคนมาใชจ้  านวน 400 คน/วนั  

                2) ผูจ้ดัการพื้นท่ี คือ บริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 

                3) บุคคลภายนอกท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พนกังานท าความสะอาด นางพยาบาล 

พนกังานนวด ผูรั้กษาความปลอดภยั ผูท่ี้มาสัมภาษณ์งาน เป็นตน้ 

 

ภาพท่ี 42 แสดงผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ี 
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         1 .1 .3 ก ารวิ เค ราะ ห์ พื้ น ท่ี  (Space Analysis)  ได้แบ่ งก ารวิ เค ราะ ห์ เป็ น  4 ส่ วน ดัง น้ี 

                1) พฤติกรรมผูใ้ช ้ผูใ้ชจ้ะเขา้มาใชพ้ื้นท่ีในช่วงพกักลางวนัมากท่ีสุด ส่วนช่วงเวลางานจะ

มีมาบา้ง โดยเฉล่ียจะอยูบ่ริเวณน้ีประมาณ 30 นาทีต่อ 1 คน หรือช่วงท่ีองคก์รจดักิจกรรมก็จะมีคน

จ านวนมากข้ึนตามแต่ละกิจกรรมจะก าหนดรวมถึงระยะเวลาท่ีอยูใ่นบริเวณน้ีดว้ย 

 

 

ภาพท่ี 43 ผูใ้ชเ้ขา้มานอนพกัผอ่น 

 

 

ภาพท่ี 44 ผูใ้ชเ้ขา้มาทานอาหารวา่ง 
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  ภาพท่ี 45 ผูใ้ชเ้ขา้มาเล่นโทรศพัท ์

 

 

ภาพท่ี 46 ผูใ้ชเ้ขา้มาเล่นโทรศพัทแ์ละทานของวา่ง 

 

                2) กิจกรรมการใชง้าน จากการสังเกตไดแ้บ่งตามช่วงเวลาดงัน้ี  

                   2.1) ช่วงเชา้เวลางานก่อนพกัเท่ียง พนกังานจะนิยมมาคนเดียว มีการใชโ้น๊ตบุค๊และการ

คุยโทรศพัทล์กัษณะคุยเร่ืองงาน และมีพนกังานมานัง่พูดุยกนัแบบมอบหมายงาน แต่จะคุยกนัแบบ

ไม่ส่งเสียงดงั ภายในหอ้งประชุมจะมาการประชุมกนัแบบไม่เป็นทางการ บา้งก็มีการสัมภาษณ์งาน 

จะไม่ไดย้ินเสียงแต่จะเห็นคนขา้งในเน่ืองจากเป็นกระจกใส บรรยากาศจะมีเสียงพูดคุยบา้ง แต่ไม่

เสียงดงั สีหนา้พนกังานมีหลากหลายทั้งยิม้แยม้ น่ิงเฉย และดูครุ่นคิด 

                   2.2) ช่วงพกักลางวนั พนกังานจะนิยมมาคนเดียวแลว้นัง่พกัแบบอยูค่นเดียวเงียบ ๆ บา้ง

ก็เล่นโทรศพัท ์บา้งก็อ่านหนงัสือ บา้งก็ใชโ้น๊ตบุค๊ บา้งก็อยูเ่ฉย ๆ แลว้ค่อยหลบัไป บา้งมาถึงก็หลบั

เลย รองลงมาคือพนักงานท่ีจะมากนั 2 – 3 คน เพื่อมานั่งทานของว่าง พูดคุยกัน บรรยากาศจะมี
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เสียงพูดคุยบา้ง มีเสียงดงับา้งเป็นบางคร้ัง สีหน้าพนักงานมีหลากหลายทั้งยิ้มแยม้ น่ิงเฉย และดู

ครุ่นคิด 

                   2.3) ช่วงบ่ายเวลางานหลงัพกัเท่ียง จะมีกิจกรรมคล้ายช่วงพกักลางวนั แต่จะมีคนมา

จ านวนน้อยกว่า คือ พนักงานจะนิยมมาคนเดียวแล้วนั่งพักแบบอยู่คนเดียวเงียบ ๆ บ้างก็เล่น

โทรศพัท ์บา้งก็อ่านหนงัสือ บา้งก็ใช้โน๊ตบุ๊ค บา้งก็อยูเ่ฉย ๆ แลว้ค่อยหลบัไป บา้งมาถึงก็หลบัเลย 

รองลงมาคือพนกังานท่ีจะมากนั 2 – 3 คน เพื่อมานัง่ทานของวา่งแต่จะน้อยกวา่ช่วงพกักลางวนั มา

พูดคุยกนั บรรยากาศจะมีเสียงพูดคุยบา้ง แต่ไม่เสียงดงั บา้งช่วงก็เงียบกริบ มีเสียงกรนบา้ง สีหน้า

พนกังานมีหลากหลายทั้งยิม้แยม้ น่ิงเฉย และดูครุ่นคิด 

ภาพท่ี 47 สรุปแบบสังเกตผูม้าใชส้ถานท่ี 

 

                3) ประโยชน์การใชส้อย แบ่งตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

                   3.1) พกัผอ่น ผอ่นคลาย 

                   3.2) นอนหลบัพกัผอ่น 

                   3.3) ไดม้าสนทนาพูดคุยกนั 

                   3.4) ไวต้อ้นรับแขกแบบไม่เป็นทางการ 

                   3.5) มีท่ีรับประทานของวา่ง 

                   3.6) เป็นท่ีจดักิจกรรมต่าง ๆ แบบเล็ก ๆ ของบริษทั 
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                4) ความสัมพนัธ์ระหว่างผูใ้ช้และสถานท่ี จากการลงพื้นท่ีพบว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์เป็น

โซฟา และเกา้อ้ีชนิดต่าง ๆ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัรูปร่างของพนกังานโดยส่วนมาก แต่จะแขง็นัง่ไม่สบาย 

 

ภาพท่ี 48 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชแ้ละสถานท่ี 

 

 
ภาพท่ี 49 สรุปวเิคราะห์สถานท่ี 
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   1.2 การสัมภาษณ์พนักงาน แบบไม่เป็นทางการ 

   แบบไม่เป็นทางการ ดว้ยค าถาม 5 Whys เพื่อศึกษาผูใ้ชแ้บบเจาะลึก ท าความเขา้ใจปัญหา

ของผูใ้ชม้ากข้ึน 

  1.2.1 สัมภาษณ์ คุณ อาสภา รัตนมุ่งเมฆา ต าแหน่ง Marketing Executive (2560) 

 

ภาพท่ี 50 ผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีคนท่ี 1  

Why 1 ท าไมถึงมานัง่ตรงน้ี ? 

ค าตอบ 1 อยากออกมาจากหนา้คอม 

Why 2 ท าไมถึงอยากออกมาจากหนา้คอม ? 

ค าตอบ 2 อยากเปล่ียนบรรยากาศ 

Why 3 ท าไมถึงอยากเปล่ียนบรรยากาศ ? 

ค าตอบ 3 เพราะเปล่ียนแลว้มนัจะมีไอเดียใหม่ ๆ 

Why 4 ท าไมถึงตอ้งมีไอเดียใหม่ ๆ ? 

ค าตอบ 4 เพราะวา่งานท่ีท าตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์

Why 5 ท าไมงานท่ีท าตอ้งใชค้วามคิดสร้างสรรค ์? 

ค าตอบ 5 เพราะอยากใหง้านมีประสิทธิภาพเจา้นายและเพ่ือนร่วมงานยอมรับ 

 

ตารางท่ี 5 แสดงค าตอบ 5 Whys ผูใ้ชส้ถานท่ีคนท่ี 1 

   จากการสัมภาษณ์คาดว่ามีความวิตกกังวลและอยากให้สังคมยอมรับ เป็นความเครียด

ทางดา้นจิตใจและสังคม อยูใ่นระดบัปกติ ถือเป็นความเครียดท่ีมีประโยชน์ แต่ถา้ไม่ควบคุมระดบั

ความเครียดอาจเพิ่มข้ึน 



 93 
 
         1.2.2 สัมภาษณ์ คุณ ชิตพงษ ์ตีทศ ต าแหน่ง Staff Service (2560)   

 

 
 

ภาพท่ี 51 ผูท่ี้เขา้มาใชพ้ื้นท่ีคนท่ี 2 

Why 1 ท าไมถึงมานัง่ตรงน้ี ? 

ค าตอบ 1 อยากพกัสายตา 

Why 2 ท าไมถึงอยากมาพกัสายตา ? 

ค าตอบ 2 เม่ือคืนนอนนอ้ย 

Why 3 ท าไมถึงนอนนอ้ย ? 

ค าตอบ 3 เพราะเม่ือคืนมีฟตุบอลตอ้งคอยเช็คผลคะแนนฟตุบอล 

Why 4 ท าไมถึงตอ้งคอยเช็คผลคะแนนฟตุบอล ? 

ค าตอบ 4 เพราะตอ้งคอยอพัเดทคะแนนเอาไปลงเพจ 

Why 5 ท าไมตอ้งคอยอพัเดทคะแนนเอาไปลงเพจ ? 

ค าตอบ 5 เพราะมนัคืองานของเรา 

 

ตารางท่ี 5 แสดงค าตอบ 5 Whys ผูใ้ชส้ถานท่ีคนท่ี 2 

 

   จากการสัมภาษณ์พบวา่มีความ ง่วงนอน เป็นความเครียดทางดา้นร่างกาย อยูใ่นระดบัปกติ 

แต่ถา้สะสมเป็นเวลานานอาจมีผลต่อสุขภาพ ระดบัความเครียดอาจเพิ่มข้ึน 
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   1.3 การสัมภาษณ์แบบเชิงลกึจากฝ่ายบริหารอาคารและสถานทีบ่ริษัททรู คอร์ปอเรช่ัน 

   คุณ อษัฎาวธุ ศรีรัตนโนภาศ ต าแหน่ง (2560) ผูช่้วยผูอ้  านวยการ แผนกซ่อมบ ารุงอาคาร 

ฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ี 

ค าถามท่ี 1 ความสุขในท่ีท างานของคุณคืออะไร ? 

ค าตอบท่ี 1 เวลาไดท้ างานท่ีทา้ทาย ไดท้ าตามท่ีเราคิด เวลานายใหโ้จทยม์าก็เหมือน 

โยนภูเขากอ้นใหญ่เบอเร้ิมไดม้าไวต้รงหนา้ แต่พอผา่นมนัมาได ้
 หาทางออกเจอ จากภูเขาก็เป็นแค่กอ้นหิน มนัก็รู้สึกภูมิใจ มีความสุข 

ค าถามท่ี 2 ขอนิยาม "พ้ืนท่ีแห่งความสุข" ? 

ค าตอบท่ี 2 ท่ีท่ีอยูแ่ลว้สบายใจ 

ค าถามท่ี 3 ความเป็นมาบริเวณสนัทนาการแห่งน้ี ? 

ค าตอบท่ี 3 ไดซ้ื้อตึกมา ปี47 ก็เร่ิมตกแต่งภายใน ก็ใชเ้วลาประมาณ 1 ปีกวา่ ๆ หลงัจากนั้นจนถึงวนัน้ี 
ประมาณ 12 ปี  

ค าถามท่ี 4 แนวความคิดในการตกแต่งภายในของสถานท่ีแห่งน้ี ? 

ค าตอบท่ี 4 ไดรั้บโจทยจ์ากคุณศุภชยัคือ อยากใหเ้วลาท างานแลว้เหมือนอยูบ่า้น น่ีคือคียเ์วร์ิดท่ีนายใหม้า คือ

อยากใหม้นัเป็นแบบ Homey พอเราไดโ้จทยม์าก็ไปบรีฟนกัตกแต่งภายใน จากบริษทั PIA 

interior เป็นผูดู้แล เคา้ก็จะเป็นผูดู้แลทั้งหมด บอกเคา้ไปวา่ใหเ้ป็นเหมือนบา้นท่ีอยูแ่ลว้สบาย 
หลงัจากนั้นเคา้ก็น าไอเดียมาเสนอ ผูใ้หญ่ก็ชอบ เพราะมนัไดต้รงตามคอนเซปท่ีวางไว ้ 

ค าถามท่ี 5 วตัถุประสงคห์ลกัของพ้ืนท่ีตรงน้ีคืออะไร ? 

ค าตอบท่ี 5 เป็นท่ีสนัทนาการส าหรับพนกังาน สามารถพกัผอ่นไดจ้ริง ๆ แลว้ก็ใชง้านไดด้ว้ย ส่วนมากคน

ท่ีมาใชก็้เป็น พวก Call Center  เคา้ก็จะท างานกนัเป็นกะ ช่วงพกัไม่รู้ไปไหนเคา้ก็จะไดม้าใช้

บริเวณตรงน้ีกนั แลว้ก็มีส่วนไวส้ าหรับประชุมดว้ย ทั้งท่ีเป็นส่วนตวั แลว้ไม่ส่วนตวั มานัง่คุยได ้

เบ่ือตรงน้ีก็ไปนัง่ตรงนั้น  ใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ แลว้ Call Center เน่ียลกัษณะงานเคา้

เป็นแบบ Back Office คือไม่รับแขก แต่ถา้มีแขกมาเคา้ก็จะไดมี้ท่ีไวรั้บแขกดว้ย ทุกคนท่ีเป็น
พนกังานสามารถมาใชไ้ดห้มด เฉล่ียคนเขา้ ๆ ออก ๆ พ้ืนท่ีน้ีก็ ประมาณวนัละ  400 คน 

ค าถามท่ี 6 Mood & Tone และสไตลก์ารตกแต่ง ? 

ค าตอบท่ี 6 เป็นสไตล ์Resort ท่ีเหมือนเป็นท่ีพกัผอ่นเหมือนอยูบ่า้น ชมนกชมไมไ้ด ้รับอากาศได ้สีเป็น
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โทนสีธรรมชาติ มีสีเขียว สีน ้ าตาล ขา้งนอกมีสนามหญา้นิดนึงเป็นกิมมิก โทนของแสงเป็นสี

วอลม์ไวท ์ไม่ขาว เพ่ือความสบาย อาจจะดูไม่สวา่งนกั เฟอร์นิเจอร์เป็นแบบผา้บุทั้งหมด ให้

ความรู้สึกซอฟต ์เป็นชุดใหญ่ ๆนัง่สบาย ๆ ไม่ใช่ตวัเลก็ ๆ แลว้มนัจะดูรก เหมือนเฟอร์นิเจอร์ท่ี

บา้น พอมนัใหญ่ ๆ มนักก็นัง่สบาย ท่ีนัง่จะเป็นแบบก่ึงนัง่ก่ึงนอน บางคนก็มานอนจริงจงัก็มี เคา้

ก็ดูแฮปป้ีกนักบัตรงน้ีนะ  เปิดประตูเขา้มาจะเจอหอ้งประชุมอยูต่รงกลางโดยมีทางเดินลอ้มเป็น

วงกลม เป็นทางแยกซา้ยขวา ตรงน้ีท่ีท าโคง้เพราะวา่อยากจดัสรรใหพ้ื้นท่ีหอ้งประชุมมากหน่อย 

ก็เลยใหห้อ้งประชุมอยูต่รงกลางมีทางเดินโอบลอ้ม พอมนัลอ้มแบบน้ีก็สามารถจะเขา้ทางไหนก็

ได ้ซา้ยก็ได ้ขวาก็ได ้แลว้ผูใ้หญ่ก็ไม่ชอบอะไรท่ีมนัเหล่ียม ๆ นายก็บอกวา่ไม่อยากประชุมใน

หอ้งเหล่ียม ๆ อะไรท่ีมนัเหล่ียมเน่ียมนัดูทางการ มาจากแนวคิด out of the box คิดนอกกรอบ 

เพราะงั้นอะไรท่ีดูเหมือนอยูใ่นกล่องเน่ียนายจะไม่ชอบ ส่วนความต่อเน่ืองแต่ละส่วนน่ีดีไซ

เนอร์เคา้เป็นผูดู้แล เราแค่ใหโ้จทยเ์คา้ วา่มนัตอ้งพกัผอ่นไดจ้ริง ๆ นะ แลว้ก็เป็นส่วนท่ีตอ้งจดั

สนัทนาการไดด้ว้ยไม่ตอ้งมีอะไรท่ีฟิกมากนกั จะไดท่ี้โล่ง ๆ  พอเดินเขา้มาจะเจอพ้ืนไมเ้รียงตรง

ผนงั ท่ีเป็นลกัษณะน้ีเพราะตอ้งการใหรู้้สึกเหมือนใหเ้ราไปนัง่อยูใ่นโพรงไม ้ ไม่ตน้ไมโ้อบลอ้ม 

พอเดินเลยมาก็จะเนน้ท่ีผา้บุ เคา้จะนิยมกนัในสมยัก่อน ก็จะเป็นผา้สวย ๆ เป็นผา้นอกมนัก็ดูมี

ราคากวา่ผนงัทาสีทัว่ไป แลว้ก็มีวอลเปเปอร์ลูกฟกูวิง่เป็นเสน้ มีไฟตรงท่ีนัง่ ใหแ้สงอ่อน ๆ รวม 

ๆ ลกัษณะก็เหมือนบา้นไมท้ัว่ไป เคา้ก็เอาวสัดุมาลอ้ อยา่งพวกโคมไฟ ก็มีส่วนของเปลือกไม ้
รวม ๆ คือไม่หวอืหวาแลว้ก็ไม่จืด จะไดใ้ช่งานไดเ้ร่ือย ๆ 

ค าถามท่ี 7 ถา้พ้ืนท่ีตรงน้ีจะมีงานศิลปะ ควรเป็นรูปแบบไหน ? 

ค าตอบท่ี 7 ถา้ของทรู ท่ีเคยใช ้ก็มีหลายอยา่งนะ มีทั้งประติมากรรม จิตรกรรม ถา้เป็นพวกภาพวาดน่ีน่าจะ

เป็นแนวแอบสแตรกซะส่วนใหญ่ เดาไม่ออกวา่เป็นเร่ืงอะไร ทุกทีก็เป็นพวกดีไซเนอร์ดูแลให ้

แต่ถา้ถามผมนะ พวกสีก็น่าจะเป็นสีกลาง ๆ ขาว เงิน ทอง ดูโมเดิร์น ไม่ฉูดฉาด ผูใ้หญ่ไม่ชอบ

ฉูดฉาด สีท่ีเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ผูใ้หญ่เคา้ก็ใหค้วามส าคญัเร่ืองฮวงจุย้ดว้ยนะ สีก็ส าคญั ส่วนท่ี

คิดวา่ถา้จะเอามาติดตรงน้ีก็คิดวา่เป็นภาพใหญ่ ๆ นะ โคง้ละ  3 ภาพ ถา้เป็นภาพเลยทั้งผนื ก็จะดู

เป็นหอศิลป์ไปไหม แต่ถา้เป็นภาพ ภาพท่ีส่ืออะไรบางอยา่งน่าจะดูดีกวา่ เป็นพวกตน้ไมอ้ะไร

เขียว ๆ ก็น่าจะเขา้ดี แตท่ี่เคยมีมาก็จะเป็นนายเลือกภาพมาจากแกรอล่ีน้ี หรือศิลปินคนน้ี ก็จะเอา

ไปใหดี้ไซเนอร์เลือกวา่แบบไหนจะเขา้ หรือถา้นายเจาะจงวา่จะเอารูปน้ีก็ไปบอกดีไซเนอร์ให้
ตกแต่งใหเ้ขา้กบัรูปน้ี 

 

ตารางท่ี 7 แสดงค าตอบฝ่ายบริหารอาคารและสถานท่ีบริษทัทรู คอร์ปอเรชัน่ 
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    เม่ือไดค้  าตอบแลว้จึงไดส้รุปค าออกมาเป็น Key Word ดงัน้ี  

สบาย ไม่ฉูดฉาด เหมือนอยูบ่า้น ธรรมชาติ แอบสแตรก โมเดิร์น และไม่เหล่ียม 
 

1.4 ผลข้อมูลจากแบบสอบถามจากพนักงาน จ านวน 80 คน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 

เพศ ชาย 47%     หญิง 53% 

อายุ 20 – 25 ปี 13%  26 – 30 ปี 47%  31 – 35 ปี 25%   

36 – 40 ปี 10%  41 – 45 ปี 5% 

ศาสนา พทุธ 90%   คริสต ์3%    อิสลาม 5%    อ่ืน ๆ 2% 

วตัถุประสงค์

ของการมาใช้

สถานท ี

เพ่ือมานัง่ผอ่นคลาย 75% 

เพ่ือมาร่วมกิจกรรมท่ีบริษทัจดัข้ึน 53% 

เพ่ือมาสนทนาพดูคุยเร่ืองงานแบบไม่เป็นทางการ 37% 

เพ่ือมานัง่ทานของวา่ง 45% 
เพ่ือเป็นท่ีนดัพดูคุยกบับุคคลภายนอก 12% 

จ านวนทีม่าใช้

เฉลีย่ 

ต่อสัปดาห์ 

1-2 วนั/สปัดาห์ 94% 

3-4 วนั/สปัดาห์ 3% 
5 วนั/สปัดาห์ 3% 

               

ตารางท่ี 8 แสดงผลขอ้มูลทัว่ไปจากแบบสอบถามพนกังาน 

 

   สรุปผลได้ดังน้ี ผูใ้ช้จะอยู่ในช่วงอายุ 26-30 ปี มากท่ีสุด เพศชายหญิงอยู่ในสัดส่วนท่ี

ใกลเ้คียงกนั ส่วนมากนบัถือศาสนาพุทธแต่ก็มีศาสนาอ่ืน ๆ ดว้ย วตัถุประสงค์ของการมาพกัตรง

ตามท่ีองค์กรตั้งไว ้แต่ท่ีนิยมมากสุดคือมานั่งพกัผ่อนเพื่อผ่อนคลาย เฉล่ียมาใช้พื้นท่ีน้ี 1-2 วนั/

สัปดาห์ 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่อบริเวณสันทนาการ บ.ทรูคอร์ปอเรช่ัน 

6 = ใช่มากท่ีสุด  5 = ใช่มาก  4 = ใช่  3 = ไม่แน่ใจ  2 = ไมใ่ช่  1 = ควรปรับปรุง 

หัวข้อ ค่าความเห็น ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ประเมนิ 
6 5 4 3 2 1 

1. ขนาดของหอ้งเหมาะสมกบั

จ านวนผูใ้ชส้ถานท่ี 5 67 3 3 2 0 4.81 ใช่มาก 

2. อากาศและระบบอากาศมีความ

เหมาะสม 8 53 13 5 1 0 4.72 ใช่มาก 

3. ขนาดของเกา้อ้ีเหมาะสม นัง่ได้
สบาย 0 1 1 75 2 1 2.95 ไม่แน่ใจ 

4. แสงสวา่งภายในหอ้งเหมาะสม 24 45 9 2 0 0 5.07 ใช่มาก 

5. ภายในหอ้งไม่มีเสียงดงัรบกวน 1 10 57 12 0 0 3.95 ใช่ 

6. การตกแต่งหอ้งดูสวยงาม ดึงดูด
ผูใ้ช ้ 12 15 38 8 7 0 4.16 ใช่ 

7. บรรยากาศท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย 12 56 8 4 0 0 4.89 ใช่มาก 

8. สถานท่ีน้ีลดความเครียดจากการ
ท างานได ้ 2 49 25 3 1 0 4.54 ใช่มาก 

9. รู้สึกวา่บริเวณน้ีสบายเหมือนอยู่

บา้น 8 52 14 6 0 0 4.72 ใช่มาก 

10. เม่ือรู้สึกตอ้งการการผอ่นคลาย
จะมาใชบ้ริเวณน้ี 14 48 12 5 1 0 4.80 ใช่มาก 

 

ตารางท่ี 9 แสดงผลความพึงพอใจต่อสถานท่ีจากแบบสอบถามพนกังาน 

   สรุปผลไดด้งัน้ี จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นดว้ยต่อสถานท่ีอยูใ่นระดบั ใช่

มาก แต่มีเร่ืองของท่ีนัง่ท่ีอยูใ่นระดบั ไม่แน่ใจ จึงสรุปไดว้า่ท่ีนัง่อาจจะแขง็นัง่ไม่สบาย 
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ตอนที ่3 ความคิดเห็นเกีย่วกับการเปลีย่นแปลงการตกแต่งบริเวณสันทนาการ บ.ทรูคอร์ปอเรช่ัน 

1. ท่านอยากใหบ้ริเวณสันทนาการ บ.ทรู คอร์ปอเรชัน่ มีไวเ้พ่ือวตัถุประสงคใ์ด 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เพ่ือเป็นท่ีนัง่พกัผอ่นหยอ่นใจ 28 35.0 

เพ่ือจดักิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั 3 3.8 

เพ่ือเป็นท่ีสนทนาพูดคุยเร่ืองงานแบบไม่เป็นทางการ 6 7.5 

เพ่ือเป็นท่ีนดัคุยกบับุคคลภายนอก 5 6.3 

เพ่ือเป็นท่ีนัง่ทานของวา่ง 8 10.0 

ถูกทุกขอ้ 30 37.5 

2. ท่านรู้สึกอยา่งไรถา้จะใชง้านศิลปะเขา้มาตกแต่งบรรยากาศบริเวณสันทนาการ บ.ทรู ฯ 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

รู้สึกต่ืนเตน้ 59 73.8 

รู้สึกเฉย ๆ 15 18.8 

รู้สึกไม่แน่ใจ 3 3.8 

คิดวา่ไม่เหมาะสม 3 3.8 

3. ท่านคิดวา่การเปล่ียนแปลงบรรยากาศสถานท่ีท างานใหมี้ความงามมากข้ึน จะสามารถช่วยลดความเครียดจากการท างาน 

ท าใหท่้านท างานอยา่งมีความสุขได ้

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 61 76.3 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 19 23.8 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0 

 

ตารางท่ี 10 แสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการตกแต่งสถานท่ี 

จากแบบสอบถามพนกังาน 
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   สรุปผลไดด้งัน้ี จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งอยากใหพ้ื้นท่ีน้ีมีวตัถุประสงคต์ามเดิม

ครบทุกขอ้ ร้อยละ 37.5 แต่เพื่อเป็นท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจจะมากท่ีสุด ร้อยละ 35.0 มีความรู้สึกต่ืนเตน้

ถา้จะมีงานศิลปะเขา้มาตกแต่งบรรยากาศ ร้อยละ  73.8 และค่อนขา้งเห็นดว้ยอยา่งยิง่เร่ืองการ

เปล่ียนแปลงบรรยากาศใหส้วยงามจะช่วยลดความเครียดจากการท างานท าใหมี้ความสุขได ้ร้อยละ 

76.3   

  

ตอนที ่4 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ท่านคิดวา่การมองทอ้งฟ้าท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย สบายใจ มีสมาธิได ้

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 51 63.8 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 26 32.5 

ไม่เห็นดว้ย 3 3.8 

2. ท่านคิดวา่ “การมองดว้ยตา” เป็นการใชป้ระสาทสมัผสัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (ประสาทสมัผสั
ประกอบดว้ย ตา หู จมูก ล้ิน กาย) 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 65 81.3 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 14 17.5 

ไม่เห็นดว้ย 1 1.3 

3. ท่านคิดวา่ “ธรรมชาติ” มีส่วนเร่ืองการผอ่นคลายได ้

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 71 88.8 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 9 11.3 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0 
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4. ท่านคิดวา่สถานท่ีท างานท่ีมีความสวยงามสามารถเป็นแรงจูงใจในการท างานได ้

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 67 83.8 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 13 16.3 

ไม่เห็นดว้ย 0 0.0 

5. ท่านคิดวา่สถานท่ีในท่ีท างานควรมีท่ีไวส้ าหรับใหพ้นกังานมานัง่เพ่ือพกัผอ่น คลายเครียดจากการท างาน 

 ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 68 85.0 

 ค่อนขา้งเห็นดว้ย 12 15.0 

 ไม่เห็นดว้ย 0 0.0 

 6. ท่านคิดวา่เวลาท่ีท่านมีอุปสรรคในการท างานเช่นไดรั้บงานท่ีไม่ถนดั แต่เม่ือท่านพยายามท าจนส าเร็จ ท่านจะ
เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุข 

  ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 60 75.0 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 19 23.8 

ไม่เห็นดว้ย 1 1.3 

7. ท่านคิดวา่อารมณ์และความรู้สึกท่ีมีมิติลึกลบัซบัซอ้นจะสามารถรู้ทนัอารมณ์ไดด้ว้ยการมี สมาธิ 

 ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

 เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 59 73.8 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 20 25.0 

ไม่เห็นดว้ย 1 1.3 
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8. ท่านคิดวา่ งานศิลปะสามารถสร้างจินตนาการใหท่้านเพลิดเพลินในความคิดได ้

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 52 65.0 

ค่อนขา้งเห็นดว้ย 21 26.3 

ไม่เห็นดว้ย 7 8.8 

9. ท่านคิดวา่งานศิลปะรูปแบบใดท่ีท าใหรู้้สึกผอ่นคลายมากท่ีสุด 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

รูปท่ี 1 48 60.0 

รูปท่ี 2 2 2.5 

รูปท่ี 3 12 15.0 

รูปท่ี 4 18 22.5 

10. ท่านคิดวา่ภาพใดท่ีดูแลว้มีความสุขมากท่ีสุด 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

รูปท่ี 1 24 30.0 

รูปท่ี 2 2 2.5 

รูปท่ี 3 33 41.3 

รูปท่ี 4 2 2.5 

รูปท่ี 5 12 15.0 

รูปท่ี 6 1 1.3 

รูปท่ี 7 0 0.0 

รูปท่ี 8 4 5.0 

รูปท่ี 9 1 1.3 

รูปท่ี 10 1 1.3 
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11. ท่านคิดวา่รูปใดท่ีดูแลว้มีความซบัซอ้นทางอารมณ์มากท่ีสุด 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

รูปท่ี 1 0 0.0 

รูปท่ี 2 2 2.5 

รูปท่ี 3 1 1.3 

รูปท่ี 4 1 1.3 

รูปท่ี 5 10 12.5 

รูปท่ี 6 1 1.3 

รูปท่ี 7 30 37.5 

รูปท่ี 8 33 41.3 

รูปท่ี 9 1 1.3 

รูปท่ี 10 1 1.3 

12. ท่านคิดวา่พ้ืนผิวแบบใดท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความสุข 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

รูปท่ี 1 1 1.3 

รูปท่ี 2 2 2.5 

รูปท่ี 3 16 20.0 

รูปท่ี 4 32 40.0 

รูปท่ี 5 28 35.0 

รูปท่ี 6 1 1.3 
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13. ท่านคิดโทนสีใดท่ีจะท าใหท่้านรู้สึกสบายตา 

ขอ้มูล จ านวน ร้อยละ 

สีโทนร้อน 100% 2 2.5 

สีโทนเยน็ 100% 1 1.3 

สีโทนร้อน 80% สีโทนเยน็ 20% 28 35.0 

สีโทนเยน็ 80% สีโทนร้อน 20% 32 40.0 

สีโทนร้อน 50% สีโทนเยน็ 50% 17 21.3 

 

ตารางท่ี 11 แสดงผลขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 

จากแบบสอบถามพนกังาน     

   สรุปผลไดด้งัน้ี จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยอยา่งยิง่เร่ืองการมองทอ้งฟ้าแลว้ท า  

ให้รู้สึกผ่อนลาย สบายใจ มีสมาธิได ้ร้อยละ 63.8 เห็นดว้ยอย่างยิ่งเร่ืองการมองตาดว้ยเป็นการใช ้ 

ประสาทสัมผสัท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ร้อยละ 81.3 เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเร่ืองธรรมชาติ สามารถช่วย  

เร่ืองการผ่อนคลายได ้ร้อยละ 88.8 เห็นดว้ยอย่างยิ่งเร่ืองสถานท่ีสวยงามสามารถเป็นแรงจูงใจใน

การ ท างานได ้ ร้อยละ 83.8 เห็นดว้ยอยา่งยิง่เร่ืองท่ีท างานควรมีท่ีไวใ้หพ้นกังานมานัง่พกัผอ่นคลาย 

เครียดจากการท างาน ร้อยละ 85 เห็นดว้ยอย่างยิ่งเร่ืองแนวคิดท่ีว่าเม่ือมีอุปสรรคในการท างานแต่ 

เม่ือไดใ้ชค้วามพยายามจนท าส าเร็จจึงเกิดความสุขข้ึน ร้อยละ 75 เห็นดว้ยอยา่งยิ่งเร่ืองอารมณ์และ 

ความรู้สึกมีมิติท่ีลึกลบัซับซ้อน แต่จะรู้ทนัอารมณ์ไดด้ว้ยสมาธิ ร้อยละ 73.8 เห็นดว้ยอย่างยิ่งเร่ือง 

งานศิลปะ สามารถสร้างจินตนาการให้ท่านเพลิดเพลินในความคิดได้ ร้อยละ 65.0 รูปแบบงาน

ศิลปะท่ีท าให้ผ่อนคลายมากท่ีสุดคือภาพท่ี 1 ร้อยละ 60 ลกัษณะเส้นท่ีดูแลว้มีความสุขมากท่ีสุด 3 

อนัดบั แรกได้แก่ภาพ 3 1 5 ตามล าดบั ร้อยละ 41.3, 30 และ 15 ภาพท่ีดูแล้วมีความซับซ้อนทาง

อารมณ์มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ภาพ 8 7 4 ตามล าดบั ร้อยละ 41.3, 37.5 และ 1.3 พื้นผิวท่ีดูแลว้

มีความสุข 3 อนัดบัแรกไดแ้ก่ภาพ 4 5 3 ตามล าดบั ร้อยละ 40, 35 และ 20 โทนสีท่ีดูแลว้สบายตา 

ผ่อนคลายมากท่ีสุด 2 อนัดบัแรกไดแ้ก่ สีโทนเยน็ 80% สีโทนร้อน 20% และ สีโทนร้อน 80% สี

โทนเยน็ 20% ตามล าดบั ร้อยละ 40, 35 และ 21.3  
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ภาพท่ี 52 รวมทศันธาตุและรูปแบบงานศิลปะท่ีพนกังานรู้สึกผอ่นคลายและตรงกบัแนวคิดของงาน  

 

ตอนที ่5 เฟอร์นิเจอร์ทีส่ามารถปรับท่าทางการน่ัง ท าให้รู้สึกผ่อนคลาย     

1. ใหค้วามรู้สึก นุ่มสบาย อบอุ่น 

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 4 5.0 

เบาะรองนัง่ 5 6.3 

บีนแบค 63 78.8 

เกา้อ้ีปรับระดบั 8 10.0 
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2. สามารถนัง่พดูคุยเล่นและประชุมได ้

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 0 0.0 

เบาะรองนัง่ 5 6.3 

บีนแบค 59 73.8 

เกา้อ้ีปรับระดบั 16 20.0 

3. นัง่อ่านหนงัสือเล่นโทรศพัท ์

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 3 3.8 

เบาะรองนัง่ 4 5.0 

บีนแบค 55 68.8 

เกา้อ้ีปรับระดบั 18 22.5 

4. สามารถนอนหลบัได ้

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 12 15.0 

เบาะรองนัง่ 6 7.5 

บีนแบค 49 61.3 

เกา้อ้ีปรับระดบั 13 16.3 

 

 

 

 



 106 
 
5. ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย ไม่เกะกะ 

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 12 15.0 

เบาะรองนัง่ 23 28.8 

5. ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย ไม่เกะกะ 

บีนแบค 37 46.3 

เกา้อ้ีปรับระดบั 8 10.0 

6. นัง่หรือนอนไดห้ลายท่า 

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 14 17.5 

เบาะรองนัง่ 22 27.5 

บีนแบค 43 53.8 

เกา้อ้ีปรับระดบั 1 1.3 

7. ท าความสะอาดง่าย 

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 8 10.0 

เบาะรองนัง่ 8 10.0 

บีนแบค 62 77.5 

เกา้อ้ีปรับระดบั 2 2.5 

 

 

 



 107 
 
8. เคล่ือนยา้ยสะดวก 

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 10 12.5 

เบาะรองนัง่ 14 17.5 

บีนแบค 54 67.5 

เกา้อ้ีปรับระดบั 2 2.5 

9. ความเหมาะสมกบับริเวณสนัทนาการ 

ขอ้มูล จ านวน ค่าเฉล่ีย 

หมอน 0 0.0 

เบาะรองนัง่ 6 7.5 

บีนแบค 46 57.5 

เกา้อ้ีปรับระดบั 28 35.0 

 

ตารางท่ี 12 แสดงผลเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับท่าทางการนัง่ ท าให้รู้สึกผอ่นคลาย 

จากแบบสอบถามพนกังาน 

   สรุปผลไดด้งัน้ี จากแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง เห็นดว้ยวา่เฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถปรับท่านัง่

ไดต้ามร่างกาย นัง่แลว้สบายท่ีสุดคือ บีนแบค มีรายละเอียดดงัน้ี ให้ความรู้สึกนุ่มสบาย อบอุ่น ร้อย

ละ 78.8 สามารถนัง่พูดคุยเล่นและประชุมได ้ร้อยละ 73.8 นัง่อ่านหนงัสือหรือเล่นโทรศพัท ์ร้อยละ 

68.8 สามารถนอนหลบัได ้ร้อยละ 61.3 ใชพ้ื้นท่ีนอ้ยไม่เกะกะ ร้อยละ 46.3 นัง่หรือนอนไดห้ลายท่า 

ร้อยละ 53.8 ท าความสะอาดง่าย ร้อยละ 77.5 เคล่ือนยา้ยสะดวก ร้อยละ 67.5 ความเหมาะสมกบั

บริเวณสันทนาการ ร้อยละ 57.5 

   บีนแบค (Bean Bag) เป็นหน่ึงในเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถใช้ได้หลายกิจกรรม เช่น นั่งเล่น

โทรศพัท ์อ่านหนงัสือ ใชแ้ทนหมอน นอนไดห้ลายท่า หรือ นัง่เพื่อพูดคุยประชุมงาน ขนาดไม่ใหญ่

มาก ไม่หนัก เคล่ือนยา้ยสะดวก ใช้พื้นท่ีไม่มาก พร้อมกับมีสัมผสัท่ีอ่อนนุ่ม รูปทรงสามารถ
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ปรับเปล่ียนไดต้ามสรีระร่างกาย วสัดุมีการยดืหยุน่ เม่ือนัง่มนัจะโอบรอบตวัเพื่อการนัง่ท่ีแสนสบาย 

รู้สึกอบอุ่น เม่ือเลิกใชม้นัก็จะกลบัคืนรูปทรงเดิม ผา้ท่ีห่อหุม้ก็ถอดเปล่ียนน าไปท าความสะอาดได ้

 

 

ภาพท่ี 53 ผูเ้คยใช ้Bean Bag 

 

   1.5 การสัมภาษณ์แบบเชิงลกึจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์ 

   ผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบงานประยุกต์ศิลป์  3 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ พรพรม ชาววงั,   

อาจารย ์สหเทพ เทพบุรี,  และอาจารย ์เกษร ผลจ านงค์ โดยใช้ผลงานตวัอย่างเป็นเคร่ืองมือในการ

สอบถาม เม่ือไดค้  าตอบแลว้จึงไดส้รุปค าออกมาเป็น Key Word ดงัน้ี 

เบาลอย หมดจด ละมุน สบายตา เชิงบวก สะอาด สดใส  
ประสบการณ์ใหม่ และความซบัซอ้นในบรรยากาศ 
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   1.6 ผลสรุปการวเิคราะห์ข้อมูล 

ภาพท่ี 54 สรุปการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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   จากการวิเคราะห์ทุกขั้นตอนท่ีผูว้จิยัไดด้ าเนินมานั้น จึงสรุปไดว้า่ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

คร้ังน้ีคือ 

         1.6.1 สร้างสรรค์ผลงานทั้งหมด 3 ช้ินไดแ้ก่ ผลงาน Romance Sky โดยติดตั้งบนเพดานรอบ 

ห้องท่ีมีลกัษณะเป็นวงกลม เป็นช้ินงานหลกัในการควบคุมบรรยากาศภายในห้องทั้งหมดให้อยู่

ภายใตแ้นวความคิด ส่วนผลงาน Morning Smile จะติดตั้งบริเวณก าแพง ทั้ง 2 ด้าน ซ้ายและขวา 

เป็นช้ินงานประกอบท่ีจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศภายในหอ้ง และบีนแบคท่ีจะน ามาแทนโซฟาหนา้

หอ้งประชุมท่ีมี ลกัษณะแข็งและนัง่ไม่สบายและสามารถท าให้ผูใ้ชไ้ดม้องผลงานท่ีอยูบ่นเพดานได้

อีกดว้ย   

 

 

ภาพท่ี 55 เพดานท่ีติดงาน Romance Sky 

 

ภาพท่ี 56 บริเวณท่ีติดงาน Morning Smile 
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ภาพท่ี 57 บริเวณท่ีวางบีนแบค  

 

         1.6.2 จดัการส่วนท่ีท าให้รู้สึกอึดอดัท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของสถานท่ี โดยการน า

ออกไดแ้ก่ พื้นไมท่ี้ติดก าแพงบริเวณทางเขา้ ลายกราฟิกท่ีกระจกมีลกัษณะเป็นเหล่ียมบริวณหน้า

ห้องประชุม โคมไฟท่ีห้อยลงมาบริเวณ Wallpaper ทั้ ง 2 ด้าน และลดจ านวนโต๊ะเก้าอ้ีบริเวณ 

Wallpaper ทั้ง 2 ดา้นลงเน่ืองจากเดิมมีจ านวนเยอะท าใหเ้กะกะและเขา้ออกล าบาก  

 

ภาพท่ี 58 รวมบริเวณท่ีใหค้วามรู้สึกอึดอดั 

 

         1.6.3 เปล่ียนพรมจากของเดิมเป็นลายกราฟิกให้เป็นสีพื้นเรียบ ๆ เทาอ่อนและเข้ม ส่วน 

บริเวณหน้าห้องประชุมท่ีส าหรับวางบีนแบคให้เปล่ียนเป็นพรมขนสัตว์สีขาว เพื่อการสัมผสัท่ีนุ่ม

และสบายยิง่ข้ึน  



 112 
 
         1.6.4 การสร้างบรรยากาศท่ีช่วยส่งเสริมการผ่อนคลายโดยจะเน้นเร่ืองการรับรู้ดว้ยประสาท 

สัมผสัไดแ้ก่ การมอง การฟัง การไดก้ล่ิน และการสัมผสั ดงัน้ี  

                1) แสงไฟ เป็นสี Warm White เหมือนเดิม เพราะเป็นแสงไฟท่ีสามารถสร้างบรรยากาศ 

ให้ผ่อนคลายมากท่ีสุด รู้สึกอบอุ่นและยงัช่วยถนอมสายตาส าหรับผูท่ี้เขา้มานั่งท างานและอ่าน

หนังสือ นอกจากแสงประดิษฐ์แล้ว บริเวณน้ียงัมีแสงจากธรรมชาติท่ีเข้ามาทางกระจกบริเวณ

ดาดฟ้าตรงกบัทิศเหนือของอาคารซ่ึงจะเป็นเพียงแสงอ่อน ๆ ท่ีลอดเขา้มาพอท าให้ห้องสว่างข้ึน

ถึงแมจ้ะไม่เปิดไฟ แต่เม่ือเปิดไฟก็จะสร้างบรรยากาศใหช้วนผอ่นคลายยิง่ข้ึน 

 

                2) เสียงดนตรีบ าบดั โดยจะมีการเปิดเสียงท่ีสามารถช่วยให้ผ่อนคลายท่ีนิยมเปิดในร้าน 

สปาต่าง ๆ เช่นเสียงจากธรรชาติ หรือจะเป็นเสียงดนตรีโทนต ่าหรือเสียงเบสท่ีทุม้จะช่วยให้ผ่อน

คลายในระดบัท่ีลึก จะเปิดในช่วงเวลากลางวนัถึงช่วงเวลางานหลงัพกัเท่ียง เพราะจากท่ีไดล้งพื้นท่ี 

ในช่วงเชา้ก่อนพกัเท่ียงจะยงัไม่มีผูใ้ชเ้ขา้มานอน ส่วนมากมากจะเขา้มาสนทนาเร่ืองงานมากกวา่ ซ่ึง

ระดับเสียงจะให้อยู่ในระดับ 10-15 Hz ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีท าให้มนุษย์ปรับสภาวะของจิตใจ ลด

ความเครียด ลดความวิตกกังวล พัฒนาความจ าและบ าบัดอาการนอนไม่หลับเป็นต้น (คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2559)  

 

                3) อโรมาเธอราพี เป็นศาสตร์ในการใช้น ้ ามนัหอมระเหยท่ีได้จากการสกดัพืชหอมเพื่อ 

การบ าบดัรักษาไดห้ลายอาการ เช่น กล่ินโรสแมร่ี ท าให้สดช่ืนแจ่มใส มีสมาธิและมีก าลงัใจ แก้

ปวดศีรษะ ไมเกรน กล่ินเปปเปอร์มินต์ ท าให้จิตใจสดช่ืน แจ่มใส ปลอดโปร่ง กระตุน้ความคิด

สร้างสรรค์ กล่ินคาโมมายล์ ท าให้ผิวสะอาด จิตใจแจ่มใส มีสมาธิ กล่ินยูคาลิปตสั ช่วยให้หายใจ

โล่ง ปลอดโปร่ง มีสมาธิ บรรเทาอาการอ่อนลา้ เป็นตน้ 

 

                4) อุณหภูมิ เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นเขตเมืองร้อน จึงนิยมในการติดเคร่ืองปรับอากาศ

เพื่อให้เกิดความเย็นสบาย ควรเลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะตาม

สภาพอากาศขา้งนอกแบบอตัโนมติัคือค่อย ๆ เพิ่ม หรือ ลด เพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ ในระดบัท่ี

เหมาะสมตลอด จะได้ไม่รู้สึกหนาวแบบกะทนัหัน หรืออยู่ ๆ ก็ร้อน ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้รู้สึกสบาย

ยิง่ข้ึน และจะตอ้งไม่มีเสียงการท างานของคอมเพรสเซอร์เขา้มารบกวนอีกดว้ย 
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2. ผลการสร้างสรรค์ 

   2.1 การร่างแบบความคิด  

   จากขอ้มูลท่ีไดรั้บและวเิคราะห์แลว้นั้นจึงไดน้ ามาออกแบบเพื่อร่างทางความคิดดงัน้ี  

         2.1.1 Romance Sky 

 

 

ภาพท่ี 59 ร่างทางความคิด Romance Sky 
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ภาพท่ี 60 แสดง Mood and Tone ของงาน Romance Sky  

 

         2.1.2 Morning Smile 

 

 

ภาพท่ี 61 ร่างทางความคิด Morning Smile 

 

 

ภาพท่ี 62 แสดง Mood and Tone ของงาน Morning Smile 
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         2.1.3 Bean Bag   

 

 

ภาพท่ี 63 แสดงลาย pattern ของ Beanbag 

 

 

ภาพท่ี 64 Bean bag   

 

2.1.4 แบบร่างการวธีิการติดผลงานกบัสถานท่ี 

 

ภาพท่ี 65 แสดงแบบร่างการวธีิการติดผลงานกบัสถานท่ี 
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   2.2 การสร้างสรรค์ผลงานและการพฒันาช้ินงาน   

   จากการร่างแบบทางความคิดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสร้างผลงานจริง แต่เน่ืองจาก

สถานท่ี  ท่ีจะน างานไปติดนั้นมีขนาดใหญ่รวมถึงขอ้จ ากดัคือไม่สามารถน างานไปติดตั้งได้จริง 

ผูว้จิยัจึงไดส้ร้างผลงานขนาดจ าลองโดยลดขนาดตามสัดส่วนของสถานท่ีจริง ดงัน้ี   

         2.2.1 Romance Sky ติดบริเวณบนเพดานมีพื้นท่ี ประมาณ 286 ตรม. ลกัษณะเป็นวงกลม  เส้น

ผา่นศูนยก์ลางของห้องคือ 21 เมตร ท าให้งานมีขอ้จ ากดัเร่ืองรูปทรงเพื่อความสมจริงจึงไดส้ร้างงาน

เป็นวงกลม ผูว้ิจยัไดท้  าผลงานช้ินแรกในขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1.50 เมตร แต่เน่ืองจากเป็นการ

ท างานคร้ังแรกจึงเกิดปัญหาระหวา่งการท างาน คือ ขนาดของผา้ท่ีลดไปเร่ือย ๆ ตามการเยบ็เนา ท า

ให้คาดเดาไม่ได้ว่างานจะออกมาขนาดเท่าไหร่ จึงได้ลองพัฒนาผลงานอีกช้ินหน่ึง โดยมีการ

วางแผนเผื่อการลดขนาดของผา้แลว้ เร่ิมแรกผา้มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 เมตร เม่ือผา่นการเยบ็

เนาและคอยบงัคบัรูปทรงการเกิดลวดลายให้ไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้จึงเหลือขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

2 เมตร ตามท่ีตอ้งการ ผลงานน้ีจึงยอ่สัดส่วนจากสถานท่ีจริงอยูท่ี่ 1:60 

   วสัดุท่ีใชคื้อ ผา้ไหมญ่ีปุ่น คุณสมบติัของผา้คือให้ความรู้สึกอบอุ่นน่าสัมผสั เน่ืองจากผา้มี

ความเฉพาะในการมองเห็นคือจะมีความแวววาวเม่ือโดนแสงและถา้มีการเคล่ือนไหวแสงวาว ๆ น้ีก็

จะมีการเคล่ือนไหวตามจึงมีราคาค่อนขา้งสูง จึงเหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีเป็นองค์กรชั้นน า น าสีอะ

คิริคผสมกบัตวัท าละลายเพื่อให้สียดึเกาะติดกบัพื้นผิวไดดี้ข้ึน เพิ่มความมนัเงา เพิ่มความโปร่งแสง

ของสี เม่ือแห้งจะใส ไม่มีสี และ กนัน ้ าได ้มา paint บนผา้แบบไม่ตอ้งละเอียดมากนกัเพียงแค่เป็น

การก าหนดสีและลวดลายคร่าว ๆ เท่านั้นหลงัจากนั้นก็ใช ้ไหมพรม ดา้ย ขนาดและสีต่างกนัน ามา

เยบ็ โดยให้ผา้มีความตึงจากดึงของไหม ท่ีส่ือถึงการฝืน และความพยายามท่ีจะท างานให้ส าเร็จ ท่ีใช้

ขนาดของไหมให้ต่างกนัก็เพื่อให้ภาพได้แสดงถึงระยะใกล ้ระยะไกล ในบรรยากาศของทอ้งฟ้า

นัน่เอง 
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ภาพท่ี 66 งาน Romance Sky ช้ินท่ี 1  

 

 

ภาพท่ี 67 งาน Romance Sky ช้ินท่ี 2 
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         2.2.2 Morning Smile ติดบริเวณด้านขา้ง ทั้ งซ้ายและขวาเดิมเป็น Wallpaper ลายเส้นตรง  มี

ขนาดดา้นละ 9.5 x 1.87 เมตร ดา้นล่างเป็นโซฟา มีการซ่อนไฟทั้งดา้นบนเพดานและหลงัโซฟา ท า

ใหพ้ื้นท่ีตรงน้ีมีความโดดเด่นมีแสงไฟช่วยส่งเสริมใหง้านดูน่าสนใจยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัไดส้ร้างผลงานช้ิน

แรกข้ึนโดยเนน้โทนขาว เปรียบเสมือนเวลาเชา้ตรู่ท่ีเราออกไปมองทอ้งฟ้า ความมืดท่ีก าลงัลาลบัส่ง

ต่อให้แสงแดดอ่อน ๆ ตอ้นรับวนัใหม่ ท าให้เกิดรอยยิม้ท่ีจะต่อสู้ในการท างานต่อไป ช้ินท่ีสองเกิด

จากค าแนะน าของคณาจารยท่ี์ไดต้รวจความกา้วหนา้ของงานใหล้องท าสีอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างกนัออกไป 

เพื่อให้ผูช้มได้มีการมองและความรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงได้สร้างผลงานท่ีมาจากสภาพและ

บรรยากาศของทอ้งฟ้าท่ีเปล่ียนไปตามเวลา เช้า กลางวนั เยน็ ขนาดของงานทั้ง 2 คือ 3.16 x 0.62 

เมตร ผลงานน้ีจึงย่อสัดส่วนจากสถานท่ีจริงอยู่ท่ี 1:3ส่วนวสัดุและเทคนิคการท าจะเหมือนกับ

ผลงาน Romance Sky 

 

 

ภาพท่ี 68 งาน Morning Smile ช้ินท่ี 1 

 

 

ภาพท่ี 69 งาน Morning Smile ช้ินท่ี 2 
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         2.2.3 Bean Bag มีลวดลายท่ีมาจากธรรมชาติท่ีเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานคร้ัง

น้ี ไดแ้ก่ ลม น ้า ภูเขา และ ฝน ขนาดคือ 70 x70 48 เซนติเมตร เหตุท่ีท าสูง 48 คือเม่ือมีการนัง่  จะมี

การยบุตวัของเมด็โฟม ส่วนสูงจะเหลือประมาณ 45 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นส่วนสูงมาตรฐานของเกา้อ้ี 

ทัว่ไป Bean Bag น้ี มีการเยบ็ 2 ส่วนคือ ส่วนดา้นในท่ีบรรจุเมด็โฟมดว้ยผา้ซบัใน ผูว้จิยัไดเ้ลือกใช ้

เมด็โฟมท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดคือเบอร์ 0 จะมีขนาดเล็กเพียง 0.1 เซนติเมตร ขอ้ดีของการใชเ้มด็โฟมคือ  

สามารถป้องกนัฝุ่ นไดม้ากกวา่กวา่นุ่น สามารถเพิ่มเม็ดโฟมไดเ้องในภายหลงั และมีคุณสมบติัใน

การปรับสรีระผูน้ัง่ได ้ซ่ึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั เช่นการน ามาท าหมอน ตุก๊ตา หมอนรองคอ เป็นตน้  

โดยการใส่จะใส่ไม่เตม็ใบจะเหลือเวน้ท่ีไวป้ระมาณ 1 ส่วน เพื่อใหมี้ท่ีวา่งส าหรับการยุบตวั ส่วน

ดา้นนอก ผูว้จิยัเลือกใชผ้า้ลูกฟูกสีขาว เพราะเป็นผา้ท่ีมีความหนา ซ่ึงจะตอ้งทนทานต่อการนัง่และ

สัมผสักบัผูใ้ช ้อีกทั้งยงัเป็นผา้ท่ีน่าสัมผสั เม่ือสัมผสัแลว้จะรู้สึกนุ่ม อบอุ่น การเยบ็มีการเยบ็ซิป

ซ่อนไวด้า้นล่างเพื่อการถอดเปล่ียนน าไปท าความสะอาดไดง่้าย ลวดลายใชเ้ทคนิคการปักผา้ซาชิ

โกะ เป็นการปักผา้สไตลญ่ี์ปุ่น คลา้ยการเยบ็เนาแลว้ท าให้เกิดลวดลาย 

 

ภาพท่ี 70 งาน Bean Bag ลายน ้า 

 

 

ภาพท่ี 71 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บั Bean Bag 
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   ส่วนวิธีท าความสะอาดดูแลรักษานั้น อายุของการใช้ผลงาน Romance Sky และ Morning 

Smile น้ีคาดวา่น่าจะเฉล่ียประมาณ 7-15 ปี หรือมากกวา่นั้น ข้ึนอยูก่บัการดูแลรักษาดว้ย ซ่ึงสามารถ

ดูแลไดง่้าย ๆ เพียงใชไ้มข้นไก่ หรือเคร่ืองดูดฝุ่ นท่ีมีหวัดูดฝุ่ นผา้ม่านก็สามารถใชไ้ด ้ควรท าทุก ๆ 3 

เดือน หรือถา้มีคราบสกปรกหรือรอยเป้ือน เช่น ข้ีจ้ิงจก หรือคราบอ่ืน ๆ ท่ีไม่ฝังลึก ก็ใชผ้า้นุ่มหรือ

ผา้ขนหนูชุปน ้ ายาล้างจานผสมน ้ าบิดพอหมาด แลว้น ามาซับบริเวณท่ีเป้ือนใช้การกดซ ้ าไปซ ้ ามา

สลบักบัการชุปน ้ าเปล่าแลว้ซับด้วยผา้แห้ง แต่ไม่ควรเช็ดแบบถูหรือลากเพราะจะท าให้ไหมและ

เส้นดา้ยหลุดได ้  

 

   2.3 วธีิการติดตั้งผลงาน  

         2.3.1 Romance Sky ผูว้จิยัไดมี้แนวทางการติดผลงานช้ินน้ี 2 แบบ ดงัน้ี 

                1) ติดตั้งแบบ Wallpaper เน่ืองจากผลงานท ามาจากวสัดุท่ีเป็นผา้ท่ีผ่านการเย็บมือจึงมี

คุณค่าและราคาสูง วสัดุผา้มีคุณสมบติัคงทนสูง ไม่ฉีกขาดง่าย เพราะผา้มีโครงสร้างท่ีแข็งแรงจึง

เหมาะแก่สถานท่ีท่ีมีความหรูหราเหมาะสมกบัองคก์รขนาดใหญ่ การติดนั้นจะใชว้ธีิเดียวกบัการติด 

วอลเปเปอร์ ซ่ึงก่อนจะติดผลงานควรมีการใชน้ ้ ายารองพื้นทาให้ทัว่บริเวณท่ีจะติดตั้งก่อนส าหรับ

กนัเช้ือรา และช่วยให้ผลงานยึดติดแน่นยิ่งข้ึน หลงัจากนั้นจึงใชก้าวติดวอลเปเปอร์โดยเฉพาะ เป็น

กาวผงผสมน ้ า มีคุณสมบติัแห้งชา้ ช่วยหน่วงเวลาไม่ให้แห้งเร็วเม่ือเกิดกรณีติดพลาด ก็จะสามารถ

แกไ้ขได ้กาวจะใชเ้วลาแหง้ประมาณ 10-20 นาที ตวัอยา่งยีห่อ้กาวติดวอลเปเปอร์เช่น ซุปเปอร์เอม็ดี 

จ  านวน 1 กล่อง ติดไดป้ระมาณ 50 ตารางเมตร ราคา 290/กล่อง เป็นตน้ นอกจากน้ีควรใช้กาวลา

เท็กซ์ทาขอบหรือช่วงรอยต่อเพื่อเพิ่มการยึดติดให้ดียิ่งข้ึน การติดนั้นควรใช้ช่างท่ีมีประสบการณ์  

                2) ติดตั้งแบบ มีโครงสร้างของไมเ้ป็นขอบในการยึดกบัสลิง โครงไมจ้ะใช้ไมไ้ผด่ดัโคง้

เป็นวงกลม 2 วง ซ้อนกนั คล้ายสะดึงท่ีใช้ในการขึงผา้ สาเหตุท่ีใช้ไมไ้ผ่เพราะมีน ้ าหนักเบาและ

สามารถดดัเป็นวงกลมได ้การติดแบบน้ีจะตอ้งมีการเจาะเพดานเพื่อใส่ตะขอส าหรับเก่ียวกบัสลิง 

จะตอ้งอาศยัช่างท่ีช านาญในการติดเพราะจะตอ้งมีการค านวณน ้ าหนกัและการบงัคบัใหง้านอยูก่บัท่ี

ไม่แกวง่ไปมาและจะตอ้งมีความปลอดภยัดว้ย 
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         2.3.2 วิธีการติดตั้งผลงาน Morning smile ด้วยการเช่ือมต่อผลงานกับผนังโดยใช้เหล็กเป็น

วสัดุในการเช่ือมต่อ ใชเ้หล็กแบบแผน่ติดกบัผลงาน ส่วนของผนงัหอ้งติดเหล็กแผน่ท่ีมีรู ส าหรับให้

ผลงานเขา้มายดึติดโดยการหมุนล็อก 

 

 

ภาพท่ี 72 ติดเหล็กแผน่กบัผลงาน 

 

ภาพท่ี 73 ติดเหล็กแผน่กบัผนงัหอ้ง 
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2.4 สร้างภาพจ าลองวธีิการตดิผลงานกบัสถานที่ 
 

 

 

ภาพท่ี 74 Before 

    
ภาพท่ี 75 After 1   

   

ภาพท่ี 76 After 2 
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   จากภาพ 75 และ 76 ผูว้ิจ ัยได้ท าการจ าลองการติด 2 แบบ คือ ภาพท่ี 75 งาน Romance   

Sky ติดตั้งแบบ Wallpaper ส่วนภาพท่ี 76 งาน Romance Sky ติดตั้งแบบมีโครงสร้างของไม้เป็น  

ขอบในการยึดกับสลิง ซ่ึงจะเห็นได้ว่าทั้ ง 2 แบบมีความต่างกันทั้ งการมองเห็นและอารมณ์

ความรู้สึก 

   การติดตั้งแบบ Wallpaper จะเป็นการรักษาความสว่างไวแ้บบเดิม ส่วนการติดตั้งแบบมี

โครงสร้างของไมเ้ป็นขอบในการยดึกบัสลิงนั้นจะท าใหห้้องดูสลวัข้ึนเน่ืองจากไฟจะอยูใ่ตง้าน แสง

ท่ีส่องลงมาจะมีการผ่านผลงานอีกชั้นหน่ึง ท าให้บรรยากาศในห้องเปล่ียนไปคือมืดข้ึน ส่งผลต่อ

อารมณ์ขณะมองผลงานชวนให้ดูน่าคน้หา ดูมีความซับซ้อนน่าหลงใหลมากกว่า อีกทั้งแสงไฟท่ี

นอ้ยลงอาจท าให้ผูใ้ชรู้้สึกผอ่นคลายไดม้ากกวา่ แต่กิจกรรมท่ีทางองคก์รตั้งไวอ้าจเปล่ียนไป ไดแ้ก่ 

ผูใ้ช้อาจไม่เข้ามาอ่านหนังสือ หรือรับประทานของว่าง เพราะแสงน้อยไป และอาจไม่ใช้เป็น

สถานท่ีเชิญบุคคลภายนอกเขา้มาพบปะ เพราะแสงนอ้ยไปอาจท าใหดู้ไม่เหมาะสมในการพูดคุย แต่

อาจจะมีคนท่ีเขา้มาเพื่อนอนพกัผอ่นเพิ่มข้ึนเพราะบรรยากาศชวนพกัผอ่นเป็นอยา่งมาก 

 

   2.5 ประเมินค่าใช้จ่าย ทั้งหมด มีรายละเอียดดงัน้ี 

     2.5.1 ค่าผลงานศิลปะ โดยมีวธีิค านวณ ดงัน้ี (กรณีติดตั้งแบบ Wallpaper) 

ผลงานศิลปะ จ านวน ค่าวสัดุ

อุปกรณ์ 

ระยะเวลา ค่าวชิาชีพ ค่าขนส่ง ค่า

ออกแบบ

บรรยากาศ 

Romance Sky 2 10,000 บ. 4 เดือน 150,000 

บาท 

1,000 บ. 15,000 

Morning Smile 6 

Bean Bag 9 10,800 บ. 1 เดือน 

รวมทั้งหมด 186,800 บ. 

 

ตารางท่ี 13 แสดงค่าผลงานศิลปะ 
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     2.5.2 ค่าติดตั้งผลงาน โดยการสอบถามจากช่างรับเหมา มีการคิดค่าใชจ่้ายทั้งหมดดงัน้ี 

รายการ จ านวนเงิน/บาท 

ค่าแรง x จ านวนช่าง x วนั 

รายละเอียด 

- ร้ือแผน่ไมด้า้นหนา้ และลายสต๊ิกเกอร์บริเวณ

กระจกออก  

- ติดผลงานบนฝ้า 

- ติดผลงานบริเวณผนงั 

- ท าความสะอาดหลงัเสร็จงาน 

300 x 3 x 1 = 900 

ค่าติดผลงานบริเวณฝ้า ตรม.ละ 180 บ. 286(ฝ้าบริเวณท่ีติดงาน) x 180 = 51,480 

ค่าร้ือพรมเก่า/ปูพรมใหม่ ตรม. ละ 35 346(พื้นท่ีทั้งหมด) x 35 = 12,110 

ค่าพรม  40,000 

ค่าวสัดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ 2,500 

รวมทั้งหมด 106,990 

 

ตารางท่ี 14 แสดงค่าติดตั้งผลงาน 

   รวมทั้งหมดแลว้ จึงมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 186,800 + 106,990  = 293,790 บาท 
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2.6 ทดสอบแนวความคิด 

    โดยการใชห้ลกัคิดแบบ Business Model Canvas ดงัตารางต่อไปน้ี  

7. Key 

Partners 

5. Key 

Activities 

1.Value  Proposition 4. Customer  

Relationships 

2.Customer  

Segments 

ฝ่ายอาคาร
และสถานท่ี 

ฝ่ายบุคคล 

 

 

 

 

   

จดัใหมี้

กิจกรรมท า
สมาธิเพื่อ 

การผอ่นคลาย 

 

 

 

ผลงานศิลปะส่ือผสมและการออกแบบ

บรรยากาศ สามารถท าให้ เกิดประเด็น

ศึกษาเร่ืองมิติในพ้ืนท่ีของอารมณ์ เกิด

ทัศนคติตอบโต้ระหว่างทัศนธาตุทาง

ศิลปะต่อสถานท่ีน าไปสู่อารม์ผ่อนคลาย
ของพนกังานได ้

สามารถท า
กิจกรรมต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ นัง่เล่น 

นอนอ่าน

หนงัสือ เล่น

โทรศพัท์

รับแขก ทาน

ของวา่ง พดูคุย
ปรึกษางาน 

พนกังานทรู
ทุกคน 

6. Key 

Resources 

3. Channels 

มีพนกังานท า
ความสะอาด 

ตึกทรู ชั้น 4 ตึก 1

อาคารทรูทาวเวอร์ 

2 

8. Revenue Streans  9. Cost Structure 

 ค่าผลงาน 186,800 บ. +  

ค่าติดตั้งผลงานและวสัดุอุปกรณ์ 106,990 บ. 

รวม  293,790  บ. 

เน่ืองจากไม่ทราบขอ้มูลเป็นตวัเลขจึงขออธิบายถึงประโยชน์ท่ี

องค์กรจะได้รับจากการท่ีพนักงานมีความผ่อน คลายคือ เพ่ือให้
พนักงานพึงพอใจในการท างาน ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ลด

การลางาน เปล่ียนงาน ขาดงาน รู้สึกมีความผูกพนัธ์กับองค์กร 

เพ่ิมประสิทธิผลขององค์กรและบรรลุเป้าหมายขององค์กรใน

ท่ีสุด  

 

สีฟ้า คือ What  สีเขียว คือ Who  สีชมพู คือ How  สีเหลือง คือ Money 

ตารางท่ี 15 ทบทวนความคิดดว้ย Business Model Canvas 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

            จากการสร้างสรรค์ศิลปะส่ือผสม เร่ืองพื้นท่ีแห่งความสุข เพื่อการตกแต่งใน

ส านักงาน กรณีศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น เป็นโครงการท่ีต้องใช้ทักษะและความรู้เร่ือง

องคป์ระกอบของการออกแบบ เพื่อให้ผูช้มไดเ้กิดทศันคติตอบโตร้ะหวา่งทศันธาตุทางศิลปะ ท่ีมา

จากการมองความสุขในอีกรูปแบบหน่ึง นอกจากจะให้ความงามทางการมองเห็นแลว้ ย ังสามารถ

สร้างมิติใหม่ในพื้นท่ีบริเวณนั้นก่อให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกผอ่นคลายจากการสัมผสั ทางตา หู 

จมูก และผวิกาย  

สรุปผลความพงึพอใจ 

1. ความพงึพอใจของพนักงานบริษัททรู จ านวน 81 คน มีหวัขอ้ดงัน้ี 

ตอนที ่1 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่องานศิลปะ 

หัวข้อ ค่าความเห็น ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ประเมิน 
4 3 2 1 

1. ลกัษณะของเส้นท่ีท าใหเ้กิดลวดลายท าใหคุ้ณได้

ใชจิ้นตนาการ 
26 47 6 2 3.20 เห็นด้วย 

2. ความซบัซอ้นของภาพช่วยใหคุ้ณไดใ้ช้

จินตนาการ 
22 47 11 1 3.11 เห็นด้วย 

3. มิติของภาพท าใหรู้้สึกวา่มีระยะใกล/้ระยะไกล ดู

มีเร่ืองราว 
23 40 14 3 3.00 เห็นด้วย 

4. สีท่ีอยูใ่นภาพท าใหคุ้ณรู้สึกสบายใจผอ่นคลายได ้ 32 41 8 1 3.31 เห็นด้วย 

5. การเพ่งมองไปตามลายเส้นท่ีเคล่ือนไหวท าให้

คุณเกิดสมาธิข้ึนได ้
15 44 18 4 2.86 เห็นด้วย 

6. สีสันสดใส ท าใหคุ้ณสดช่ืนมีชีวติชีวา 33 40 7 0 3.28 เห็นด้วย 

 

ตารางท่ี 16 แสดงความพึงพอใจและความรู้สึกต่องานศิลปะของพนกังานบริษทัทรู ฯ 
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ตอนที ่2 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่อการตกแต่งสถานที่ 

หัวข้อ ค่าความเห็น ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ประเมนิ 
4 3 2 1 

1. เม่ือน างานติดบริเวณฝ้า จะท าใหคุ้ณได้

ประสบการณ์ใหม่ เน่ืองจากท่ีบริษทัยงัไม่มีการ
ติดงานศิลปะบริเวณน้ี 

18 31 25 7 2.74 เห็นด้วย 

2. เม่ือติดงานบริเวณน้ี ท่ีผนงัทั้ง 2 ดา้นจะท าให้
คุณรู้สึกเหมือนอยูท่่ามกลางอากาศ เบาลอย 

12 29 34 6 2.58 เห็นด้วย 

3. เม่ือคุณไดน้ัง่ Bean Bag คุณจะรู้สึก เหมือน
โดนโอบกอด อบอุ่น สบายเหมือนอยูบ่า้น 

44 24 11 2 3.36 เห็นด้วย 

 

ตารางท่ี 17 แสดงความพึงพอใจและความรู้สึกต่อการตกแต่งสถานท่ีของพนกังานบริษทัทรู 

 

ตอนที ่3 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่อบรรยากาศโดยรวม 

หัวข้อ ค่าความเห็น ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ประเมนิ 
4 3 2 1 

1. คุณสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้เช่น นัง่ 
นอน คุยงาน ทานอาหาร ไดต้ามปกติ 

33 37 11 0 3.27 เห็นด้วย 

2. บรรยากาศทั้งหมดท าใหคุ้ณผอ่นคลายจาก
การท างานได ้

33 41 7 0 3.32 เห็นด้วย 

3. บรรยากาศท่ีปลอดโปร่งโล่งสบายท าใหคุ้ณมี
สมาธิมากยิง่ข้ึน 

36 37 8 0 3.35 เห็นด้วย 
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หัวข้อ ค่าความเห็น ค่าเฉลีย่ เกณฑ์

ประเมนิ 
4 3 2 1 

4. บรรยากาศและการตกแต่งท าใหคุ้ณมี
จินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์

25 45 11 0 3.17 เห็นด้วย 

 

5. ทศันีภาพท่ีมีการปรับเปล่ียนท าใหคุ้ณมี
ทศันคติในการท างานท่ีดีข้ึน 

26 39 13 3 3.09 เห็นด้วย 

6. เม่ือคุณเครียดจากหนา้จอคุณอยากมาพกั
สายตาบริเวณน้ี 

28 41 10 1 3.16 เห็นด้วย 

7. คุณรู้สึกผกูพนักบัองคก์รมากข้ึน ท่ีเลง็เห็น

ความส าคญัเร่ืองการตกแต่งสถานท่ีและ
บรรยากาศเพ่ือใหพ้นกังานผอ่นคลาย 

20 34 20 6 2.81 เห็นด้วย 

8. คุณอยากมาท างานทุกวนัเพราะท่ีท างานมี
บรรยากาศท่ีสวยงาม 

20 37 20 4 2.90 เห็นด้วย 

9. เม่ือคุณอยูใ่นสถานท่ีท่ีสวยงามผอ่นคลายคุณ
จะมีก าลงัใจในการท างาน 

26 40 12 3 3.10 เห็นด้วย 

10. สถานท่ีท่ีสวยงามผอ่นคลายท าใหคุ้ณ
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

25 45 10 1 3.16 เห็นด้วย 

 

ตารางท่ี 18 แสดงความพึงพอใจและความรู้สึกต่อบรรยากาศโดยรวมของพนกังานบริษทัทรู ฯ 
 

เกณฑก์ารประเมิน 

3.51 - 4 หมายถึง เห็นดว้ยอยา่งยิง่          1.51 - 2.50 หมายถึง ค่อนขา้งเห็นดว้ย 

2.51 - 3.50 หมายถึง เห็นดว้ย                0.00 - 1.50 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
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จากตารางสรุปไดด้งัน้ี 

ตอนที ่1 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่องานศิลปะ 

1. ลกัษณะของเส้นท่ีท าใหเ้กิดลวดลายท าใหคุ้ณไดใ้ชจิ้นตนาการ (X=3.20) เห็นดว้ย 

2. ความซบัซอ้นของภาพช่วยใหคุ้ณไดใ้ชจิ้นตนาการ (X=3.11) เห็นดว้ย 

3. มิติของภาพท าให้รู้สึกวา่มีระยะใกล/้ระยะไกล ดูมีเร่ืองราว (X=3.00) เห็นดว้ย 

4. สีท่ีอยูใ่นภาพท าใหคุ้ณรู้สึกสบายใจผอ่นคลายได ้(X=3.31) เห็นดว้ย 

5. การเพง่มองไปตามลายเส้นท่ีเคล่ือนไหวท าใหคุ้ณเกิดสมาธิข้ึนได ้(X=2.86) เห็นดว้ย 

6. สีสันสดใส ท าใหคุ้ณสดช่ืนมีชีวิตชีวา (X=3.28) เห็นดว้ย 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่อการตกแต่งสถานที่ 

1. เม่ือน างานติดบริเวณฝ้า จะท าใหคุ้ณไดป้ระสบการณ์ใหม่ เน่ืองจากท่ีบริษทัยงัไม่มีการติดงาน

ศิลปะบริเวณน้ี (X=2.74) เห็นดว้ย 

2. เม่ือติดงานบริเวณน้ี ท่ีผนงัทั้ง 2 ดา้นจะท าใหคุ้ณรู้สึกเหมือนอยูท่่ามกลางอากาศ เบาลอย (X=

2.58) เห็นดว้ย 

3. เม่ือคุณไดน้ัง่ Bean Bag คุณจะรู้สึก เหมือนโดนโอบกอด อบอุ่น สบายเหมือนอยูบ่า้น(X=3.36) 

เห็นดว้ย 

 

ตอนที ่3 ความพงึพอใจและความรู้สึกต่อบรรยากาศโดยรวม 

1. คุณสามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ได ้เช่น นัง่ นอน คุยงาน ทานอาหาร ไดต้ามปกติ (X=3.27) เห็น

ดว้ย 

2. บรรยากาศทั้งหมดท าใหคุ้ณผอ่นคลายจากการท างานได ้(X=3.32) เห็นดว้ย 

3. บรรยากาศท่ีปลอดโปร่งโล่งสบายท าใหคุ้ณมีสมาธิมากยิง่ข้ึน (X=3.35) เห็นดว้ย 
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4. บรรยากาศและการตกแต่งท าใหคุ้ณมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค ์(X=3.17) เห็นดว้ย 

5. ทศันีภาพท่ีมีการปรับเปล่ียนท าใหคุ้ณมีทศันคติในการท างานท่ีดีข้ึน (X=3.09) เห็นดว้ย 

6. เม่ือคุณเครียดจากหนา้จอคุณอยากมาพกัสายตาบริเวณน้ี (X=3.16) เห็นดว้ย 

7. คุณรู้สึกผกูพนักบัองคก์รมากข้ึน ท่ีเล็งเห็นความส าคญัเร่ืองการตกแต่งสถานท่ีและบรรยากาศ

เพื่อใหพ้นกังานผอ่นคลาย (X=2.81) เห็นดว้ย 

8. คุณอยากมาท างานทุกวนัเพราะท่ีท างานมีบรรยากาศท่ีสวยงาม (X=2.90) เห็นดว้ย 

9. เม่ือคุณอยูใ่นสถานท่ีท่ีสวยงามผอ่นคลายคุณจะมีก าลงัใจในการท างาน (X=3.10) เห็นดว้ย 

10. สถานท่ีท่ีสวยงามผอ่นคลายท าใหคุ้ณท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (X=3.16) เห็นดว้ย 
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2. สอบถามความพงึพอใจของผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ ดังนี ้

   2.1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประยกุตศิ์ลป์ อ.สน สีมาตรัง 

   2.2 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นตกแต่งภายใน ผศ.ชยัณรงค ์อริยะประเสริฐ 

   2.3 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิเทศศิลป์ คุณณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน 

   2.4 ประธานชมรมคนรักมวลเมฆ ดร.บญัชา ธนบุญสมบติั 

   2.5 ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายอาคาร คุณ อษัฎาวธุ ศรีรัตนโนภาศ 

   

แบ่งค าถามเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที ่1 ค าถามทัว่ไป 

1."ภาวะผ่อนคลาย"ในความคิดท่านคืออะไร อย่างไร? 

  “คือท าให้ใจเราสงบ ใจไม่ รุ่มร้อน ไม่ รู้สึกวิตกกังวลไม่ รีบเร่ง” (สน สีมาตรัง , 

สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

 “เป็นความสัมพนัธ์กนัระหว่างประสาทสัมผสัท่ีรับรู้ ความรู้สึกดา้นอุณหภูมิ ความช้ืน

สัมพทัธ์และสภาวะการเคล่ือนท่ีของอากาศท่ีสัมพนัธ์กบัความรู้สึกทางจิตท่ีไดรั้บจากการรับรู้ผา่น

ประสาทสัมผสั ทางสายตาและการรับรู้ด้านเวลากบัสถานท่ี ซ่ึงท าให้จิตเกิดการตอบสนองทาง

อารมณ์ท่ีท าใหรู้้สึกผอ่นคลาย” (ชยัณรงค ์อริยะประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

    “มีความสงบทางจิตใจ ไม่มีส่ิงรบกวนประสาทสัมผสัทั้ง 5 หมายถึง รูป รส กล่ิน เสียง 

ท าให้เราอยูใ่นสภาวะจิตท่ีวา่งเปล่า ปลอดจากภาระต่างๆ ก็จะเกิดความผอ่นคลาย” (ณรงคฤ์ทธ์ิ อุป

กล่ิน, แบบสอบถาม, 3 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “ภาวะผ่อนคลาย คือ การมีอิสรภาพในมิติต่างๆ ท่ีส าคญัคือ การเลือกใช้เวลาว่าจะท า 

(หรือไม่ท า) อะไร & ความคิดท่ีก าหนดดว้ยตนเองเป็นหลกั” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 

20 พฤศจิกายน พศ.2560) 
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    “ไม่มีแรงกดดนัในดา้นต่างๆ” (อษัฎาวธุ ศรีรัตนโนภาศ, แบบสอบถาม, 16 พฤศจิกายน 

พศ.2560) 

 

2."มิติในอารมณ์"ในความคิดท่านคืออะไร อย่างไร? 

    “เป็นเร่ืองบุคคล แต่ละคนต่างกนั” (สน สีมาตรัง, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

    “น่าจะเป็นความพยายามท่ีจะอธิบายระดบัหรือความลึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัความซับซ้อน 

มนัมีความหลากหลายและแตกต่างกนัของอารมณ์ซ่ึงน่าจะมีความสัมพนัธ์กบัมิติของรูปทรงในดา้น

ความกวา้งยาวและความลึก และสัมผสัซ่ึงจิตของผูรั้บรู้สามารถรับรู้ไดผ้า่นประสาทสัมผสัทางการ

เห็นและผวิสัมผสัทางร่างกาย” (ชยัณรงค ์อริยะประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

   “ความรู้สึกสะท้อน หรือตอบสนองต่อส่ิงต่างๆ ท่ีมากระทบกับตัวเรา ทั้ งท่ีจากเรา

มองเห็น ไดย้นิ หรือสัมผสัอ่ืน ๆ” (ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน, แบบสอบถาม, 3 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “ไม่ค่อยเขา้ใจค าๆ น้ี แต่ตีความวา่ ณ ขณะหน่ึงๆ เราอาจมีอารมณ์ความรู้สึกต่อส่ิงต่าง 

ๆ ไดห้ลายอยา่ง อารมณ์ความรู้สึกน้ีบางอย่างก็เสริมกนั เช่น สบายใจ+พึงพอใจ บางอยา่งก็ขดักนั 

เช่น ช่ืนชม+ร าคาญ” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

    “มีความมากบ้างน้อยบ้างไม่คงท่ี ในความ รู้สึก” (อัษฎาวุธ  ศ รี รัตนโนภาศ , 

แบบสอบถาม, 16 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 

3.ทศันธาตุทางศิลปะมีส่วนช่วยเร่ืองการผ่อนคลายได้หรือไม่อย่างไร? 

    “ถา้ท างานศิลปะไม่ตอ้งสนใจเร่ืองน้ี สนใจเร่ืองเคร่ืองมือท่ีท าให้เกิดอารมณ์ดีกวา่ เช่น 

Form สี น ้ าหนกั ค าว่าทศันธาตุเป็นเพียงกรอบท่ีตีไวเ้พิ่งจะมามีบทบาทตอนหลงั” (สน สีมาตรัง, 

สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

    “ทศันธาตุทางศิลปะสามารถช่วยผอ่นคลายไดห้ากผูรั้บรู้มีประสาทสัมผสัทางการเห็น

ท่ีเป็นปกติและจิตท่ีรับรู้เป็นปกติ” (ชยัณรงค์ อริยะประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.

2560) 
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   “ช่วยได้ ศิลปะท่ีสอดคล้องกับความรู้สึกพื้นฐานของมนุษยเ์รา จะมีส่วนช่วยดึงสติ

กลบัมาโฟกสัอยูท่ี่ศิลปะ และท าให้เราตดัส่ิงรบกวนอ่ืนๆ ออกจากจิตใจ ไปสู่สภาวะหน่ึงเดียว ท่ีอยู่

ตรงหนา้” (ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน, แบบสอบถาม, 3 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “มีส่วน แต่ข้ึนกบับริบท (context) ดว้ย เช่น ภาพท่ีดูร้อนแรง อาจช่วยให้ต่ืนตวั หรือต่ืน

กลวั ก็ไดแ้ลว้แต่บริบทในขณะนั้นๆ” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.

2560) 

    “ความรู้สึกหรืออารมณ์ท่ีแสดงออกมาจากส่ิงท่ีได้เห็น” (อษัฎาวุธ ศรีรัตนโนภาศ, 

แบบสอบถาม, 16 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจต่องานศิลปะ 

1. ผลงานศิลปะนีส้ามารถกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกของท่านอย่างไร? 

    “ใหอ้ารมณ์สบาย ๆ ” (สน สีมาตรัง, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

  “ไม่สามารถ” (ชยัณรงค ์อริยะประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

   “สร้างความสดใส ด้วยสีสันหลากเฉดสี” (ณรงค์ฤทธ์ิ อุปกล่ิน , แบบสอบถาม , 3 

พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “รู้สึกวา่มีบางอยา่งซ่อนเร้นอยู ่และดึงดูดส่ิงต่างๆ โดยรอบเขา้ไป เป็นอะไรท่ีดูลึกลบั” 

(บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

  “โทนของสีท าให้สบายตาเวลาดู” (อัษฎาวุธ ศรีรัตนโนภาศ , แบบสอบถาม , 16 

พฤศจิกายน พศ.2560) 
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2. ภาพนีส้ามารถช่วยเร่ืองการสร้างจินตนาการได้หรือไม่อย่างไร? 

    “เฉย ๆ ดูวา่สบายแลว้ก็จบ” (สน สีมาตรัง, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

  “ช่วยสร้างได้ เน่ืองจากขอบของรูปเป็นทรงกลม ในขณะท่ีตวัภาพเป็นลกัษณะเส้น

หลายเหล่ียมมาประกอบเขา้หากนัสู่ศูนยก์ลางและมีสีสันท่ีเจือจาง เขา้หากนัหลายสี” (ชัยณรงค ์

อริยะประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

   “สร้างให้เกิดการไหลล่ืน ดว้ยลายเส้นท่ีกระจายตวัออกไปจากส่วนหนกัไปสู่ส่วนเบา 

น าสายตาและจินตนาการออกไปไดเ้ร่ือยๆ” (ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน, แบบสอบถาม, 3 พฤศจิกายน พศ.

2560) 

 “ภาพน้ีเป็นภาพเส้ียวขณะหน่ึง (snapshot) คิดวา่น่าจะมีการคล่ีคลายออกไปในลกัษณะ

ท่ีคาดเดาไดย้าก” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

  “จินตนาการถึงผืนโลกอนักวา้งใหญ่” (อษัฎาวุธ ศรีรัตนโนภาศ, แบบสอบถาม, 16 

พฤศจิกายน พศ.2560) 

 

3. ภาพนีส้ามารถท าให้ท่านผ่อนคลายหรือไม่อย่างไร? 

    “ผอ่นคลาย” (สน สีมาตรัง, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

  “หากตอ้งใช้จินตนาการในการรับรู้ภาพก็ไม่ไดช่้วยท าให้ผ่อนคลาย” (ชยัณรงค์ อริยะ

ประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

   “ดว้ยรูปแบบของลวดลายและสีสัน เป็นแนวคิดท่ีดีและเหมาะสมต่อการผอ่นคลาย แต่

อาจจะเน่ืองจากวสัดุท่ีใช้งาน หรือการถ่ายภาพ ยงัขาดความสว่างไปนิดหน่อย เลยยงัไม่ค่อยให้

ความรู้ศึกโปร่งโล่งซกัเท่าไหร” (ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน, แบบสอบถาม, 3 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “เป็นภาพชวนคิด มากกว่าช่วยผ่อนคลาย” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 

พฤศจิกายน พศ.2560) 

  “ผอ่นคลาย สงบ” (อษัฎาวธุ ศรีรัตนโนภาศ, แบบสอบถาม, 16 พฤศจิกายน พศ.2560) 
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ตอนที ่3 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการตกแต่งสถานทีแ่ละบรรยากาศ  

ห้องทีม่ีการตกแต่งด้วยงานศิลปะ การจัดให้มี Bean Bag ที่สามารถท าได้หลากหลายกจิกรรม และมี

รูปทรงที่เหมาะสมกับทุกสรีระ มีความนุ่มน่าสัมผัส การคุมโทนสีขาว เกลี้ยง สว่าง สะอาดตา

ทั้งหมดนีม้ีความสอดคล้องกนัจนท าให้คุณรู้สึกผ่อนคลายได้หรือไม่อย่างไร? 

    “น่าจะได ้โดยเฉพาะ Bean Bag ท่ีมีลกัษณะของการไม่เป็นทางการ เหมาะกบัการมานัง่

ล าลอง ผอ่นคลายได”้ (สน สีมาตรัง, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

  “รู้สึกผอ่นคลายมากกวา่ภาพก่อนตกแต่ง เพราะมีรูปแบบการจดัวางสัมผสัเคร่ืองเรือน

และสีสรรรวมถึงองค์ประกอบศิลป์ท่ีใช้ในการตกแต่งมีความแตกต่างกัน” (ชัยณรงค์ อริยะ

ประเสริฐ, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

    “สอดคลอ้ง ความผอ่นคลายควรอยูใ่นโหมดของสีสวา่ง ให้ความรู้สึกโล่ง โปร่ง ไม่อึด

อดั” (ณรงคฤ์ทธ์ิ อุปกล่ิน, แบบสอบถาม, 3 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “น่าจะดี เพราะมีทางเลือกให้หลายรูปแบบ ท่ีอาจตรงหรือใกลเ้คียงกบัความตอ้งการ ณ 

ขณะหน่ึงๆ” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

  “ขาวมากไปซีดมากไปจะไม่กระตุน้พลงัผลกัดนัความคิด” (อษัฎาวุธ ศรีรัตนโนภาศ, 

แบบสอบถาม, 16 พฤศจิกายน พศ.2560) 
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ข้อเสนอแนะ 

   “ติดตรงงานกอ้นเมฆท่ีติดผนงัดา้นขา้ง สีพื้นท่ีเป็นสีเทาและเหล่ียมดูไม่เหมาะ ควรเป็น

สีเดียวกบัผนงั รูปทรงไม่ควรเหล่ียมควรท าลายความเหล่ียม โดยใชค้วามโคง้พล้ิวไหวเหมือนสาย

ลม ตอนน้ีมนัขดัแยง้ กระดา้ง ตอ้งท าให้ผนงัเป็นรูปไม่ใช่เป็นเพียงท่ีแขวนรูป แลว้จดัวางกอ้นเมฆ

ใหดู้อิสระยิง่ข้ึน ส่วนรูปทรงเมฆยงัดูอิสระไม่พอ ดูไม่เบาลอย โดยรวมงานดูมีรสนิยม ส่วนสีหอ้งท่ี

เนน้สีขาวท าให้หอ้งดูเงียบงนั มากกวา่เงียบสงบ ควรใชสี้ครีมจะปลอดภยักวา่ หรือสีอ่ืน ๆ เช่นเขียว

อ่อน ชมพูอ่อน” (สน สีมาตรัง, สัมภาษณ์, 2 ธนัวาคม พศ.2560) 

 “งานออกแบบสภาพแวดล้อมภายในจะต้องมีการอ้างอิงเช่ือมโยงกับจิตวิทยา

สภาพแวดลอ้มรวมถึงความเขา้ใจระบบพฤติกรรมท่ีจะเกิดข้ึนภายในสถานท่ีท่ีรองรับการใช้สอย

ดังนั้ นการจดัวางผงัการจัดรูปแบบของเคร่ืองเรือนการก าหนดวสัดุท่ีใช้ซ่ึงต้องมีคุณสมบัติท่ี

สอดคลอ้งกบัการใช้สอย จ าเป็นตอ้งไดรั้บความตระหนกัให้ดีถูกตอ้งเหมาะสมก่อนท่ีจะค านึงถึง

ลักษณะสภาพแวดล้อมของบรรยากาศเพราะบรรยากาศจะเข้ามาสนับสนุนพฤติกรรมท่ีเป็น

เป้าหมายส าคญัของห้องแต่ไม่ใช่เอาบรรยากาศมาเป็นตวัน าเพราะจะท าให้บุคลิกหรือการใช้สอย

ของห้องเกิดความสับสนได้เน่ืองจากแต่ละห้องมีงบประมาณจึงต้องมีการจดัการและหน้าท่ีให้

สอดคล้องกันกับวตัถุประสงค์ของแต่ละห้องในการใช้เป็นส าคญั” (ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ, 

แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.2560) 

 “อยากให้มีมุมท่ีเปิดโอกาสให้เห็นพื้นท่ีด้านนอก ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ เมือง หรือ

ผสมผสานระหว่างธรรมชาติ-เมือง” (บญัชา ธนบุญสมบติั, แบบสอบถาม, 20 พฤศจิกายน พศ.

2560) 
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สรุปผลการสร้างสรรค์งาน 

   จากแรงบนัดาลใจเร่ืองการมองทอ้งฟ้าแลว้ส่งผลต่อความสบายใจ ผ่อนคลาย เสริมสร้าง
จินตนาการ ส่งผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกน าไปสู่สุนทรียภาพทางการมองเห็น และแนวคิดเร่ือง
ของความสุข ท่ีมาจากการตีความความหมายวา่ เกิดจากการผา่นช่วงอารมณ์เชิงลบท่ีเขา้มาในจิตใจ
แต่หลงัจากท่ีเราไดใ้ชส้ติปัญญาในการจดัการความรู้สึกแลว้เราจะพบกบัความสุขท่ีแทจ้ริง น ามาสู่
การศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะส่ือผสมและออกแบบบรรยากาศโดยรอบของสถานท่ีให้มี
ทศันียภาพท่ีสวยงาม ผ่อนคลาย ส่งผลให้พนกังานมีทศันคติเชิงบวกต่อบรรยากาศ ผ่านเคร่ืองมือ
การลงพื้นท่ี การสังเกต แบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
ส่ือผสม เพื่อให้พนกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มประสิทธิผลขององคก์รและบรรลุ
เป้าหมายขององคก์รไดใ้นท่ีสุด  
   จากการศึกษาและสร้างสรรคพ์บว่าพื้นท่ีและบริบทของบริษทัทรูฯ มีพื้นท่ีและกิจกรรมท่ี
เหมาะสมในการพกัผอ่นตามท่ีบริษทัตั้งไว ้จากสมมติฐานผลงานท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนงานอาจยงัไม่
ลึกซ้ึงพอส าหรับการท าใหเ้กิดประเด็นศึกษาเร่ืองมิติในพื้นท่ีของอารมณ์ เน่ืองจากลกัษณะของงาน
ท่ีเป็นนามธรรมมากเกินไปจึงเป็นเพียงงานท่ีมองเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่มีความโดดเด่นเร่ือง
การใช้ท่ีนั่งบีนแบคท่ีท าให้เกิดสัมผสัท่ีอบอุ่น นั่งสบาย ปรับรูปแบบการนั่งให้ผูใ้ช้สามารถมอง
ผลงานท่ีเป็นจุดเด่นของสถานท่ีได ้ซ่ึงผลงานนั้นมีความโดดเด่นในเร่ืองของสีสันท่ีเนน้ความสดใส 
มีลวดลายท่ีชวนมองแบบคาดเดาไม่ได ้เป็นอิสระ โอบลอ้มดว้ยบรรยากาศปลอดโปร่งดว้ยการคุม
โทนสีขาว เนน้ความสวา่งและสะอาด ผสมกบัเสียงดนตรีบรรเลงท่ีเปิดคลอในระดบัท่ีสามารถช่วย
ใหผู้ฟั้งผอ่นคลาย กล่ินอโรม่าท่ีสามารถบ าบดัความเครียดและอุณหภูมิหอ้งท่ีช่วยให้ผูใ้ชรู้้สึกสบาย 
ทั้งหมดน้ีเป็นการผสมผสานกนัระหวา่งการรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัไดแ้ก่ ตา หู จมูก และผิวกาย 
ท าใหส้ามารถน าไปสู่อารมณ์ผอ่นคลายของพนกังานได ้ 
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