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ช่ือเร่ือง :   การศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถางแคสตสั  

 กรณีศึกษา กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมธัยมปุรณาวาส   

 เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร 

ผู้วจิัย    :   อาจารยชุ์ติมา งามพิพฒัน์ 

 

บทคดัย่อ 

 

งานวจิยั เร่ือง การศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถาง

แคสตสั กรณีศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมธัยมปุรณาวาส เขต

ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร” ผูว้ิจยัได้นาํผลการดาํเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมจาก

โครงการการบริการวิชาการทางดา้นศิลปะและการออกแบบ ประจาํปีการศึกษา 2561 มาบูรณาการ

กบังานวิจยั โดยผ่านการจดักิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ (Work Shop) โดยศึกษาจากกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีว ัฒนา 

กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน เพื่อให้นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมธัยมปุรณา

วาส เขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร ไดรั้บความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ

และการออกแบบ  การศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถาง

แคสตสั เพื่อทาํให้ทราบถึงกระบวนการผลิต การออกแบบลวดลายธรรมชาติให้เกิดความสวยงาม

และเพิ่มมูลค่าใหก้บัผลิตภณัฑไ์ดม้ากยิง่ข้ึน 

จากกลุ่มตวัอยา่งของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมธัยมปุรณาวาส เขตทวี

วฒันา กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.33  ส่วน

ใหญ่มีอายุระหวา่ง 16-17 ปี  จาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 ดา้นระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่อยู่

ในระดบัมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 จาํนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 86.66 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลระดบั

ความพึงพอใจ ความรู้ความเขา้ใจ และการนาํความรู้ไปใช ้จากการเขา้รับการฝึกอบรมโครงการเชิง

ปฏิบติัการ (Work Shop) ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา

ตอนปลายในโรงเรียนมธัยมปุรณาวาส เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร  จาํนวน 30 คน โดยรวมอยู่

ในระดบัดีมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (¯x = 4.50)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D= 0.70) เม่ือพิจารณาเป็น 

รายขอ้พบว่าความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ การเรียนรู้วิธีกระบวนการผลิต

กระถางแคสตสั ค่าเฉล่ีย (¯x = 4.73) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.45)   

คําสําคัญ:เคร่ืองป้ันดินเผา, ลวดลายจากธรรมชาติ,ออกแบบ ,แคสตสั 
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Title  : Study of natural patterns As a guideline for designing a cactus pot set A   

case study of high school students at Mathayom Puranawas School, Taweewattana 

District, Bangkok Province 

Researcher  :,Chutima Ngampipat 

 

ABSTRACT 

 

Research on the study of patterns from nature To be a guideline for designing a cactus pot 

set A case study of a group of high school students in Purana Wat Secondary School, Thawi 

Watthana District, Bangkok. "The researcher brought the results of academic services to society 

from the Academic Services in Art and Design. Academic year 2018, integrated with research 

Through workshops, workshops were conducted by studying from a sample of 30 high school 

students in Puranawat High School, Thawi Watthana District, Bangkok, for 30 high school students 

in Purna School. Nawat, Thawi Watthana, Bangkok Gain knowledge, understanding, and be able 

to create works of art and design. Study of natural patterns To be a guideline for designing a cactus 

pot set In order to be informed of the production process Natural pattern design to create beauty 

and add more value to the product. 

 The sample consisted of 30 high school students in Puranawat High School, Thawi 

Watthana District, Bangkok, with a total of 30 people, mostly males, accounting for 63.33 percent. 

Most were 16-17 years old, 16 being a hundred. 53.33 per educational level Most of them are in 

Mattayomsuksa 4 students, which is equal to 86.66 percent. Results of the data analysis are 

satisfied. Cognition And applying knowledge From the training program in the workshop (Work 

Shop), the research found that The opinions of a sample of 30 high school students in Puranawat 

High School, Thawi Watthana District, Bangkok, in total of 30 people, were in a very good level. 

With the mean equal to (¯x = 4.50) standard deviation (S.D = 0.70) when considered In each item, 

it was found that the opinions with the highest mean values were learning process of cactus pot 

production, mean (x = 4.73), standard deviation (S.D = 0.45). 
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กติตกิรรมประกาศ 

  

งานวจิยั เร่ืองการศึกษาลวดลายจากธรรมชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถาง

แคสตสั กรณีศึกษากลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมธัยมปุรณาวาส  เขต

ทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยการช่วยเหลือแนะนาํจาก

หลายฝ่าย ดงัน้ี 

ขอขอบคุณนางอรทัย ธิมาสาตร์ ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส  

นางสาวมณฑิรา ทองนุ่น  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมธัยมปุรณาวาส ท่ีให้คาํปรึกษา

และให้ความอนุเคราะห์ในดา้นต่างๆ ทั้งการเก็บรวบรวมขอ้มูล การติดต่อประสานงาน และการ

อาํนวยความสะดวกดา้นสถานท่ีสําหรับการจดักิจกรรม และขอขอบคุณผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมทุก

ท่านท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือ ในการเขา้ร่วมกิจกรรม จนสาํรวจลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณ รศ.ดร.บงัอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี ท่ีกรุณาอนุมติั

ทุนอุดหนุนงานวจิยั น้ีใหเ้กิดผลสาํเร็จ 

ในทา้ยท่ีสุด ขอขอบพระคุณครู อาจารย ์และนกัศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วิทยากรทุก

ท่านท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้ โดยเฉพาะความรู้ด้านการวิจยั การจดัการการ

เรียนรู้ จนทาํให้ผูว้ิจยัมีความเขา้ใจและผลิตงานวิจยัฉบบัน้ีจนเสร็จสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์

ต่อไป 
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