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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเรือ่ง การพฒันามลัติมีเดียเชิงปฏสิมัพนัธจ์ากทฤษฏีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อการ
รบัรู ้
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งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค  ์1. ศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อพฒันาประเภทการรบัรู ้

ของจิตวิทยาแฟชั่น2. เพื่อน ากระบวนการทางจิตวิทยาแฟชั่นมาพัฒนาผ่านสื่อมัลติมีเดียเชิง
ปฏิสัมพันธ์ มีการก าหนดประชากรในงานวิจัยเป็น  หลักสูตรการสอนออกแบบแฟชั่น  ทฤษฎี
นพลพัษณ์ทั้ง 9และทักษะศตวรรษท่ี 21และมีกลุ่มตวัอย่างจ านวน140ท่านประกอบดว้ย กลุ่ม
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจการออกแบบแฟชั่น และนิสิตภาควิชาออกแบบแฟชั่น ชั้นปี
ท่ี 1 โดยผูว้ิจยัใชก้ารเลือกสุ่มกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงกลุม่เปา้หมาย เครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยัมี 5
ชนิด คือ 1) แบบสงัเกตการณ ์2)การสมัภาษณเ์ชิงลกึ3) การสรา้งแบบทดสอบบคุลิกภาพ และ 4) 
แบบสอบถามความคิดเห็น5)แบบประเมิณ รูปแบบการวิจยัเป็นการวิจยัแบบผสานวิธี โดยการวิจยั
เชิงคุณภาพใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หาแลว้เขียนบรรยายเชิงพรรณนา  และมีการวัดผลในเชิง
ปริมาณ  ผลการวิจัยพบว่า องคค์วามรูด้า้นจิตวิทยาแฟชั่น ถูกสรา้งขึน้ดว้ยองคป์ระกอบตาม
หลกัการจิตวิทยา แบบถาม-ตอบ โดยสามารถสรุปไดเ้ป็นชุดค าถามจ านวน 15ขอ้ ส าหรบัใชใ้น
การคน้หาลกัษณ ์และชดุผลลพัธจ์  านวน 9แบบ เพื่ออธิบายลกัษณข์องแต่ละบุคลิกภาพ โดยแบ่ง
ออกเป็นชุดผลลพัธ์ส  าหรบัผูเ้รียน  และชุดผลลพัธ์ส  าหรบัผูส้อน และสามารถน ามาผลิตเป็นสื่อ
มลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธภ์ายในนิทรรศการไดใ้นอนาคต องคค์วามรูจ้ากงานวิจยันีส้ามารถน าใช้
ในการพฒันาผูเ้รยีน และผูส้อน ส าหรบัการสอน และการไดร้บัความรูอ้ยา่งเหมาะสมไดใ้นอนาคต 
รวมถึงลดช่องวา่งระหวา่งผูเ้รยีน และผูส้อนอีกดว้ย 

 
ค าส าคญั : จิตวิทยาแฟชั่น, ทฤษฎีนพลกัษณท์ัง้ 9, มลัติมีเดียเชิงปฎสิมัพนัธ ์
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The aims of this research are as follows : (1) to study the psychology of 

personality in order to develop the perception of fashion psychology; (2) to apply the 
fashion psychology process to develop interactive multimedia media. The population 
was defined in the research as a combination of Enneagram theory and twenty-first-
century skills. The sample group of this research consisted of one hundred and forty 
people, consisting of Grade twelve students interested in fashion design and the first-
year fashion design students. The research model was a combined research method.In 
terms of qualitative research content analysis method and descriptive research was 
used. The research found that knowledge of fashion psychology was created with 
elements according to the question-answer psychology principle, which can be 
summarized as a set of fifteen questions and nine types of answers to describe the 
characteristics of each personality that were divided into a set of answers for learners 
and a set of answers for instructors. It can be used to produce interactive multimedia 
media in an exhibition in the future. The knowledge obtained from this research can be 
used to develop learners and teachers for teaching and obtaining appropriate 
knowledge in the future which includes reducing the gap between both learners and 
instructors. 
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ปริญญานิพนธนี์ส้าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยความมุมานะ และความเอาใจใส่อย่างดียิ่งตลอดจน
การให้ค  าแนะน า และขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรบัการปรบัแก้ไขขอ้บกพร่อง  จาก
คณะกรรมการผูค้วบคมุปรญิญานิพนธ ์ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุ 

ศศิ กฤษณะพนัธ ์และอารยา อินทรา ผูท่ี้เป็นแกนหลกัส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลือ ให้
ขอ้มลู สนบัสนนุ และเป็นท่ีปรกึษาชีแ้นะแนวทางในหวัขอ้ส าคัญอย่างดา้นจิตวิทยา และดา้นแฟชั่น
ซึง่เป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชนต์่องานวิจยัชิน้นีเ้ป็นอย่างมาก รวมไปถึง จิตติ เกษมกิจวฒันา ผูท่ี้แนะแนว
ทางการออกแบบนิทรรศการใหอ้อกมาประสบความส าเรจ็ตามอยา่งที่นิทรรศการควรจะเป็น 

อาจารย  ์ดร.อติเทพ แจด้นาลาว ท่ีกรุณาให้ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพิ่มเติมแก่ผูว้ิจัย ท าให้
ปรญิญานิพนธฉ์บบันีมี้ความสมบรูณย์ิ่งขึน้ ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยแ์ละกรรมการหลกัสูตรนวตักรรมการออกแบบ  วิทยาลยั
อุตสาหกรรมสรา้งสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒทุกท่าน  ท่ีช่วยสอน ชีแ้นะ และตรวจสอบ
ขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือในดา้นตา่งๆ ของงานวิจยัชิน้นี ้

ขอขอบคุณแบรนด  ์VINN PATARARIN, PRYN PERFUME, AFTER GLOW CLUB และ
บรษัิท Any I Media ในการเป็นอีกหนึ่งท่ีรกึษา คอยใหค้  าแนะน า และสนบัสนนุดา้นอปุกรณต์า่งๆ ท่ี
ส่งเสริมใหง้านนิทรรศการ สมบูรณแ์บบมากยิ่งขึน้ รวมไปจนถึง บริษัท เยลลาแบน ครีเอทีฟ มีเดีย 
สตูดิโอ จ ากัด ท่ีเป็นทีมหลักส าคัญในการออกแบบ  และสรา้งสรรคผ์ลงานกราฟฟิคต่างๆ  ภาย
นิทรรศการไดต้ามอยา่งที่ผูว้ิจยัตอ้งการ ขอบคณุจรงิๆนะคะ 

ขอขอบคุณพี่ต่ายท่ีคอยช่วยเหลือ และจดัการหลายๆอย่างในชีวิตช่วงท่ีวุ่นวาย น า้เย็นท่ี
คอยตักเตือน ขัดเกลา และจัดการเรื่องต่างๆ ให้ในระหว่างท่ีเรียนดว้ยกัน ขาดสองคนนีไ้ปคงจะ
เหน่ือยมาก 

สดุทา้ยนี ้ผูว้ิจยัขอขอบคณุ ครอบครวั เพื่อนๆไม่วา่จะเป็นวฒันา มศว วงการแฟชั่น หรอืว่า
เพื่อนในรุน่ปริญญาโททัง้หมด พี่นอ้งทุกคนท่ีคอยใหก้ารสนับสนุนและเป็นแรงผลกัดนัผลงานของ
ผูว้ิจยั ใหผู้ว้ิจยัสามารถสรา้งสรรคผ์ลงานวิจยัชิน้นีไ้ด  ้ผูว้ิจยัหวงัว่าผลงานการวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์
ตอ่ระบบการศกึษาในประเทศไทยตอ่ไปในภายภาคหนา้ 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 
จากการศึกษาและร่วมสอนในสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นกว่า 3 ปี ผูว้ิจัยไดเ้ล็งเห็นถึง

กระบวนการสอนของประเทศไทยในปัจจบุนั มีลกัษณะมุ่งเนน้ไปท่ีการมอบองคค์วามรูต้าม แบบ
ทฤษฎีท่ีหนังสือไดก้ าหนดไว ้เป็นระบบการเรียนการสอนแบบ  Teacher Center  มีผูส้อนเป็นผู้
ตดัสินผลงานและความรูต้่างๆ โดยการสอนในรูปแบบนีท้  าใหผู้เ้รียนขาดซึ่งประสบการณก์ารคิด
วิเคราะห์พืน้ฐานท่ี ผลลัพธ์ของผู้เรียนในยุคปัจจุบันจึงขาดความถ่ีถ้วนและกระบวนการคิด
วิเคราะหใ์นขอ้มลูท่ีตนเองหามา 

ทศวรรษใหม่ท่ีก าลงักา้วเขา้มาถึงพรอ้มดว้ยเทคโนโลยีท่ีกา้วล า้มากมาย ทศวรรษท่ีทุก
คนมีขอ้มลูเดียวกนั และสามารถเขา้ถึงไดพ้รอ้มกนัภายในเวลาเพียงไมก่ี่วินาที และเพ่ือสรา้งความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ผูเ้รียนและผูส้อน รวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งกับดา้นการศึกษา จึงมีความจ าเป็น
อยา่งยิ่งท่ีตอ้งแสวงหาวิธีการเรยีนการสอนแบบใหม่ การเรยีนท่ีมุง่สง่เสรมิทกัษะในกรใชชี้วิตอยา่ง 
“ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21” จงึกลายเป็นสว่นส าคญัหนึ่งในการศกึษาและคน้ควา้ขอ้มลูของงานวิจยั
ชิน้นี ้ซึง่ในกระบวนการของการเรยีนการสอนแบบศตวรรษท่ี 21 ไดอ้า้งอิงถึงการสอนในรูปแบบท่ีมี
จิตวิทยาเป็นตวัวางรากฐานการเรยีนรูแ้บบใหม่ 

ทฤษฎีนพลักษณ์ทั้ง 9 หรือ Enneagram จึงกลายเป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีถูกหยิบ
ยกขึน้มาศึกษา และน าไปพฒันาต่อเพื่อใหส้อดคลอ้งเขา้กบัรูปแบบการเรียนการสอนในปัจจุบนั 
เพราะเนือ้หาท่ีนักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรบัรู,้ อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ลว้นเป็นการศกึษาเพื่อท าความเขา้ใจถึงหนา้ท่ี หรอืจดุประสงคต์า่ง ๆ 
ของพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้จากตวับคุคลและพฤติกรรมท่ีเกิดขึน้ในสังคม สิ่งเหล่านีเ้ป็นสิ่งส  าคญัท่ีท า
ใหผู้ส้อน สามารถเขา้ใจถึงตวัผูเ้รียนไดด้ียิ่งขึน้ ใชเ้ป็นแนวทางในการสอนแบบ เอกัตบุคคลท่ีมี
วิธีการเรยีนแบบ สหวิชาการ เพื่อเจาะจง และเขา้ใจในนกัเรยีนแตล่ะคน สามารถวางรากฐานการ
สอนไดอ้ยา่งแมน่ย าส าหรบัอนาคต อีกทัง้ยงัท าใหผู้เ้รยีนสามารถเขา้ใจตวัเองไดม้ากขึน้ 

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาการเรียนรูใ้นยุคศตวรรษท่ี  21 สนับสนุนใหผู้ศ้ึกษาทุกคน 
เรียนรูจ้ากการลงมือท า และการเผชิญกับปัญหา (Problem-based Learning) เพื่อการเขา้ใจถึง
แก่นแท ้และการแกปั้ญหาท่ีถกูตอ้ง แตก็่ปฎิเสธไม่ไดท่ี้จะตอ้งมีการใชส้ื่อดิจิทลัเขา้มาเป็นสื่อกลาง
อยู่เสมอ แม้การใช้สื่อดิจิทัลท่ีมากไปในปัจจุบันจะส่งผลให้การเรียนรูข้องผูเ้รียน  ขาดซึ่งการ
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ไตรต่รองถึงวิธีการและแกปั้ญหาโดยเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้อย่างแทจ้รงิ การน าเอาสื่อดิจิทลัเขา้
มาใชเ้พื่อเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนปัจจุบัน จึงเป็นการน าเขา้มาในรูปแบบของเชิงปฎิ
สมัพนัธ ์การสรา้งและการรว่มลงมือในกิจกรรมต่าง ๆ โดยมี พืน้ท่ีสื่อ หรือแมแ้ต่กระทั่งกิจกรรมท่ี
สรา้งปฎิสมัพนัธก์นัผา่นงานดิจิทลั ใหน้กัเรยีนและผูส้อนสามารถลงมือท าและบรูณาการรว่มกนัได ้

 
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อศกึษาจิตวิทยาบคุลิกภาพเพื่อพฒันาประเภทการรบัรูข้องจิตวิทยาแฟชั่น 
2. เพื่อน ากระบวนการทางจิตวิทยาแฟชั่นมาพฒันาผา่นสื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ์ 
 
ปัญหาน าวิจยั 
1. การเรียนการสอนศิลปะแฟชั่น ในตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจบุนัของประเทศไทยมีลกัษณะ

อยา่งไร 
2. การเรยีนการสอนศิลปะแฟชั่น สามารถพฒันาไปในทิศทางไหนไดบ้า้ง 
3. การเรียนการสอนศิลปะแฟชั่น และการเขา้ใจในตนเองของผูเ้รียนมีความสมัพนัธก์นั

หรอืไม ่
4. การเรยีนการสอนศิลปะแฟชั่น สามารถท าใหผู้เ้รยีนพฒันาและเขา้ใจในตนเองไดม้าก

นอ้ยอยา่งไร 
 
ขอบเขตในการวิจยั 
งานวิจยัครัง้นีไ้ดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั คือ การพฒันามลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ์

จากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อการรบัรู ้เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ใจไว ้ผูว้ิจัยจึงก าหนด
ขอบเขตของงานวิจยัดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษา
แนวคดิและทฤษฎีสื่อมลัดิมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์เพื่อใชใ้นการพฒันาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 

 - ศกึษาหลกัสตูรการสอนออกแบบแฟชั่นทัง้ในระดบัประเทศจาก 3 มหาวิทยาลยั
และในระดบัตา่งประเทศจาก 2 มหาวิทยาลยั  

 - พัฒนาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น โดยอิงจากการศึกษาทฤษฎีนพลักษณ์ทั้ง 9 
(Enneagram) และทกัษะศตวรรษท่ี 21  

 - ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบันวตักรรมของเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และสื่อมลัติมีเดีย
เชิงปฎิสมัพนัธ ์
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ระยะท่ี 2 ออกแบบ แบบรา่งแบบทดสอบจากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อทดลองใชก้ับ
กลุม่ผูบ้รโิภค 

ระยะท่ี 3 ออกแบบและพัฒนากิจกรรม และสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์จากทฤษฎี
จิตวิทยาแฟชั่น 

 
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1. กลุม่นกัเรยีน มธัยมศกึษาปีท่ี6 ท่ีมีความสนใจการออกแบบแฟชั่น ไม่ต  ่ากวา่ 30 คน  
2. กลุ่มนักเรียน นิสิต นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในชัน้ปีท่ี1สาขาออกแบบแฟชั่น ไม่ต  ่า

กวา่ 130 คน 
 
สมมุตฐิานในการวิจัย 
1. สรา้งองคค์วามรูด้า้นจิตวิทยาแฟชั่นส าหรบัประเทศไทย เพื่อพฒันาใชใ้นการพฒันา

นกัเรยีน และอาจารย ์ส  าหรบัการสอน และการไดร้บัความรูอ้ยา่งเหมาะสม  
2. สรา้งวิธีการเรยีนจิตวิทยาแฟชั่นผา่นสื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์
 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
จิตวิทยาแฟช่ัน หมายถึง ศาสตรก์ารสอนท่ีถูกพฒันาขึน้จากองคค์วามรูส้องกลุ่ม คือ 

องคค์วามรูท้างจิตวิทยา และองคค์วามรูท้างแฟชั่น เพื่อใชใ้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียวิชา
ออกแบบแฟชั่นโดยจิตวิทยาแฟชั่นมีจุดมุ่งหมายท่ีจะเขา้ถึง และเช่ือมต่อความเขา้ใจระหว่าง
ผูเ้รียน และผูส้อนใหม้ากขึน้กว่าหลกัสูตรการเรียนการสอนปกติ ผ่านวิธีการเรียนรูแ้บบเจาะจง
บุคคล เช่นเดียวกับกระบวนการทางจิตวิทยา ผนวกกับกิจกรรมเชิงปฎิสมัพนัธ์ท่ีจะสรา้งใหเ้กิด
ความเขา้ใจระหว่างผูเ้รียนและผูส้อนมากขึน้ แลว้จึงน าผลลพัธด์งักล่าวมาออกแบบวิธีการเรียน
รายบคุคล 

ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21 หมายถึง กลุม่ทกัษะท่ีถกูพฒันาเพื่อรองรบัศตวรรษท่ีขอ้มลูมี
มากเกินไป และขอ้มลูกลายเป็นสิ่งท่ีทุกคนมีเหมือนกนั ทกัษะในกลุ่มนีจ้ึงถกูพฒันาขึน้เพื่อสรา้ง
ความแตกต่างใหก้บักลุ่มเด็กรุน่ใหม่ และเพื่อใชเ้ป็นตวัแปรหลกัในการวางแผนการศกึษาของโลก 
เพื่อใหเ้กิดรูปแบบการศกึษาแบบยั่งยืน (Sustainable Learning) การเป็นพลเมืองโลกท่ีดี รวมถึง
การเป็นผูรู้แ้บบสหวิชาการ 

การเรียนการสอนเชิงปฎิสัมพันธ์ หมายถึง การเรยีนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีเนน้สรา้ง
ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และการคิดวิเคราะห์ให้มากกว่าเพียงแง่มุมเดียว ก ารเรียนการสอนเชิง
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ปฏิสมัพนัธม์กัเนน้ในเรื่องจิตวิทยา ความคิดสว่นบคุคล และการแสดงตวัตนท่ีแทจ้รงิ เพื่อส่งเสรมิ
ใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถท าความเขา้ใจถึงธรรมชาติของมนุษยไ์ดม้ากกว่าการเรียนตามทฤษฎี
เพียงอยา่งเดียว 

 
กรอบแนวคดิในงานวิจัย 
งานวิจยัครัง้นีไ้ดก้  าหนดขอบเขตของการวิจยั คือ การพฒันามลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ์

จากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อการรบัรู ้เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีตัง้ใจไว้ ผูว้ิจัยจึงก าหนด
ขอบเขตของงานวิจยัดงันี ้

ระยะท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานจากเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และศึกษา
แนวคดิและทฤษฎีสื่อมลัดิมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์เพื่อใชใ้นการพฒันาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 

 - ศกึษาหลกัสตูรการสอนออกแบบแฟชั่นทัง้ในระดบัประเทศจาก 3 มหาวิทยาลยั 
ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, มหาวิทยลยัศิลปากร และมหาวิทยาลยัราชมงคล มทร.ศรี
วิชยั และในระดบัต่างประเทศจาก 3 มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ Central Saint Martin ประเทศองักฤษ, 
The New School Parson ประเทศสหรฐัอเมรกิา และ Studio Bercot ประเทศฝรั่งเศส  

 - พฒันาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น โดยอิงจากการศึกษาหลกัสตูรการสอนออกแบบ
แฟชั่น ทฤษฎีนพลักษณ์ทั้ง  9 (Enneagram)โดย  Oscar Ichazo และ Claudio Naranjo และ
ทกัษะศตวรรษท่ี 21ของภาคีเพ่ือทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 โดยเคน เคย ์  

 - ศกึษาขอ้มลูเก่ียวกบันวตักรรมของเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และสื่อมลัติมีเดีย
เชิงปฎิสมัพนัธ ์

ระยะท่ี 2 ออกแบบ แบบรา่งแบบทดสอบจากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อทดลองใชก้ับ
กลุม่ผูบ้รโิภค 

ระยะท่ี 3 ออกแบบและพัฒนากิจกรรม และสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์จากทฤษฎี
จิตวิทยาแฟชั่น และสรา้งเป็นนิทรรศการ 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในงานวิจยั 
 
ก่อนการพัฒนาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่ น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษากระบวนการค้นหา

บุคลิกภาพทางจิตวิทยา โดยกระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นจากการถามและตอบ ระหว่าง
นกัจิตวิทยากบัคนไข ้ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่า การไดม้าซึง่กระบวนการดงักลา่วของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 
ผู้วิจัยต้องท าการหาตัวแปรของสิ่งท่ีจะใช้ตั้งค  าถามและค าตอบให้ได้เสียก่อน จึงเลือกใช้
กระบวนการ Research and Development ส  าหรบัการศึกษาหาขอ้แตกต่างของการเรียนการ
สอนระหว่างปัจจุบนัและการเรียนการสอนในอนาคต เช่นเดียวกันกับการศึกษาหาประเภทของ
บคุลกิภาพทางจิตวิทยา เพื่อน ามาสรา้งเป็นตวัแปรในการตัง้ค  าถาม ค าตอบและองคป์ระกอบของ
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น แลว้จึงน าเอาตวัแปรเหล่านัน้มาพัฒนาใหก้ลายเป็นชุดค าถาม -ตอบของ
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น สื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์ทัง้ในรูปแบบกิจกรรม และรูปแบบดิจิตลั และ
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาบุคลิกภาพทัง้ 9 จะถูกน ามาพัฒนาใหก้ลายเป็นชุดผลลพัธ ์เพื่อน าส่ง
ใหก้บันกัเรยีน และอาจารยเ์พื่อใชใ้นการเรยีนการสอนแบบเอกตับคุคลในอนาคต 



 

บทที ่2  
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
ในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ า เสนอตาม

หวัขอ้ตอ่ไปนี ้
1. ดา้นการศกึษา 

1.1 ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
1.2 วิสยัทศันต์วัอยา่ง: สงิคโปร ์กบัการสอนใหน้อ้ยลง เรยีนรูใ้หม้ากขึน้ 
1.3 แผนการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560 – 2579 
1.4. หลกัสตูรการศกึษาการออกแบบแฟชั่น พ.ศ. 2556 – 2560 

2. ดา้นจิตวิทยา 
2.1. จิตวิทยาทั่วไป 
2.2. จิตหา้ลกัษณะส าหรบัอนาคต 
2.3. บคุลิกภาพ:ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับคุลิกภาพ 
2.4. บรูณาการเพื่อการศกึษาบคุลิกลกัษณะของบคุคล หรอื Enneagram 
2.5. เครือ่งมือวดับคุลิกภาพ 

3. ดา้นปฎิสมัพนัธ ์
3.1 นวตักรรมของเทคโนโลยี 

4. สื่ออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
4.1 Song of ANAGURA 
4.2 มหาลยั 3 นาที 
4.3 แบบทดสอบ Enneagram 
4.4 16 personalities 

 
1. ด้านการศกึษา 
การศกึษาในปัจจุบนั เป็นระบบการศกึษาท่ีถกูวางมาในยคุศตวรรษท่ี  20 โดยมีรูปแบบ

การสอนท่ีมุ่งเนน้ให ้“ครูเป็นศนูยก์ลางการเรียนรู”้ เพื่อท่ีนกัเรียนทุกคนจะไดร้บัความรูใ้นระดบัท่ี
เท่าเทียมกัน เน้นการสอนแบบท่องจ า และวิเคราะห์ตามหัวข้อโดยมีพื ้นฐานความรูจ้าก
ประวตัิศาสตรท่ี์มีในอดีต การวดัผลของระบบการศึกษาในศตวรรษท่ี  20 จึงเป็นการวดัผลแบบ
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ตรงไปตรงมา ผ่านการสอบแบบปรนยั (เลือกขอ้ท่ีถกูตอ้งเพียงขอ้เดียว) และการสอบแสดงความ
คิดเห็นแบบอตันยั ในปัจจบุนั โลกโลกาภิวฒันท์ าใหเ้ราเห็นว่า ขอ้มลูท่ีเคยมีมากมายมหาศาลใน
อดีต ไดถ้กูยอ่ลงมาเหลือนิดเดียวเพียงเพราะเรามีอินเตอรเ์น็ตเขา้มาเช่ือมตอ่ใหค้นทัง้โลกสามารถ
เขา้ถึงแหล่งขอ้มูลเดียวกันไดภ้ายในเวลาไม่ก่ีวินาที ท าใหผู้ส้อนและนักเรียนต่างก็ไดร้บัความรู ้
ใหม่ ๆ ท่ีเพิ่งเกิดขึน้บนโลกในระดบัท่ีเท่าเทียมกนั ระบบการศกึษาแบบศตวรรษท่ี  20 ท่ีมุ่งเนน้ให้
ครูเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู ้จึงกลายเป็นระบบการศึกษาท่ีลา้หลงัเกินไปส าหรบัยุคปัจจุบนั 
การเรียนรูส้  าหรบัศตวรรษใหม่ควรเป็นอย่างไร เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษา
สามารถบอกไดด้งันี ้

1.1 ทกัษะแหง่ศตวรรษที ่21  
การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ถกูพฒันาขึน้โดยภาคีเพื่อทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 องคก์รณ์

ระดบัแนวหนา้ของประเทศสหรฐัอเมริกา ภายใตก้ารดูแลของ เคน เคย ์ผูท่ี้เป็นทัง้ประธานภาคี 
ผู้บ ริหารสูงสุดและผู้ร่วมก่อตั้งบริษั ท ท่ีปรึกษาด้านการศึกษา ช่ือดังก้องโลกนามว่า  
e-Luminate Group 

“วิสยัทศันส์  าหรบัการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 เสนอความคิดองคร์วมอย่างเป็นระบบ
เพื่อใชป้รบัแนวคิดและฟ้ืนฟกูารศกึษาของรญับาลขึน้มาใหมโ่ดยน าองคป์ระกอบ ทัง้ผลการเรยีนรู ้
ของนักเรียนและระบบสนับสนุนการศึกษาในศตวรรษท่ี  21 ใหก้ลายเป็นกรอบแนวคิดรวม โดย
จุดเริ่มตน้ท่ีแทจ้ริงส าหรบักรอบแนวคิดนีค้ือ สิ่งท่ีนักเรียนควรไดร้บัหลงัจบการศึกษาเพื่อกา้วสู่
ระดบัสงู การท างาน และการด ารงชีวิตอิสระ ว่าแทจ้รงิแลว้นกัเรยีนมีความตอ้งการอย่างไร” กลา่ว
โดย เคน เคย ์คดัลอกจากหนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การศกึษาเพื่อศตวรรษท่ี  21 (เบลลนักา, 
แบรนด,์ วรพจน ์วงศกิ์จรุง่เรอืง, & อธิป จิตตฤกษ,์ 2556) 

จากวิสัยทัศน์ของภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท าให้ผู้วิจัยสามารถทราบได้ถึง
ปัญหาของระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน โดยเหตุผลท่ีทั่วโลกต่างตอ้งมองหาโมเดลใหม่ดา้น
การศกึษานัน้สามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 4 เหตผุลใหญ่ คือ 

1.1.1 โลกก าลังเปลี่ ยนแปลง ในอดีตระบบเศรษฐกิจโลกเกิดขึ ้นพร้อมกับ
ภาคอตุสาหกรรมและวิชาชีพ ซึง่ไดม้อบโอกาส เกิดการแขง่ขนัและความรว่มมือระดบัโลกท่ีรวดเรว็
จนน่าตกใจ ท าใหเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ พฒันาจนกา้วหนา้เพื่อรองรบัระบบอตุสาหกรรมเหลา่นี ้แต่ใน
ขณะเดียวกนั บนความเจรญิกา้วหนา้ของอตุสาหกรรมท าซ า้ ทกุคนตา่งมองหาพืน้ท่ีเพื่อหนีใหพ้น้
จากความซ า้ซาก เทคโนโลยีสารสนเทศภาคเศรษฐกินท่ีถูกขับเคลื่อนดว้ยขอ้มูล ความรู ้และ
นวตักรรมไดเ้ขา้มาแทนท่ีภาคอตุสาหกรรมและไดเ้ปลี่ยนแปลงวงการธุรกิจการท างาน เทคโนโลยี
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ไดเ้ขา้มาแทนท่ีการท างานแบบซ า้ซาก และอุตสาหกรรมตอ้งเปิดทางให้แก่งานใช้สมองและ
อาศยัปฎิสมัพนัธ ์ผูท่ี้สามารถปรบัตวัและสรา้งประโยชนใ์หก้บัองคก์ร ผลติภณัฑ ์และกระบวนการ
ท างานดว้ยการใชท้กัษดา้นดารสื่อสาร การแกไ้ขปัญหา และการคิดเชิงวิพากษเ์พื่อปรบัเปลี่ยนการ
ท างานและมีผลงานตามความคาดการณข์ององคก์ร จะไดร้บัผลตอยแทนจากเศรษฐกิจกา้วหนา้ 
อุตสาหกรรมและบริษัทท่ีมีนวัตกรรม พรอ้มกับต าแหน่งงานท่ีเติบโตอย่างรวดเร็ว ในทุกวันนี ้
ความส าเรจ็ในโรงเรยีน ไม่ไดร้บัประกนัว่าจะมีงานหรอือาชีพไปตลอดชีวิต กลา่วคือ คนท่ีมีความรู ้
และทกัษาะในการรบัมือกับการเปลี่ยนแปลง สามารถปรบัตวัเองใหเ้ขา้กับสถานการณ์ใหม่ๆได้
เท่านัน้ถึงจะกลายเป็นผูท่ี้ประสบความส าเรจ็ 

1.1.2 ความร  ่ารวยผิดปกติของคนบางกลุ่มและความเหลื่อมล า้ทางเศรษฐกิจไดบ้ั่น
ทอนคณุภาพชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ ท าใหเ้ราหนัมาใหค้วามสนใจเรื่องสวสัดิภาพของเด็กใน
อนาคต โรงเรียนและนักเรียนยังไม่ปรบัตวัตามโลกท่ีเปลี่ยนแปลง ทุกวนันีร้ะบบการศึกษาของ
รฐับาลไม่ไดเ้ตรียมนกัเรียนใหพ้รอ้มส าหรบัโอกาสและขอ้เรียกรอ้งทางเศรษฐกิจ แรงงาน รวมถึ ง
ความเป็นพลเมืองในยคุศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนจ านวนไม่นอ้ยในปัจจุบนัไม่รูส้ึกว่ามีส่วนรวมหรือ
ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากการเรยีนในโรงเรยีนซึง่ดหู่างไกลจากชีวิตและไม่สมัพนัธก์บัอนาคตของเขา 
สดัส่วนของเรียนม.ปลายท่ีเลิกเรียนกลางคนัมีมากจนถึงจุดวิกฤต จากผลการส ารวจนายจา้ งท่ี
ประกาศรบัลกูจา้งในสาขาอาชีพต่างๆ กลบัพบว่า เด็กท่ีเขา้มาสมคัรงานในยคุปัจจบุนัขาดแคลน
ทกัษาะเชิงประยกุตเ์ช่น ความคิดสรา้งสรรค ์ความคิดเชิงวิพากษ์ การแกปั้ญหา และการส่งเสรมิ
นวัตกรรม ทั้งท่ีเด็กเหล่านีส้  าเร็จทางการศึกษาตามหลักสูตรแลว้เป็นท่ีเรียบรอ้ย ความส า เร็จ
ทางการศกึษาในปัจจบุนัไมอ่าจรบัประกนัความสามารถทางวิชาการ และทกัษะไดอี้กตอ่ไป 

1.1.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดค้กุคามความอยู่รอดของ
มนษุยช์าติ จึงจ าเป็นตอ้งหาหนทางแกไ้ขโดยใชป้ระโยชนจ์ากนวตักรรมทางเทคโนโลยีใหม้ากขึน้ 
และตอ้งเปลี่ยนแปลงการศึกษาใหเ้ขา้ใจเรื่องการด ารงชีวิตอย่างยั่งยืนในโลกท่ีการเจรญิเติบโตมี
จ ากดั 

1.1.4 การผลดัยคุของแรงงาน หรอืการเปลี่ยนจากคนยคุเบบีบ้มู ไปสู่คนเจเนอเรชั่น 
X และ Y ซึ่งแนวทางชีวิตและความเป็นผูน้  าเป็นไปอย่างรวดเร็ว เช่ือมั่นในตวัเอง ตรงไปตรงมา 
ท างานเป็นทีม ใหค้วามส าคญักบัภารกิจ และเช่ียวชาญการใชเ้ทคโนโลยี สิ่งนีส้ะทอ้นใหเ้ห็นความ
จ าเป็นในการสรา้งกลุม่ผูน้  าท่ีมีทกัษะและความรบัผิดชอบซึง่จะกลายเป็นผูก้มุบงัเหียนอนาคตของ
ชาต ิ
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กรอบแนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี21 
 

 
ภาพประกอบ 2 แสดงกรอบแนวคดิของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 

 
ท่ีมา: https://sites.google.com/site/ppvilawan21/thaksa-haeng-stwrrs-thi-21 
 
กรอบแนวคิดของทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ไดแ้บง่กลุม่ออกเป็นทัง้หมด 4 กลุม่ไดแ้ก่ 

1. กลุ่มทกัษะชีวิตและการท างาน ประกอบไปดว้ย ความยืดหยุ่นและความสามารถ
ในการปรบัตวั ความคิดริเริ่มและการชีน้  าตนเอง ทักษะทางสงัคมและการเรียนรูด้า้นวฒันธรรม 
การเพิ่มผลผลติและความรูร้บัผิด และความเป็นผูน้  าและความรบัผิดชอบ 

2. กลุ่มทักษะการเรียนรู ้และนวตักรรม ประกอบไปดว้ย ความคิดสรา้งสรรคด์า้น
นวตักรรม ความคิดเชิงวิพากษแ์ละการแกไ้ขปัญหา และการสื่อสารและการรว่มมือท างาน 

3. กลุ่มทักษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ประกอบไปดว้ย ความรูพ้ืน้ฐาน
ดา้นสารสนเทศ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นสื่อ และความรูพ้ืน้ฐานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 

4. กลุ่มวิชาแกน ประกอบไปด้วย ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร ์
วิทยาศาสตร ์ภูมิศาสตร ์ประวตัิศาสตร ์การปกครองและหนา้ท่ีพลเมือง และ แนวคิดส าคญัใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึ่งไดแ้ก่ จิตส านึกต่อโลก ความรูพ้ืน้ฐานดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจและการเป็น
ผูป้ระกอบการ ความรูพ้ืน้ฐานดา้นพลเมือง ความรูพ้ืน้ฐานดา้นสขุภาพ และความรูพ้ืน้ฐานดา้น
สิ่งแวดลอ้มและนวตักรรม 
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จากกรอบแนวคิดดงักลา่ว ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 จะช่วยเตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีน
รูจ้กัคดิ เรยีนรู ้ท างาน แกปั้ญหา สื่อสารและรว่มมือท างานไดอ้ยา่งประสิทธิผลตลอดชีวิต ซึง่ผูว้ิจยั
สามารถสรุปไดว้า่ เหตผุลในการเรยีกรอ้งทกัษะเหลา่นีใ้หถ้กูบรรจอุยูใ่นระบบการศกึษา มีดงันี ้

ก. ทกัษะเหลา่นีไ้ม่เคยถกูบรรจอุยูใ่นหลกัสตูร หรอืการประเมิน และถกูมองวา่เป็นสิ่ง
ท่ี “ถา้มีก็ดี” มากกว่า “จ าเป็นตอ้งมี” นักเรียนบางคนอาจะเกิดทักษะเหล่านีจ้ากชีวิตประจ าวนั 
หรอืประสบการณก์ารท างาน  

ข. ทกัษะเหล่านีมี้ความส าคญัต่อนกัเรียนทุกคนในวนันี ้ไม่จ ากัดแค่อภิชนกลุ่ม ใน
อดีตทกัษะเหล่านีถู้กมองหาในเหล่าบุคคลท่ีเป็นแกนน าส าคญัของบริษัท หรือในต าแหน่งสงูสดุ
เท่านัน้ แต่โลกปัจจุบนัไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้แลว้ องคก์รท่ีแข่งขนักันตอ้งปรบัโครงสรา้งการบริหารให้
แบนราบ สรา้งระบบงานท่ียืดหยุ่นและกระจายความรบัผิดชอบใหพ้นกังานระดบัปฎิบตัิการและ
ทีมโครงการมากขึน้ ในความเป็นจรงิเช่นนี ้นกัเรยีนท่ีไม่ถนดัทกัษะเหลา่นีย้อ่มไมอ่าจะใชศ้กัยภาพ
ทางเศรษฐกิจของตนไดอ้ยา่งเต็มท่ี  

ค. ทักษะเชิงวิชาการในปัจจุบนั ไดม้าบรรจบกันเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ กล่าวคือ การ
เรยีนรูใ้นปัจจบุนัไม่ไดมี้เพียงในหอ้งเรียนอีกเสมอไป หากแต่ขอ้มลูต่าง ๆ นกัเรียนทกุคนสามารถ
เขา้ถึงไดพ้รอ้มกันดว้ยโลกของอินเตอรเ์นต ทักษะเฉพาะบางอย่างจึงถูกพัฒนาขึน้และสมควร
อย่างยิ่งท่ีจะบรรจลุงในระบบการศกึษาใหม่ เพื่อใหค้นหนุ่มสาวพรอ้มเปชิญกบัโลกท่ีซบัซอ้นไดด้ี
ยิ่งขึน้ 

ง. กรอบแนวคิดเพื่อการเรยีนรูใ้นศตวรรษท่ี21 อธิบายทกัษะหลายอย่างเป็นของใหม่
ในแวดวงการศึกษา เช่น ความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม ความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การปรบัตวั ความเป็นผูน้  าและทักษะการเรียนรูข้า้มวฒันธรรม ทักษะเหล่านีล้ว้นจ าเป็นส าหรบั
นกัเรียนทุกคน การปรบัและผสมความคิดเพียงเล็กนอ้ยอาจน าความกา้วหนา้ครัง้ใหญ่มาสู่ชีวิต
และองคก์ร การเต็มใจรบัความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกท าใหผู้เ้รยีนพรอ้มท่ีจะเปิดรบัความเป็นไป
ไดใ้หม ่ๆ และรบัมือการเปลี่ยนแปลงท่ีคาดฝันไดอ้ยา่งแมน่ย ามากยิ่งขึน้  

1.2 หลักสูตรการศึกษาการออกแบบแฟช่ัน 
การออกแบบแฟชั่นหรอื Fashion Design ในปัจจบุนัเป็นหลกัสตูรการเรยีนรูท่ี้เป็นท่ีนิยม

อย่างมากทัง้ในประเทศไทยและทั่วโลก ดว้ยกระแสของโลกแฟชั่นท่ีมีความสวยงาม ความรุม่รวม
ทางวฒันธรรม รวมไปจนถึงความสนุกสนานของกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในวงการแฟชั่น ไม่ว่าจะ
เป็นการท าและการไดเ้ขา้ร่วมแฟชั่นโชว ์กิจกรรมเปิดตัวของแต่ละแบรนดส์ินคา้ จวบจนไปถึง
อาชีพตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ในวงการแฟชั่น ลว้นแลว้แตเ่ป็นแรงผลกักนัใหเ้ด็กรุน่ใหม่ใหค้วามสนใจอย่าง



  11 

มากกับการเขา้เรียนในหลกัสตูรการออกแบบแฟชั่นในสถานท่ีต่างๆ เฉกเช่นเดียวกับในประเทศ
ไทย แฟชั่นกลายเป็นสิ่งท่ีเด็กรุน่ใหม่จบัตามองและเป็นท่ีตอ้งการในการสอบเขา้ชัน้มหาวิทยาลยั
เป็นอยา่งมาก 

หลกัสตูรการศึกษาการออกแบบแฟชั่นนัน้มีหลากหลายรูปแบบขึน้อยู่กบัวิสยัทศันแ์ละ
แนวคิดดา้นการเรียนการสอนของแต่ละมหาวิทยาลยัว่าสดุทา้ยแลว้ แต่ละสถานท่ีตอ้งการท่ีจะ
ผลิตบุคคลากรในวงการแฟชั่นออกมาเป็นอย่างไร ทัง้นีผู้ว้ิจัยไดก้ าหนดการศึกษาหลกัสูตรการ
ออกแบบแฟชั่นเอาไว้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลท่ีสามารถน ามา
เปรยีบเทียบความแตกตา่งของการเรยีนการสอนไดด้ียิ่งขึน้ 

หลักสูตรการออกแบบแฟช่ันภายใตก้ารศึกษาแบบ Bachelor’s of Arts 
1.2.1 หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสาน

มิตร (ประเทศไทย)  
 

 
 

ภาพประกอบ 3 FASH : FASHION AT SWU HOUSE 
 

ท่ีมา https://www.facebook.com/fashgraduateshowcase 
 

หลกัสตูรการออกแบบแฟชั่นของคณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาออกแบบทัศนศิลป์ -
ออกแบบแฟชั่น ในช่วงปี 2556 – 2560 เป็นหลกัสตูรการศึกษาล่าสดุท่ีถูกออกแบบมาก่อนท่ีเอก
ออกแบบแฟชั่นจะแยกตวัออกมาจากคณะศิลปกรรมศาสตร ์แลว้มาตัง้ตนเป็นวิทยาลยันวตักรรม
สรา้งสรรค ์โดยในส่วนของหลกัสตูรดงักล่าว ไดถ้กูแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ๆ(มหาวิทยาลยัศรี
นครนิทรวิโรฒ, 2556 - 2560) ไดแ้ก่  

https://www.facebook.com/fashgraduateshowcase
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1.2.1.1 กลุ่มของวิชาบังคับ ประกอบไปดว้ยวิชาหลกัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับเอก
ออกแบบแฟชั่น เป็นกลุ่มวิชาพืน้ฐานทั่วไปส าหรบันักเรียน โดยเริ่มตน้ตัง้แต่การวาดภาพแฟชั่น 
ประวตัิศาสตรแ์ฟชั่น รวมไปถึงพืน้ฐานดา้นการออกแบบแฟชั่นในรูปแบบตา่งๆ  

ตาราง 1 วิชาบงัคบั เอกการออกแบบแฟชั่น มศว 

วิชาการออกแบบแฟชั่น (57 หน่วยกิต) 
วิชาบงัคบั (39 หน่วยกิต) 
VSD221-1 Fashion Design Fundamental 3(2-2) 
VSD222-1 Fashion sketching and design 3(2-2) 
VSD223-1 Basic Garment Construction: Flat Pattern 3(1-4) 
VSD224-1 Fashion Illustration and Presentation 3(2-2) 
VSD225-1 Basic Garment Construction: Draping 3(1-4) 
VSD321-1 Fashion History 3(2-2) 
VSD322-1 Creative Pattern Design 3(1-4) 
VSD323-1 Fabric Studies 3(2-2) 
VSD324-1 Accessory Design 3(2-2) 
VSD325-1 3D Construction In Fashion Design 3(2-2) 
VSD425-1 Creativity Seminar For Fashion Design Thesis 3(2-2) 

 
ท่ีมา: swu.ac.th 
 

1.2.1.2 กลุ่มของวิชาเลือก ประกอบไปดว้ยวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกับอุตสาหกรรม
แฟชั่นในรูปแบบต่างๆ ท่ีนักเรียนสนใจ โดยนักเรียนสามารถเลือกเรียนไดด้ว้ยตวัเองจ านวน  18 
หน่วยกิต โดยเนือ้หาของวิชาเลือกมกัเป็นเนือ้หาท่ีเก่ียวกับวิวฒันาการ การน าเสนอผลงาน สื่อ
ตา่งๆ ไปจนถึงภาษาองักฤษส าหรบัการออกแบบแฟชั่นโดยเฉพาะ  

ตาราง 2 วิชาเลือก เอกออกแบบแฟชั่น มศว 

วิชาเลือก (18 หนว่ยกิต) 
VSD121-1 Fashion Evolution 3(3-0) 
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VSD226-1 Concept For Fashion Design 3(2-2) 
VSD227-1 Creativity For Fashion Design 3(2-2) 
VSD228-1 Computer Graphic For Fashion Design 3(1-4) 
VSD326-1 Creative Portfolio 3(1-4) 
VSD327-1 Commercial Fashion Design 3(2-2) 
VSD328-1 Studio Experiment 3(2-2) 
VSD329-1 Branding For Fashion Design 3(2-2) 
VSD421-1 Marketing And Management 3(2-2) 
VSD422-1 Media In Fashion Design 3(2-2) 
VSD423-1 Project Presentation 3(2-2) 
VSD427-1 Fashion Business For Thesis 3(2-2) 
VSD428-1 Entrepreneurship For Thesis 3(2-2) 
VSD429-1 Engkish For Fashion 1 3(3-0) 
VSD441-1 English For Fashion 2 3(3-0) 

 

ท่ีมา: swu.ac.th 
 

หมวดวิชาเฉพาะ สามารถแบง่ออกเป็นอีก2กลุม่วิชาส าหรบัเอกออกแบบแฟชั่นไดแ้ก่ 
1.2.1.3 กลุ่มวิชาพืน้ฐานทั่วไป เป็นกลุ่มวิชาท่ีนกัเรียนจะตอ้งเรียนใหค้รบทุก

ตวัตามจ านวน 9 หน่วยกิต โดยเป็นกลุม่ท่ีเนน้ไปทางดา้นศิลปะวฒันธรรม จนไปถึงระเบียบในการ
ท าวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมนัน้ๆ เพื่อน ามาสอดคลอ้งเขา้กบัการออกแบบแฟชั่นและวิสยัทศันข์อง
คณะศลิปกรรมศาสตรท่ี์ตอ้งการสง่เสรมิใหพ้ฒันาวฒันธรรมของไทยเกิดขึน้ 

1.2.1.4 กลุ่มวิชาพืน้ฐานสาขาวิชา เป็นกลุ่มวิชาท่ีนกัเรยีนจะตอ้งเรยีนใหค้รบ
ทัง้ 29 หน่วยกิต เช่นเดียวกันกบักลุ่มวิชาพืน้ฐานทั่วไป โดยในกลุ่มนี ้รายวิชาจะถกูเนน้ไปในเชิง
ปฏิบตัิมากกว่าการศึกษาทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นการตดัเย็บเสือ้ผา้และการพัฒนาวสัดุ 
รายวิชาหนึ่งท่ีส  าคัญมากในหมวดนีค้ือ รายวิชาของการฝึกงานหรือ Design Internship โดยมี
จุดประสงคท่ี์จะพัฒนาใหน้ักเรียนมีประสบการณ์และสามารถท างานในอุตสาหกรรมแฟชั่นได้
อยา่งสมบรูณแ์บบตัง้แตต่น้น า้จนถึงปลายน า้  
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ตาราง 3 วิชาเฉพาะ เอกออกแบบแฟชั่น มศว 

วิชาเฉพาะ (95 หนว่ยกิต) 
กลุม่พืน้ฐานทั่วไป (9 หน่วยกิต) 
FAS101-1 Asean Art And Culture 3(3-0) 
FAS202-1 Fine Ard Applied Arts for Community 3(3-0) 
FAS303-1 Redearch Methadology In Fine and Applied Arts 3(3-0) 
กลุม่วิชาพืน้ฐานสาขาวิชา (29 หนว่ยกิต) 
VSD101-1 Sketching and Rendering Technique 3(1-4) 
VSD102-1 Design Fundametals 3(1-4) 
VSD103-1 Mechanical Drawing 3(1-4) 
VSD104-1 Model Making 3(1-4) 
VSD201-1 Integrated Marketing And Management 2(2-0) 
VSD202-1 Design innovation From Thai Wisdom 3(1-4) 
VSD301-1 Styling Study 3(1-4) 
VSD302-1 Design Internship 3(1-4) 
VSD401-1 Design Innovation Thesis 6(2-8) 

 
ท่ีมา: swu.ac.th 
 

1.2.2 หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน Central Saint Martin (ลอนดอน, อังกฤษ) 

 
ภาพประกอบ 4 โลโก ้University of Arts London : Central Saint Martins 
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ท่ีมา www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins 
 

Central Saint Martin ภายใต้การดูแลของ University of Art London เป็นหนึ่งใน
มหาวิทยาลยัท่ีดีท่ีสดุในดา้นแฟชั่น โดยมีระยะเวลาการเรียนจ านวน 3 -4 ปีขึน้อยู่กบัผลการเรียน
และสิ่งท่ีนกัเรยีนแตล่ะคนตอ้งการเรยีนเพิ่มเติม การเรยีนออกแบบแฟชั่นใน Central Saint martin 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นการเรียนออกแบบแฟชั่นในแขนงต่างๆ โดยทางสถาบนัไดแ้บ่งออกเป็น 
การออกแบบแฟชั่นส าหรบัKnitwear การออกแบบแฟชั่นและการตลาด การออกแบบแฟชั่นเสือ้ผา้
สภุาพบุรุษ การออกแบบแฟชั่นเสือ้ผา้สตรี และการออกแบบแฟชั่นเก่ียวกับลายผา้ โดยสาขาท่ี
ไดร้บัการยอมรบัและมกัเป็นท่ีกลา่วถึงมากท่ีสดุคงไม่พน้สาขาการออกแบบแฟชั่นเสือ้ผา้สตรี 

Central saint martin กบัการก่อตัง้สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นในแขนงต่างๆขึน้มานัน้ 
มีจดุมุ่งหมายท่ีชดัเจนในการตอ้งการเป็นผูน้  าทางดา้นแฟชั่น รวมถึงพฒันาศกัยภาพของนกัเรียน
ในทุกๆดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นความคิดสรา้งสรรค ์การคน้พบตวัตนของตวัเองผ่านงานออกแบบ 
ด้านเทคนิคต่างๆในการผลิตสินค้าแฟชั่น รวมไปถึงการหาจุดศุนย์กลางระหว่างความคิด
สรา้งสรรคแ์ละการสรา้งแบรนดข์องตนเอง ในขณะเดียวกนั Central saint martin มีจดุมุ่งหมายท่ี
จะสอนการออกแบบแฟชั่นควบคูไ่ปกบัการเรยีนรูว้ฒันธรรม เพื่อให้นกัเรยีนทกุคนสามารถปรบัตวั
เขา้กบัสิ่งท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัใหไ้ดด้ีท่ีสดุ 

เช่นเดียวกนักบักระบวนการการเรยีนการสอนของทางสถาบนัท่ีไม่ไดมุ้ง้เนน้เพียงแค่
ทางทฤษฎีและปฏิบตัิเท่านัน้ หากแตเ่ป็นกระบวนการเรยีนการสอนแบบ  Workshop และ Project 
Work ซะส่วนใหญ่ เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการท างานจริงร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงการท า 
Group Critics และสัมนาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเองไดล้องสวมบทบาทเป็นผูบ้ริโภคหรือแมแ้ต่
กระทั่งผูน้  าในหวัขอ้ต่างๆในการน าเสนอ เพื่อฝึกทกัษะการท างานกับส่วนรวมรวมถึงทศันคติใน
การรบัฟัง เขา้ใจ และพรอ้มแกไ้ขเม่ือผลงานของตนถูกวิพากษ์วิจารณเ์หมือนกับในสงัคมแฟชั่น
จรงิๆ (Martin, 2019) 

 

http://www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins
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ภาพประกอบ 5 หลกัสตูรการเรยีนขัน้ท่ี 1  
 

ท่ีมา www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins 
 

การเรยีนการสอนของ Central Saint Martin จะถกูแบง่ออกเป็นล าดบัขัน้ประมาณ 3 
ล าดบัตามอย่างชั้นปี โดยในช่วงปีแรก นักเรียนทุกคนจะไดเ้รียนรู ้ท่ีจะเขา้ใจและพัฒนาทักษะ
ส่วนตวัของตวัเอง รวมถึงการหาแนวทางการเรียนรูท่ี้จะหนุนการเรียนของนกัเรียนแต่ละคนผ่าน
การเน้นทักษะท่ีจ าเป็นในการน าทางและสื่อสารขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ใน
ขณะเดียวกันนักเรียนจะไดล้องท าการวิจัยและงานทดลองเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรคแ์ละ
ทกัษะทางเทคนิคท่ีเก่ียวกบัแฟชั่นควบคู่ไปกบัการเรยีนรูป้ระวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และทฤษฎีขัน้
พืน้ฐานดา้นแฟชั่นอีกดว้ย ซึ่งในส่วนใหญ่ในช่วงปีแรกนกัเรียนจะเรียนรูท่ี้จะคน้ควา้ และท างาน
ดว้ยตนเองโดยมีอาจารยผ์ูส้อนในแตล่ะวิชาคอยใหค้  าปรกึษาและสนบัสนนุ 

 
 

http://www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins
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ภาพประกอบ 6 หลกัสตูรการเรยีนรูข้ัน้ท่ี 2 และ 3  
 

ท่ีมา www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins 
 

ชัน้ปีท่ี2 จะเป็นการผสมผสานระหว่างการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ควบคู่ไปกบัการท างาน
แบบสตดูิโอ หรอืการท างานรว่มกนักบัผูอ่ื้นไปจนถึงการท างานแบบทางการเช่นการสมันาโครงการ 
เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถส ารวจความกวา้งขวางทางความคิดเม่ือตอ้งท างานร่วมกับผูค้น
จ านวนมากและเพื่อพฒันาความสามารถเฉพาะบคุคลของนกัเรยีนกบัความสมัพนัธใ์นการท างาน
กบัผูอ่ื้นอีกดว้ย และในช่วงตน้ภาคเรยีนฤดรูอ้นนกัเรยีนท่ีเรยีนหลกัสตูรเตรยีมความพรอ้มสี่ปีจะมี
สว่นรว่มในการวางแผนและเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการฝึกงาน นกัศกึษาเต็มเวลาสามปีอาจยื่น
ขอยา้ยไปท่ีโหมดสี่ปีเพื่อด าเนินการฝึกงาน วิธีการดงักล่าวจะตอ้งด าเนินการผ่านผูด้แูลหลกัสตูร
นัน้ๆก่อน เพื่อทดสอบศกัยภาพของนกัเรยีนเองก่อนท่ีทางสถาบนัจะสง่นกัรยีนไปเขา้รบัฝึกงานกบั
สถานท่ีตา่งๆ โดยการฝึกงานจะสิน้สดุระยะเวลาฤดใูบไมร้ว่งของช่วงปีท่ี2 

 
 

http://www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins
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ภาพประกอบ 7 หลกัสตูรการสอนเชิงวฒันธรรม 
 

ท่ีมา www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins 
 

ชั้นปีสุดท้าย เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในการจัดการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง โดยนกัเรียนแต่ละคนจะไดร้บัโอกาสในการเริ่มตน้ก าหนดเอกลกัษณค์วามคิดสรา้งสรรค์
ของตนเองในฐานะนกัออกแบบ โดยเริ่มจากการท าโครงการการออกแบบงานวิจยั การเลือกผา้ 
การจัดลายพิมพ ์การออกแบบอุปกรณ์เสริมและทักษะการท า โครงการในชัน้ปีนีจ้ะเปิดโอกาส
นกัเรียนแต่ละคนไดล้องทดสอบแนวคิดการออกแบบของตนเอง ตัง้แต่กระบวนการแรกเริม่ในการ
ออกแบบจนถึงขัน้ตอนสดุทา้ยของการผลิตสินคา้แฟชั่นรวมไปถึงการจดัท าแฟชั่นโชวใ์นรูปแบบ
ของตนเองอย่างแทจ้รงิ เพื่อใชใ้นการพฒันาผลงานของตนเองรวมถึงเป็นการเก็บรวบรวมผลงาน
เพื่อจดัท าใส่ลงใน Portfolio ก่อนท่ีจ าไปใชใ้นการสมคัรงานตามสถาบนัเก่ียวกับแฟชั่นต่างๆอีก
ดว้ย 

ในการเรียนการสอนของ  Central Saint martin เท่า ท่ีผู้วิจัยได้ศึกษา ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าเป็นการเรยีนการสอนแบบกึ่งนกัเรียนเป็นศนูยก์ลาง เน่ืองจากแผนการเรียนการสอน
ในแต่ละชัน้ปีของทางสถาบนั มีกิจกรรมและงานปฏิบตัิมากกว่าการเรียนการสอนทางดา้นทฤษฎี 
เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของทางสถาบนัเองตอ้งการพฒันาเด็กนกัเรียนท่ีสามารถเขา้ใจ และเขา้ถึง

http://www.arts.ac.uk/colleges/central-saint-martins
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ความตอ้งการของอุตสาหกรรมแฟชั่นในปัจจบันได ้นั่นหมายความว่าเด็กนักเรียนแต่ละคนของ
ทางสถาบนั นอกเหนือจากความรูเ้ชิงเทคนิคต่างๆท่ีพึงีมในการออกแบบแฟชั่นแลว้ สถาบนัควร
เป็นสถานท่ีฝึกสอนทกัษะการท างานรว่มกนักบัผูอ่ื้น การตดัสินใจในสถานการณต์า่งๆ รวมถึงการ
ติดต่อประสานงานในทุกๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บันกัเรยีนอีกดว้ย เพื่อส่งเสรมิใหก้ารเรียนการสอน
ออกแบบแฟชั่นใน Central Saint martin นัน้เป็นมากกว่าเพียงแค่เรียนตดัเย็บ แต่นกัเรียนทุกคน
สามารถจบหลกัสตูรออกไปและพรอ้มเป็นบคุคลกรท่ีดีใหก้บัอตุสาหกรรมแฟชั่นอีกดว้ย 

หลักสูตรการออกแบบแฟช่ันภายใตก้ารศึกษาแบบ Bachelor’s of Fine Arts 
1.2.3 หลักสูตรการออกแบบแฟช่ันมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพ,ประเทศ

ไทย) 
 

 
 

ภาพประกอบ 8 หลกัสตูรการเรยีนมหาวทิยาลยัศลิปากร 
 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

หลกัสูตรศิลปบณัฑิตของมหาวิทยาลยัศิลปากรเป็นหลกัสูตรภายใตก้ารเรียนการ
สอนท่ีมีจุดมุ่งหมายในการผลิตบณัฑิตระดบัปริญญาตรีใหเ้ป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานทางดา้นการออกแบบเครื่องแต่งกาย และเป็นผูร้อบรูท่ี้มีทศันคติดี รูจ้กัคิดและ
วินิจฉัย มีคุณธรรม และน าคุณประโยชนส์ู่สงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาท่ีตนเองถนัด โดย

http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course
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นกัเรียนแต่ละคนตอ้งมีความสามารถในการประยุกตใ์ชศ้ิลปะใหส้อดคลอ้งกับเทคนิควิทยาการ
ทางการออกแบบ มีความรูค้วามสามารถท่ีจะด าเนินธุรกิจการออกแบบเครื่องแต่งกายได ้รวมไป
ถึงเขา้ใจถึงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการออกแบบเครื่องแต่งกายอีกดว้ย (มหาวิทยาลยั
ศิลปากร, 2560) 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัศิลปากรสามารถแบ่งออกเป็นการเรียนการสอน
ใน2หมวดใหญ่ๆ คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่แลว้เป็นวิชาพืน้ฐานต่างๆท่ีพึงรูใ้นสาขา
อาชีพนัน้ๆ และหมวดท่ี2คือหมวดวิชาเฉพาะ คือหมวดความรูท่ี้เจาะลกึในสาขาอาชีพนัน้ๆ 

ตาราง 4 ภาคการศกึษาตอนตน้ ชัน้ปีท่ี 1  

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
081 102 ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั 3(2-2-5) 
360 111 ภมูิปัญญาไทยกบัการสรา้งสรรค ์ 3(3-0-6) 
 วิชาบงัคบัเลือก 6 
360 101 การออกแบบ 1 2(1-3-2) 
360 103 วาดเสน้ 1  2(1-3-2) 
360 105 ศิลปะปฎิบตัิ 1 2(1-3-2) 
360 107 การเขียนแบบเบือ้งตน้ 3(1-4-4) 
 รวม 21 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

ตาราง 5 ภาคการศกึษาตอนปลายชัน้ปีท่ี 1 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
081 103 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 3(2-2-5) 
081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
360 113 การออกแบบและสรา้งสรรคใ์นศลิปะตะวนัออก 3(3-0-6) 
360 102 การออกแบบ 2 3(1-4-4) 
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360 104 วาดเสน้ 2 3(1-4-4) 
360 106 ศิลปะปฎิบตัิ 2 2(1-4-4) 
360 108 ศิลปะไทยบรทิศัน ์ 3(1-4-4) 
 รวม 21 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

ในช่วงปีแรก การเรียนการสอนจะถูกวางแผนการศึกษาเอาไวใ้หก้ับนักเรียนทุกคน
โดยเริ่มตน้จากการเรียนพืน้ฐานต่างๆดา้นศิลปะ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถใชท้กัษะทางศิลปะของ
ตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี รวมถึงมีความรูพ้ืน้ฐานท่ีถกูตอ้งเก่ียวกบัทกัษะศิลปะอีกดว้ย ควบคูไ่ปกบัการ
เรียนในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป โดยในรายวิชาของหมวดนีจ้ะเนน้ไปในเรื่องของพืน้ฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัสาขาอาชีพนัน้ๆ เช่นวิชาภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนั ภมูิปัญญาไทยกบัการสรา้งสรรค ์เป็น
ตน้ 

ชัน้ปีท่ี 2 เป็นการเรียนการสอนแบบเจาะลึกสู่สาขาวิชาเอกออกแบบแฟชั่นมากขึน้ 
โดยการเรียนการสอนมุ่งเนน้ไปท่ีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ประวตัิศาสตรด์า้นศิลปะและดา้นแฟชั่น รวม
ไปถึงวิชาเทคนิค และภาคปฏิบัติต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับแฟชั่นเพื่อให้นักเรียนสามารถเขา้ใจถึง
กระบวนการการเรยีนรูท่ี้ถกูตอ้ง รวมถึงการท างานท่ีแทจ้รงิ 

ตาราง 6 ภาคการศกึษาตอนตน้ ชัน้ปีท่ี 2 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
360 112 สนุทรยีศาสตรเบือ้งตน้ 3(3-0-6) 
 วิชาบงัคบัเลือก  
367 101 การออกแบบสิ่งทอ 1 3(2-2-5) 
367 103 ออกแบบเครือ่งแตง่กาย 1 3(2-2-5) 
367 105 การสรา้งแพตเทิรน์ 1 3(2-2-5) 
367 107 เทคนิคการตดัเย็บ 1  3(2-2-5) 
 รวม 21 
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ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

ตาราง 7 ภาคการศกึษาตอนปลาย ชัน้ปีท่ี 2 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
3

56 102 
การออกแบบสิ่งทอ 2 3(2-2-5) 

3
67 104 

การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 2 3(2-2-5) 

3
67 106 

การสรา้งแพทเทิรน์ 2 3(2-2-5) 

3
67 108 

เทคนิคการตดัเย็บ 2 3(2-2-5) 

3
67 109 

ประวัติศาสตรศ์ิลปะเครื่องแต่ง
กาย 

3(2-2-5) 

3
67 110 

คอมพิวเตอรเ์พื่อการออกแบบ
เครือ่งแตง่กาย 

3(2-2-5) 

 รวม 21 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

ในขณะท่ีชัน้ปีท่ี 3 แผนการสอนของมหาวิทยาลยัศิลปากรมุ่งเนน้ไปท่ีการพัฒนา
ทักษะต่างๆดา้นแฟชั่นใหก้ับผูเ้รียน นอกเหนือจากการออกแบบเพียงเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย แต่
ครอบคลุมไปจนถึงการออกแบบสินคา้อ่ืนๆในอุตสาหกรรมแฟชั่นอีกดว้ย ควบคู่ไปกับการเรียน
การตลาดและการจดัการธุรกิจแฟชั่น เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ถึงและเขา้ใจในระบบการท างาน
ในอตุสาหกรรมแฟชั่นอยา่งแทจ้รงิไดด้ีมากขึน้ 
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ตาราง 8 ภาคการศกึษาตอนตน้ ชัน้ปีท่ี 3 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
367 201 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 3 4(2-4-5) 
367 203 แพทเทิรน์สรา้งสรรค ์ 3(2-2-5) 
367 204 วสัดใุนงานออกแบบเครือ่งแตง่กาย 2(2-0-4) 
267 206 การออกแบบเครือ่งแตง่กายลกัษณะไทย 3(2-2-5) 
367 208 การตลาดและการจดัการธุรกิจแฟชั่น 3(2-2-5) 
 วิชาบงัคบัเลือก 3 
 วิชาเลือกเสร ี 2 
 รวม 20 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

ตาราง 9 ภาคการศกึษาตอนปลาย ชัน้ปีท่ี 3 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
367 202 การออกแบบเครือ่งแตง่กาย 4 4(2-4-5) 
367 205 การออกแบบพืน้ผิว 3(2-2-5) 
367 207 การอออกแบบสิ่งประดบั 3(2-2-5) 
367 209 แฟชั่นระบบอตุสาหกรรม 3(2-2-5) 
367 210 การประสานงานและการน าเสนอผลงานแฟชั่น 2(1-2-3) 
 วิชาเลือกเสร ี 4 
 รวม 19 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
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ก่อนจะถึงชัน้ปีสดุทา้ย ในหลกัสตูรภาคการศกึษาฤดรูอ้นของมหาวิทยาลยัศิลปากร 
ไดว้างแผนการศกึษาไวใ้หก้บันกัเรยีนในการฝึกประสบการณวิชาชีพ เพื่อใหน้กัเรยีนแตล่ะคนไดมี้
โอกาสสมัผสักบัการท างานในสถาบนัแฟชั่นอยา่งแทจ้รงิ เพื่อสง่เสรมิใหน้กัเรยีนเขา้ใจถึงระบบการ
ท างานในอตุสาหกรรมแฟชั่น โดยระยะเวลาการฝึกขัน้ต  ่าคือ 3เดือน แลว้นกัเรียนแต่ละคนจะถกู
ประเมินโดยบริษัทต่างๆเทียบเท่ากับการท างานจริงในบริษัทนั้นๆ เพื่อให้นักเรียนได้รบัรูถ้ึง
ขอ้ผิดพลาดและขอ้ดีในการท างานของตนเองอีกดว้ย 

การฝึกงานมีความส าคญักบันกัเรียนในสาขาวิชานีเ้ป็นอย่างมาก ผูว้ิจยัเองมีความ
คิดเห็นว่า การฝึกงานนอกจากจะสง่ผลดีตอ่นกัเรยีนในการเสรมิสรา้งใหน้กัเรยีนไดมี้ประสบการณ์
การท างานท่ีใกลเ้คียงกบัความจรงิมากท่ีสดุในโลกของอตุสาหกรรมแฟชั่นและ ยงัช่วยส่งเสรมิให้
นกัเรยีนแตล่ะคนไดฝึ้กการมีปฏิสมัพนัธใ์นการท างานท่ีดี รวมถึงการตดัสินใจเม่ือเกิดปัญหาในการ
ท างานต่างๆไดอี้กดว้ย รวมถึงท าใหบ้ริษัทต่างๆท่ีรบันักเรียนเขา้ฝึกงานสามารถรบัรูแ้ละเขา้ถึง
ศกัยภาพของนักเรียนรุน่ใหม่ ก่อนท่ีนักเรียนเหล่านัน้จะเขา้มามีส่วนรว่มในวงการอุตสาหกรรม
แฟชั่นจรงิอีกดว้ย 

ตาราง 10 ภาคการศกึษาฤดรูอ้น  

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
367 211 การฝึกประสลการณว์ิชาชีพ 2* (ไม่นอ้ยกวา่ 180 ชม.) 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

ตาราง 11 ภาคการศกึษาตอนตน้ ชัน้ปีท่ี 4 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
367 212 การเตรยีมการศิลปนิพนธ ์ 4(2-4-6) 
367 213 แฟชั่นสไตลิ่ง 3(2-2-5) 
 รวม 7 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
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ตาราง 12 ภาคการศกึษาตอนปลาย ชัน้ปีท่ี 4 

รหสัวิชา วิชา หนว่ยกิต 
372 214 ศิลปนิพนธ ์ 10(0-20-10) 
 รวม 7 

 

ท่ีมา http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 
 

จวบจนสิน้หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดระยะเวลา4ปีของทางมหาวิทยาลัย
ศิลปากร มหาวิทยาลยัไดว้างรากฐานการท างานใหก้ับนกัศึกษาทุกคนในการท่ีจะจบการศึกษา
และสามารถออกไปประกอบอาชีพต่างๆ ได้แก่ นักออกแบบเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย นักวาด
ภาพประกอบแฟชั่น นกัออกแบบลายผา้ ศิลปินสรา้งงานออกแบบลายผา้ ช่างภาพ ผูป้ระกอบการ
โรงงานผลติเสือ้ผา้เครือ่งนุ่งห่ม ช่างภาพแฟชั่น นกัออกแบบอิสระ และสไตลสิต ์

1.2.4 หลักสูตรการออกแบบแฟช่ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลศรีวิชัย 
มทร.ศรีวิชัย (สงขลา ประเทศไทย)  

จากการแข่งขนัทางดา้นอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอท่ีสูงขึน้ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคอาเซียนและระดบัโลกท่ีมีการเปิดเสรี
ทางการคา้นั้นจะก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงทางการคา้และการบริการต่าง  ๆ ซึ่งสาระส าคญัใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
มงคลศรีวิชัย มทร.ศริวิชัย จึงมีจุดมุ่งหมายในการใชน้โยบายเศรษฐกิจสรา้งสรรคเ์พื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม
สรา้งสรรคใ์นภูมิภาคอาเซียนและเพิ่มมลูค่าทางเศรษฐกิจดา้นการพฒันาผลิตภณัฑห์รือผลงาน
การออกแบบสรา้งสรรค ์อีกทั้งปัจจัยดา้นการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
นวตักรรม จะเป็นพลงัท่ีส  าคญัในการขบัเคลื่อนภาคเศรษฐกิจใหเ้ติบโตอย่างยั่งยืน  เพื่อรองรบั
นโยบายดังกล่าวนี ้ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ซึ่งจัดอยู่ในประเภท
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อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ จ าเป็นตอ้งมีการสรา้งและการพัฒนาบุคลากรด้านการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอใหมี้ความเช่ียวชาญและสามารถใชเ้ทคโนโลยี ท่ีทนัสมยัรวมถึงสรา้งองค์
ความรูค้วามเขา้ใจในธุรกิจทุกๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ การตลาด การ
จัดการสินคา้ และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอีกดว้ย  (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , 
2560) 

ตาราง 13 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1  

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาภาษาไทย 1 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชามนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาสขุพลานามยัและนนัทนาการ 1-2(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาเลือก (ศกึษาทั่วไป) 1 3(T-P-E) 
10-24101 ประวตัิศาสตรศ์ิลป์  2(1-2-3) 
10-241-102 หลกัการออกแบบ 3(1-4-4) 
10-241-103 การรา่งภาพ 3(1-4-4) 
 รวม 21-22 หน่วยกิต 

 

ตาราง 14 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 1 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาภาษา 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาสขุพลานามยัและนนัทนาการ 0-1(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาคณิตศาสตร ์ 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาเลือก (ศกึษาทั่วไป) 2 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาพลเมืองกบัจิตส านกึตอ่สงัคม 3(3-0-6) 
10-241-104 การวาดภาพรา่งแฟชั่น  3(1-4-4) 
10-241-105 ศิลปะไทย 2(1-2-3) 
10-241-106 การสรา้งงานสามมิต ิ 3(1-4-4) 
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 รวม 20-21 หน่วยกิต 

 
ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกทางดา้นความเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา 

ดงันัน้การบรหิารจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงทกัษะทางวิชาชีพดา้นการ
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอพรอ้มท่ีจะประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ เพื่อการ
พฒันาสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งเป็นทัง้ขอ้จ ากดัและเป็นโอกาสในการน าประเทศ
เขา้สู่การแข่งขันกับโลกเศรษฐกิจในอนาคต หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
สาขาศิลปกรรมและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพหลากหลาย ครอบคลุม และ
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคมและด ารงไวซ้ึง่เอกลกัษณท์างดา้นศิลปวฒันธรรมพืน้ถ่ิน โดยมี
วิสัยทัศน์เพื่อก าหนดบทบาทในการเป็นผู้น  าจัดการศึกษา วิจัย สรา้งสรรค์ และอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม โดยใชเ้ทคโนโลยีเชิงบรูณาการสู่สากล จึงจ าเป็นตอ้งพัฒนาหลกัสตูรในเชิงรุกท่ีมี
ศกัยภาพ เพื่อสรา้งบณัฑิตท่ีมีความรู ้ความช านาญ ในงานสรา้งสรรคส์ู่สากล บนพืน้ฐานความ
เขา้ใจในบรบิทของศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาของความเป็นไทย มีความพรอ้มและศกัยภาพในการ
พฒันาตนเองทัง้ในดา้นวิชาชีพ วิชาการ อยา่งมีคณุธรรมจรยิธรรม 

ตาราง 15 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาภาษา 3 3(T-P-E) 
10-241-207 ภมูิปัญญาไทยเพื่อการออกแบบแฟชั่น 3(1-4-4) 
10-241-208 พืน้ฐานการออกแบบแฟชั่นดว้ยคอมพิวเตอร ์ 3(1-4-4) 
10-241-209 การวาดภาพเชิงเทคนิคเพื่องานแฟชั่น 3(1-4-4) 
10-241-210 ประวตัิศาสตรแ์ฟชั่นและเครือ่งแตง่กาย 2(1-2-3) 
10-242-201 การออกแบบลวดลายผา้เบือ้งตน้ 3(1-4-4) 
10-243-201 เทคนิคการตดัเย็บเสือ้ผา้ 3(1-4-4) 
 รวม 20 หนว่ยกิต 

ตาราง 16 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 2 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 



  28 

UU-VWX-YZZ กลุม่วิชาภาษา 4 3(T-P-E) 
10-241-212 การออกแบบแฟชั่นพืน้ฐาน 3(1-4-4) 
10-241-213 การสรา้งแนวคิดเพ่ือการออกแบบแฟชั่น 3(1-4-4) 
10-242-202 ผา้และวสัดสุ  าหรบัการออกแบบแฟชั่น 3(1-4-4) 
10-243-202 การสรา้งแบบตดัสือ้ผา้เบือ้งตน้ 3(1-4-4) 
10-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 1 3(T-P-E) 
10-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 2 3(T-P-E) 
 รวม 21 หนว่ยกิต 

 
ในแต่ละชั้นปีของมหาวิยาลัย จะถูกแบ่งวิชาการเรียนการสอนออกเป็นหลาย

หมวดหมู่ดว้ยกัน เพื่อมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในทุกดา้นๆพรอ้มกัน โดยสามารถ
แบ่งเป็นหมวดวิชาการศึกษาทั่ วไป ซึ่งเก่ียวข้องกับหมวดวิชาภาษา วิชามนุษย์ศาสตรแ์ละ
สงัคมศาสตร ์เป็นตน้  

หมวดถดัมาท่ีอยู่ในแผนการศึกษาคือหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งเป็นหมวดวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัดา้นการออกแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นประวตัิศาสตร ์ความรูท้างวิชาชีพ เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดา้นการออกแบบ จวบจนไปถึงทกัษะปฏิบตัิตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาชีพการออกแบบแฟชั่น 

ตาราง 17 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 3 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
10-241-315 ภาษาองักฤษเพื่องานแฟชั่น 3(1-4-4) 
10-241-314 หลกัการวิจยัทางศลิปะ 2(1-2-3) 
10-241-318 แนวคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 3(1-4-4) 
10-243-303 การสรา้งแบบตดับนหุน่ยืนเบือ้งตน้ 3(1-4-4) 
10-244-301 การจดัการสนิคา้แฟชั่น 3(1-4-4) 
10-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 3 3(T-P-E) 
 รวม 17 หนว่ยกิต 

ตาราง 18 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 3 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
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10-241-317 สนุทรยีศาสตร ์ 2(1-2-3) 
10-241-316 การออกแบบแฟชั่นแนวทดลอง 3(1-4-4) 
10-241-319 หลกัการเขียนแฟชั่นนิพนธ ์ 3(1-4-4) 
10-244-302 การน าเสนอผลงานแฟชั่น 3(1-4-4) 
10-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 4 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี1  3(T-P-E) 
 รวม 17 หนว่ยกิต 

 
โดยสว่นใหญ่แลว้ แผนการศกึษาของมหาวิทยาลยัราชมงคล มทร.ศรวีิชยัจะมีความ

คลา้ยคลงึกนักบัหลกัสตูรการเรยีนการสอนของมหาวิทยาศรนีครนิวิโรฒ แตใ่นช่วงปีท่ี 1 และปีท่ี 2  
ทางมทร.ศรีวิชัยจะมุ่งเนน้หลกัสูตรไปในการปูพืน้ฐานดา้นศิลปะใหก้ับนักเรียนของตนเองก่อน 
เพื่อใหน้กัเรียนมีทกัษะศิลปะท่ีเทียบเท่ากบันกัเรียนในกรุงเทพ หลงัจากนัน้จึงเป็นการปลกูฝังให้
นกัเรยีนไดรู้จ้กัภมูิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจรวมไปถึงเพื่อใหน้กัเรียนสามารถ
น าเอาความรูใ้นสว่นนีไ้ปพฒันาใหก้บัสงัคมท่ีตนเองอยูไ่ดอี้กดว้ย 

 

ตาราง 19 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 4 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
10-241-421 การออกแบบเครือ่งประดบัตกแตง่แฟชั่น 3(1-4-4) 
10-VWX-YZZ วิชาชีพเลือก 5 3(T-P-E) 
UU-VWX-YZZ วิชาเลือกเสร ี2 3(T-P-E) 
 รวม 9 หนว่ยกิต 

ตาราง 20 แผนการศกึษาภาคเรยีนท่ี 2 ชัน้ปีท่ี 4 

รหสัวิชา รายวิชา หนว่ยกิต 
10-241-422 การออกแบบแฟชั่นนิพนธ ์ 6(1-15-7) 
 รวม 6 หนว่ยกิต 
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ในขณะท่ีการเรียนการสอนของ มทร. ศรีวิชยัในชัน้ปีท่ี 4  จะมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันา
ทักษะการออกแบบเครื่องประดบัตกแต่งแฟชั่น เพื่อใหน้ักเรียนสามารถหยิบจับ และพัฒนาสิ่ง
เหล่านั้นต่อในวิชาการออกแบบแฟชั่นนพนธ์ในภาคการเรียนท่ี 2 ซึ่งผู้วิจัยเล็งเห็นว่า เป็น
ระยะเวลาที่นอ้ยเกินไปส าหรบัการท าแฟชั่นนิพนธ ์ 

1.2.5 หลักสูตรการออกแบบแฟช่ัน The New School Parsons (นิวยอร์ค
สหรัฐอเมริกา) 

 

 
ภาพประกอบ 9 The New School Parsons 

 
ท่ีมา www.newschool.edu/parsons/bfa-fashion-design/?show=program-news 
 

โปรแกรมการออกแบบแฟชั่นของ The New School PARSONS เป็นโปรแกรมท่ีถูก
ออกแบบและฝึกอบรมนกัออกแบบมาไม่ต  ่ากว่าหา้รุน่ในวงการอตุสาหกรรมแฟชั่นทั่วโลก โดยทาง
สถาบนัใชแ้นวคิดการออกแบบและกลยทุธก์ารแกปั้ญหาอย่างสรา้งสรรค ์เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถ
ส ารวจรูปแบบ แนวทางการออกแบบ และองคป์ระกอบต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการออกแบบรวมไป
ถึงกระบวนการ และความส าคญัระหว่างทางสงัคมกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อใชใ้นการสรา้งสรรคง์าน
ออกแบบแฟชั่นท่ีสวยงาม ยั่งยืนและมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมอีกดว้ย  

PARSONS ถือไดว้่าเป็นหนึ่งในสถาบันแฟชั่นท่ีประสบความส าเร็จมากติดอันดับ
ของโลก เน่ืองดว้ยวิธีการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเขา้ถึงระบบการท างานใน
อุตสาหกรรมแฟชั่นไดอ้ย่างถ่องแท ้โดยหลกัสูตรของ  PARSONSเองมุ่งเนน้ใหน้ักเรียนเขา้ใจถึง
หลกัการและวิธีการทางการตลาดท่ีดีท่ีสามารถท าใหน้กัเรยีนแตล่ะคนพฒันาและสรา้งแบรนดเ์ป็น
ของตนเองได ้หลกัสตูรของ PARSONS มีระยะเวลาการเรียนทัง้หมด4ปีดว้ยกนั ในแต่ละชัน้ปีจะ
มุ่งเนน้ในเรื่องตา่งๆกนัออกไป แตใ่นทกุชัน้ปีจะถกูสอดแทรกดว้ยการท างานในรูปแบบของสตดูิโอ

http://www.newschool.edu/parsons/bfa-fashion-design/?show=program-news
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และการสมันา คลา้ยกบัหลกัสตูรของ Central Saint Martin ท่ีตอ้งการเนน้ใหน้กัเรยีนมีความเป็น
เลศิดา้นการจดัการและกระบวนการการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น (Parsons, 2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 หลกัสตูรการเรยีนจาก Parsons 
 

ท่ีมา www.newschool.edu/parsons/bfa-fashion-design/?show=program-news 
 

หลักสูตรการเรียนการสอนของ  PARSONS ไม่ได้มีหลักหน่วยกิตท่ีเยอะถ้าหาก
เทียบเท่ากบัการเรยีนการสอนในรูปแบบเดียวกนักบัประเทศไทย เน่ืองจากการเรยีนการสอนของ
PARSONSมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาทกัษะดา้นการออกแบบแฟชั่นโดยเฉพาะส าหรบันกัเรียน ในแต่
ละชัน้ปีนกัเรียนจะไดเ้รียนในหวัขอ้ท่ีแตกต่างกนัออกไป และในขณะเดียวกนันกัเรียนแต่ละชัน้ปี
จะตอ้งมีผลงานวิจยัท่ีไดม้ากจากการเรยีนในแตล่ะชัน้ปีนัน้อีกดว้ย เช่นการเรยีนในชัน้ปีท่ีสอง การ
เรยีนการสอนมกัเนน้ไปท่ีพืน้ฐานและประวตัิศาสตรแ์ฟชั่น ในขณะเดียวกนัผลงานของนกัเรยีนชัน้
ปีท่ี2จะตอ้งแสดงศกัยภาพในผลงานของตนเองผ่านการท างานท่ีใชพ้ืน้ฐานการตดัเย็บท่ีเรยีนในปี
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ท่ีสองเป็นหลกั และการใชแ้นวคิดการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัประวตัิศาสตรแ์ฟชั่นเป็นหลกั ควบคู่
ไปกบัการท างานแบบStudio ท่ีนกัเรยีนทัง้หอ้งจะตอ้งออกแบบผลงานของตนเองและจดัแสดงผล
งานของตนเองรว่มกบัผูอ่ื้น เพื่อเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนและการท างานกบัผูอ่ื้นไปดว้ยกนั 

 
 

ภาพประกอบ 11 หลกัสตูรการเรยีนจาก Parsons 
 

ท่ีมา www.newschool.edu/parsons/bfa-fashion-design/?show=program-news 
 

จากหลกัสตูรของ PARSONS ในช่วงปีสดุทา้ย จะสามารถเห็นไดว้า่ ทาง PARSONS 
ใหร้ะยะเวลา 1 ปีเต็มกบัการท าแฟชั่นนิพนธ ์โดยแบ่งช่วงเวลาการท างานออกเป็นช่วงของการท า 
Ideation หรอืการคน้ควา้หาความรู ้และการท า Resolution หรอืช่วงของการพฒันาและแกปั้ญหา
ต่างๆ ท่ีพบในแฟชั่นนิพนธ์นั้นๆ โดยสองวิชานีถื้อเป็นวิชาหลักของการเรียนการสอนในชั้นปี
สดุทา้ย ผสมผสานเขา้กบัวิชาศิลปะอ่ืนๆ เพื่อสรา้งกระบวนการการสอนใหน้กัเรยีนสามารถมีเวลา
มากพอ และหยิบจบัสิ่งอ่ืนๆ ในการเรยีนเสรมิมาเป็นสว่นประกอบของแฟชั่นนิพนธไ์ด ้
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หลักสูตรการออกแบบแฟช่ันภายใตก้ารศึกษาแบบอืน่ๆ 
1.2.6 หลักสูตรการออกแบบแฟช่ันแบบ Diploma จาก Studio Bercot (ปารีส 

ฝร่ังเศส) 
 

 
 

ภาพประกอบ 12 โลโกข้องโรงเรยีน Studio Bercot โดย Madame Ruki 
 
ท่ีมา: Studio-bercot.com 
 

Studio Berçot เป็นสถาบันฝึกอบรมเอกชนดา้นการออกแบบแฟชั่นก่อตัง้ขึน้ในปี 
พ. ศ. 2497 ตัง้อยู่ท่ีปารีสและเก่ียวขอ้งกับโรงเรียนแฟชั่นในฝรั่งเศส ก่อตั่งโดย Suzanne Berçot 
จิตรกรและนักวาดภาพแฟชั่นสรา้งสถาบันแห่งนีข้ึน้ในปี  พ.ศ.2497 ตามค าแนะน าของเพื่อน
ร่วมงานของเธอท่ีนิตยสาร Jardin des Modes ในสมัยนั้นของฝรั่งเศส โดยเธอให้ความเห็น
เก่ียวกบัแฟชั่นวา่ การวาดภาพเป็นวินยัท่ีเขม้งวดและจ าเป็นในยคุรุง่เรอืงของ Haute couture หรอื
ซลิปะแฟชั่นชัน้สงู ไม่จะเป็นทัง้ดา้นการออกแบบและการเป็นตวัแทนของเสือ้ผา้  

ในปี ค.ศ. 1971 ซูซานได้ยกมอบสถาบันการศึกษานี้ให้กับ  Marie Rucki อดีต
นักศึกษาของโรงเรียนเอง ผูท่ี้ท างานคร  ่าหวอดในวงการแฟชั่นหลงัจากจบการศึกษามาแลว้พัก
หนึ่ง เธอเปลี่ยนจากSuzanna Bercot มาช่ือเป็น Studio Berçot ซึ่งในเวลาต่อมาดว้ยเศรษฐกิจ
โลกท่ีเปลี่ยนไป ท าใหเ้กิดการลดลงของเสือ้ผา้แฟชั่นชัน้สงู และมีการเพิ่มขึน้ของเสือ้ผา้ส  าเรจ็รูปท่ี
มากขึน้ Ruki ไดพ้ฒันาใหน้กัเรยีนท่ีเขา้มาเรยีนในโรงเรยีน Studio Bercot มีวสัยทศันใ์หม่ๆพรอ้ม
ทัง้ผลิตใหน้กัเรยีนแต่ละคนกลายเป็นมืออาชีพหนา้ใหม่จ านวนมากในวงการแฟชั่น  Marie Rucki 
ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงแนวโนม้อย่างต่อเน่ืองและจัดหลักสูตรเพื่อใหส้อดคลอ้งกับการ
ขยายตวัของการออกแบบแฟชั่น 

Studio Berçot ได้กลายเป็นแหล่งรวมความสามารถท่ีส าคัญ ท่ีอุทิศให้กับนัก
ออกแบบ นกัสรา้งสรรค ์และผูส้รา้งยคุ 80s เพื่อใหท้กุคนท่ีไดเ้ขา้เรยีนไดก้ลายมาเป็นผูก้  ากบัศิลป์ 
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หรือ Creative Director ในบริษัทเสือ้ผา้ขนาดใหญ่แห่งปี 1990 และพัฒนานักเรียนท่ีสนใจงาน
เครื่องประดับ สู่ตลาดเครื่องประดับแฟชั่ นในยุค  2000 เม่ือการค้าปลีกทั่ วโลกกลายเป็น
อตุสาหกรรม (Bercot, 2561) 

 

 
 

ภาพประกอบ 13 หลกัสตูรการสอนชัน้ปีท่ี 1  
 
ท่ีมา: Studio-bercot.com 

 
หลกัสตูรของ Studio Bercot ไดถ้กูแบ่งออกเป็นการเรียนการสอนส าหรบันกัเรียน 3 

ชัน้ปี โดยท่ีเป็นการเรยีนในหลกัสตูรฺของสถานบนัเอกจ านวน 2 ปี และอีก1ปีเต็มส าหรบัการเขา้รบั
ฝึกงานกบับรษัิทตา่งๆ ท่ีทางโรงเรยีนจดัหาให ้หรือนกัเรยีนสมคัรเขา้ไปเอง โดยหลกัสตูรของปีท่ี1 
เนน้ใหน้กัเรียนไดรู้จ้กักบัวิชาพืน้ฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบแฟชั่นโดยเนน้เป็นหลกัใน
เรื่องของสรีระรา่งกาย เน่ืองจากทางโรงเรียนมีวิสยัทศันท่ี์ว่า ผูท่ี้จะสามารถสรา้งสรรคเ์สือ้ผา้ไดด้ี
นัน้ ตอ้งรูจ้กัสรรีะท่ีดี ท่ีถกูตอ้ง รวมถึงกระบวนการขยบั และเคลื่อนยา้ยของสรรีะต่างๆอีกดว้ย ใน
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ปีแรกวิชาเรยีนของสถาบนัจึงมุ่งเนน้ไปท่ีการเรยีน Nude drawing และแฟชั่นเป็นสว่นใหญ่ ควบคู่
ไปกับการเรียนรูป้ระวตัิศาสตรศ์ิลป์ การเรียนรูค้วามคิดเชิงสรา้งสรรคจ์ากผลงานของศิลปินใน
ปัจจุบันด้วยการพาออกไปทัศนศึกษาตามสถานท่ีต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์ หรือ 
หา้งสรรพสนิคา้ ไปจนถึงการเรยีนรูเ้ทคนิคพืน้ฐานเก่ียวกบัการสรา้งสรรคล์ายผา้อีกดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 หลกัสตูรการสอนชัน้ปีท่ี 2  
 
ท่ีมา: Studio-bercot.com 

 
การเรียนการสอนของ Studio Bercot ไม่เพียงมุ่งเนน้ไปท่ีการวาดเพียงอย่างเดียว 

แต่ในปีท่ีสองจะเป็นการเสริมสรา้งทกัษะความคิดสรา้งสรรคข์องนักเรียนทัง้ดา้นสมองและดา้น
การผลิตไปพรอ้มๆ กนั ในชัน้ปีท่ี 2 นกัเรียนจะไดพ้บกบัวิชา Conceptual design โดยท่ีในแต่ละ
อาทิตยน์กัเรยีนจะไดร้บัสื่อต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัแฟชั่นต่างๆ กนัออกไปจากอาจารยท์ัง้หมด 5 คน โดย
เริ่มตัง้แต่สื่อประเภทภาพยนตร ์เพลง ไปจนถึงสื่อท่ีจบัตอ้งได้ เช่น การไปพิพิธภณัฑ ์หรอืเขา้รว่ม 
workshop การปักกับสถาบนัการปักท่ีโด่งดงัของประเทศฝรั่งเศส หลงัจากนั้นทุกครัง้ท่ีนักเรียน
ไดร้บัสื่อต่างๆ นกัเรียนจะไดร้บัโจทยต์่อมาในการน าสิ่งท่ีไดร้บัมาพฒันาใหก้ลายเป็นคอลเลคชั่น
เล็ก เพื่อพฒันาการออกแบบ การวาดรูป รวมไปถึงการคิดเทคนิคต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแต่ละคอล
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เลคชั่น เพื่อมาน าเสนอให้อาจารยท์ั้ง  5 คนพรอ้มกันในแต่ละช่วงอาทิตย ์ซึ่งโยส่วนใหญ่แลว้
นกัเรยีนจะไดร้บัโจทยใ์หท้ าไมต่  ่ากวา่ 5 คอลเลคชั่นเลก็ ตอ่อาทิตย ์

ในขณะเดียวกนัของชัน้ปีท่ี 2 สิ่งท่ีนกัเรียนจะไดร้บันอกเหนือจากการท าคอลเลคชั่น
เล็กแลว้ นกัเรียนทุกคนมีหนา้ท่ีเก็บคะแนนกิจกรรมการเขา้รว่มเป็นอาสาสมคัรท างานเบือ้งหลงั
แฟชั่นโชวใ์หก้บัแบรนดด์งัต่างๆอีกดว้ย ควบคู่ไปกบัการน าเอาความรู ้เทคนิคท่ีไดเ้ห็นจากการท า
เบือ้งหลังมาพัฒนาต่อในรายวิชาการท าแพทเทิรน์เสือ้ผา้ ประจ าแต่อาทิตย ์ซึ่งแต่ละอาทิตย์
นกัเรยีนจะมีวิชาแพทเทิรน์เสือ้ผา้ใหเ้รยีนกนัอาทิตยล์ะ1ครัง้ แตน่อกเหนือจากนัน้นกัเรยีนสามารถ
เขา้พบอาจารยแ์พทเทิรน์ไดท้กุเมื่อระหว่างอาทิตยก์่อนสง่งาน 

ระบบการเรียนการสอนของ Studio Bercot เป็นระบบการเรียนการสอนแบบปล่อย
ใหน้ักเรียนเป็นอิสระทัง้ดา้นเวลาและทางความคิด นักเรียนแต่ละคนมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในสิ่งท่ี
ตนเองไดร้บัมอบหมายและรอฟังผลในทุกๆคาบเรียนของตนเองว่าตนเองท าไดด้ีในระดบัใดเม่ือ
เทียบกบันกัเรยีนทัง้หมดของแต่ละชัน้ปี โดยผลการตดัสินของผลงานในแต่ละอาทิตยจ์ะสง่ผลต่อ
การเรยีนจบในแตล่ะชัน้ปี ถา้หากท าคะแนนไดน้อ้ยและไมส่ามารถมีผลงานโดดเดน่ไดภ้ายในชัน้ปี
นัน้ๆ ทางสถาบนัจะมีการออกจดหมายแจง้กบัทางนกัเรียน เรื่องผลการเรยีนท่ีไม่สามรถเขา้เรยีน
ตอ่ในชัน้ปีตอ่ไปได ้

 

 
 

ภาพประกอบ 15 หลกัสตูรการฝึกงานชัน้ปีท่ี 3 
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ท่ีมา: Studio-bercot.com 
 

ในชัน้ปีท่ี 3 Studio Bercot ไดอ้อกแบบใหน้ักเรียนมีหนา้ท่ีในการเขา้รบัฝึกงานกับ
สถานท่ีท่ีทางโรงเรยีนไดจ้ดัหาไวใ้ห ้โดยแตล่ะสถานท่ีทางโรงเรยีนจะเป็นคนคดัเลือกดว้ยตนเองว่า
จากผลการเรียนตลอดระยะเวลา 2 ปี ท่ีผ่านมา ผลงานของนักเรียนโดดเด่นทางดา้นใด และ
เหมาะสมกับการไปฝึกงานท่ีสถานท่ีใด ส าหรบันักเรียนท่ีไม่ไดถู้กคัดเลือก สามารถสมัครเขา้
ฝึกงานไดด้ว้ยตนเอง โดยระยะเวลาการฝึกงานแต่ละท่ีจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 3 เดือน และเม่ือฝึกครบ
ระยะเวลาทัง้หมด 1 ปี นกัเรยีนจงึจะมีสทิธ์ิเขา้รบัใบประกาศนียบตัรจากทางสถาบนั 

Studio Bercot เป็นสถาบนัท่ีมีการวางหลกัสตูรโดยใหน้กัเรยีนเป็นใหญ่ทางความคิด
และการจัดการกับระบบในการท างานของตัวเอง โดยมีทางสถาบันท่ีเปรี ยบตัวเองเป็นดั่ ง
อตุสาหกรรมแฟชั่นของประเทศฝรั่งเศสท่ีคอยเฟ้นหาคนท่ีเก่งและเหมาะสมกบัการเขา้ท างานแต่
ละสถานท่ีเป็นคนตดัสินว่านกัเรียนแต่ละคนเหมาะสมเพียงใด ผูว้ิจยัเองเป็นหนึ่งในผูท่ี้เขา้รบัการ
เรียนการสอนจากสถาบนันีแ้ละมองเห็นว่า เป็นระบบการเรียนท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากเน่ืองจาก
นกัเรยีนทกุคนมีความคิดสรา้งสรรคท่ี์ลน้เหลือเม่ือเรยีนจบออกมา พรอ้มกบัทกัษะการแกปั้ญหาได้
อย่างดีเยี่ยมเม่ือตอ้งเจอกบัสถานการณต์่างๆ ในวงการแฟชั่น การเรยีนการสอนท่ีน่ีจึงเป็นเหมือน
การเรยีนตามตวัหนงัสือดา้นหนึ่ง และอีกดา้นหนึ่งจึงเป็นการเรียนแบบคิดวิเคราะหท่ี์สมบรูณแ์บบ 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างมากท่ีจะลองน าเอาหลักสูตรการเรียนการสอนดังกล่าวมา
ประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัของตนเอง 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวกับทักษะศตวรรษท่ี 21 และหลักสูตรจาก
มหาวิทยาลยัทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ ท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึงขอ้แตกต่างของหลกัสตูร
มากมาย รวมถึงการท่ีรายวิชาในปัจจบุนัส่วนใหญ่ของวิชาการออกแบบแฟชั่นในประเทศไทย ยงั
ไม่ตอบโจทยแ์ละรองรบัทกัษะศตวรรษท่ี 21 มากนกั การเรยีนการสอนวิชาการออกแบบแฟชั่นใน
ประเทศไทยนัน้มุง่เนน้ใหเ้รยีนรูจ้ากทฤษฎีมากกวา่การปฏิบตัื ซึง่แตกตา่งจากการเรยีนการสอนใน
ต่างประเทศ และการเรียนรูท้ักษาศตวรรษท่ี 21 ท่ีดี ควรเกิดจากการท่ีผูเ้รียนไดป้ฏิบัติ และมี
ประสบการณ์ร่วม ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้และส่งผลไดด้ีเม่ือผูส้อนเขา้ใจถึงรากฐานความเขา้ใจ 
และประสบการณข์องผูเ้รียนแต่ละคน ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า การท่ีผูส้อนจะสามารถเขา้ใจสิ่งต่างๆ 
เหลา่นัน้ได ้ผูส้อนเองตอ้งเขา้ใจถึงตวัตนของผูเ้รยีนก่อน การหยิบยกเอาเรือ่งจิตวิทยาเขา้มาศกึษา
เพิ่มเตมิส าหรบังานวิจยัในครัง้นี ้จงึเป็นสิ่งท่ีผูว้ิจยัเลง็เห็นเป็นขึน้ตอนตอ่ไป  
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2. ด้านจติวิทยา 
จิตวิทยา เป็นวิชาท่ีว่าด้วยการศึกษาถึงจิตใจของมนุษย์ เพื่อเข้าใจถึงแก่นแท้ และ

รากฐานทางความคิดของบุคคลนัน้ๆ ประเภทของจิตวิทยาถกูแบ่งออกเป็นหลากหลายกลุ่มตาม
ทฤษฎีของนกัจิตวิทยาต่างๆ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการหยิบประเภทของจิตวิทยา และสิ่งท่ีผูว้ิจยัเล็งเห็น
วา่เหมาะสมกบัการน ามาพฒันางานวิจยั ดงันี ้

2.1 จติวิทยาทั่วไป  
จิตวิทยามาจากรากศพัทภ์าษากรีก 2 ค  าคือค าว่า Psyche ซึ่งแปลว่า วิญญาณ และ 

Logos ท่ีแปลว่าวิชา การศกึษาจิตวิทยาในอดีตเป็นการศกึษาควบคู่ไปกบัวิชาปรญัชา แตส่  าหรบั
จิตวิทยายคุใหม่เองเพิ่งเริม่ตน้ขึน้ในครสิตศ์ตวรรษท่ี 19 โดย วิลเฮลม์ แมกซ ์วนุต ์นกัจิตวิทยาคน
แรกท่ีใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตรเ์ป็นตวัพิสจูนเ์รื่องราวของจิตวิทยา วนุตไ์ดเ้ปิดหอ้งทดลอง
ทางจิตวิทยาขึน้เป็นแห่งแรกของโลกในปี ค.ศ.1879 ท่ีประเทศเยอรมนี และเป็นครัง้แรกท่ีวิชา
จิตวิทยาได้ถูกแยกตัวออกมาจากวิชาปรัชญาแล้วถูกผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิชา
วิทยาศาสตรท่ี์ศกึษาดา้นพฤติกรรมของมนุษยแ์ละสตัวแ์ทน ซึ่งแนวคิดทางจิตวิทยาท่ีส าคญั มี 6 
กลุม่ดงันี ้(บตัเลอร,์ 2558) 

2.1.1 กลุ่มโครงสร้างของจติ (Structuralism) 
แนวคิดกลุ่มนีน้บัว่าเป็นกลุ่มแรกท่ีมีแนวคิดเป็นวิทยาศาสตร ์ผูน้  ากลุ่มคือWilhelm 

Wundt ความเช่ือท่ีส าคญัของกลุม่นีค้ือ จิตเป็นโครงสรา้งจากองคป์ระกอบเลก็ ๆ ท่ีเรยีกวา่ จิตธาต ุ
ซึง่มีอยู ่3 องคป์ระกอบคือ 

2.1.1.1 การสัมผัส (Sensation) คือการท่ีอวัยวะสัมผัสรบัพลังงานจากสิ่งเรา้ 
ตา่ง ๆ เช่น มือท่ีแตะของรอ้น หท่ีูฟังเสียงเพลง 

2.1.1.2 ความรูส้กึ (Feeling) คือการแปลความหายจากการสมัผสัสิ่งเรา้นัน้ 
2.1.1.3 มโนภาพ (Image) คือการคิดออกมาเป็นภาพในจิตใจ 

2.1.2 กลุ่มหน้าทีข่องจติ (Functionalism) 
แนวคิดกลุ่มนีมุ้่งอธิบาย หนา้ท่ีของจิต โดยเช่ือว่า จิตมีหนา้ท่ีควบคุมกระบวนการ

กระท ากิจกรรมของรา่งกาย เพื่อปรบัใหเ้หมาะสมกบัสิ่งแวดลอ้ม ผูน้  ากลุ่มนีค้ือ William James 
กลุม่นีมี้แนวคดิท่ีส  าคญั 3 ประการ 

2.1.2.1 การแสดงออกของบคุคล เป็นการแสดงออกของจิตเพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบั
สิ่งแวดลอ้มจงึมุง่สนใจศกึษาวิธีการเรยีนรู ้การจงูใจ การแกปั้ญหา การจ า การลืมของมนษุย ์

2.1.2.2 การแสดงออกทัง้หลายมีความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณข์องบุคคลแต่
ละคน 
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2.1.2.3 การเรยีนรูน้ัน้มุง่ท่ีจะน าไปใชใ้นการด ารงชีวิตประจ าวนั 
2.1.3 กลุ่มพฤตกิรรมนิยม (Behaviorism)  
ผู้น  ากลุ่มนี ้ได้แก่  John B.Watson ซึ่งเช่ือว่าการศึกษาบุคคลจะต้องพิจารณา

พฤติกรรมท่ีเขาแสดงออกมามากกว่าระบบการท างานภายใน ดังน้้นเนื ้อหาจิตวิทยาจึงควร
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมท่ีสามารถสงัเกตและวดัไดช้ดัเจนเท่านัน้ แนวคิดของวตัสนัท่ีว่า จิตวิทยา
เป็นวิทยาศาสตรท่ี์เก่ียวขอ้งกบัพฤตกิรรม จงึไดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในสหรฐัอเมรกิาและ
มีอิทธิพลตอ่การเปลี่ยนแปลงการพฒันาการของจิตวิทยาในระยะตอ่มาท าใหเ้กิดจิตวิทยาท่ีวา่ดว้ย
ความสมัพนัธร์ะหว่างสิ่งเรา้กบัการตอบสนอง มกัสนใจศกึษาสิ่งเรา้ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการตอบสนอง
ดา้นการกระท าเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มนีไ้ม่สนใจเก่ียวกับการศึกษาสิ่งท่ีเกิดขึน้ภายในตวัของบุคคล 
เพราะเห็นวา่เป็นสิ่งท่ีสงัเกตและวดัไดย้าก ไม่มีความเป็นวิทยาศาสตร ์

2.1.4 กลุ่มจติวิเคราะห ์(Psychoanalysis) 
ผูน้  ากลุม่ไดแ้ก่ Sigmund Freud ฟรอยดเ์ช่ือวา่พฤติกรรมของมนษุยส์ว่นมากก าหนด

ขึน้โดยสญัชาตญาณ ซึง่มีมาตัง้แต่ก าเนิดสญัชาตญาณเหลา่นีส้ว่นมากจะอยู่ในระดบัจิตไรส้  านึก 
เขาเช่ือวา่การท างานของจิตแบง่เป็น3ระดบั เปรยีบเสมือนกอ้นน า้แข็งลอยอยูใ่นทะเลคือ 

2.1.4.1 จิตรูส้  านกึ (Conscious) เป็นสว่นท่ีโผลผ่ิวน า้ขึน้มา ซึง่มีจ  านวนนอ้ยมาก 
2.1.4.2 จิตก่อนส านึก (Preconscious) เป็นส่วนท่ีอยู่ใกล ้ๆ ผิวน า้ เป็นเรื่องของ

ความจ าท่ีบคุคลเก็บสะสมไว ้ซึง่อาจจะนกึไมอ่อกในทนัทีแตไ่ม่ชา้ก็เรยีกความจ านัน้ออกมาได ้
2.1.5 กลุ่มเกสตลัท ์(Gestalt Psychology) 
นักจิตวิทยาคนส าคัญกลุ่มนีไ้ดแ้ก่ Max Werthimer , Kurt Koffka และ Wolfgang 

Kohler ทัง้หมดเป็นชาวเยอรมนัเชือ้สายยิว กลุ่มนีเ้ช่ือว่ามนษุยไ์ม่ไดเ้ป็นเพียงหน่อยรบัสิ่งเรา้ท่ีอยู่
นิ่งเฉยเท่านัน้ แต่จิตมีการสรา้งกระบวนการประมวลขอ้มลูท่ีรบัเขา้มาและส่งผลออกไปเป็นขอ้มลู
ใหม่ หรือสารสนเทศชนิดใหม่ นักจิตวิทยากลุ่มนีไ้ม่เห็นดว้ยกับแนวคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยม 
กลุม่นีเ้นน้อธิบายว่าการเรยีนรูเ้กิดจากการรบัรูเ้ป็นสว่นรวมมากกว่าสว่นย่อยรวมกนั เพราะคนเรา
จะรบัรูส้ิ่งตา่งๆ ในลกัษณะรวมๆ ไดด้ีกวา่รบัรูส้ว่นปลีกยอ่ย กลุม่นีเ้ห็นวา่การเรยีนรูจ้ะเกิดขึน้เมื่อมี
การรบัรูเ้ป็นสว่นรวมมากกวา่สว่นยอ่ยรวมกนั มนษุยจ์ะรบัในสิ่งท่ีตนเองสนใจเท่านัน้ สิ่งใดท่ีสนใจ
รบัรูจ้ะเป็นภาพ สิ่งใดท่ีไม่ไดส้นใจรบัรูจ้ะเป็นพืน้ ดงัเช่นรูปภาพขา้งบนถา้สนในมองท่ีสีขาวเราจะ
มองเห็นเป็นแกว้ แตถ่า้เราสนใจมองสีด  าเราจะเห็นเป็นรูปคนสองคนก าลงัหนัหนา้เขา้หากนั 

2.1.6 กลุ่มมนุษยนิยม (Humanistic Approach) 
นักจิตวิทยาท่ีส าคญัในกลุ่มนีไ้ดแ้ก่ Abraham Maslow และ Carl Rogers กลุ่มนีมี้

ความเช่ือวา่ 



  40 

2.1.6.1 เราสามารถเขา้ใจถึงธรรมชาติของมนุษยไ์ดด้ีขึน้ดว้ยการศึกษาถึงการ
รบัรูข้องบคุคลท่ีเก่ียวกบัตนเอง ตอ่บคุคลอ่ืน และตอ่โลกท่ีอาศยัอยู่ 

2.1.6.2 มนุษย์ไม่ถูกควบคุมโดยสิ่งเรา้ภายนอกหรือสัญชาตญาณไรส้  านึก 
มนุษยม์ิใช่ผูถู้กกระท า แต่เช่ือว่ามนุษยมี์อิสระในการเลือกกระท าหรือก าหนดการกระท าของ
ตนเองและยงัสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอ้มไปตามท่ีเราตอ้งการได ้

2.1.6.3 มนษุยน์ัน้มีคณุคา่ เพราะมนษุยมี์ลกัษณะส าคญัท่ีท าใหแ้ตกตา่งไปจาก
สตัว ์คือมีความมุ่งมั่นอยากเป็นอิสระ สามารถก าหนดตวัเองไดแ้ละมีพลงัจงูใจท่ีจะพฒันาตนเอง
ไปสูร่ะดบัท่ีสมบรูณข์ึน้ และมีแนว้โนม้ท่ีจะพฒันาตนเองไปสูข่ัน้สมบรูณท่ี์สดุ 

2.1.7 ท าไมเราจงึท าส่ิงทีเ่ราท า? แรงจูงใจและภาวะอารมณค์ืออะไร 
ความรูส้ึกมีจุดประสงคอ์ย่างหนึ่ง นั่นคือเพื่อเป็นแรงกระตุน้ใหเ้ราท าสิ่งต่าง ๆ และ

เรามกัอธิบายการกระท าของเราในแง่ความรูส้ึกต่าง ๆ เช่นกัน ส่วนภาวะอารมณ ์เป็นสิ่งสะทอ้น
ความรูส้กึท่ีไดป้ระสบมา กระบวนการทางอารมณเ์หล่านีช้่วยอธิบายว่าท าไมเราจึงท าสิ่ งท่ีเราท า 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในสมองมีวิวฒันาการจนถึงขัน้ท่ีเม่ือมนัท างานไดด้ี มนัจะช่วยใหเ้ราไดใ้น
สิ่งท่ีตอ้งการ และหลีกเลี่ยงสิ่งท่ีเราไม่ตอ้งการ ดงันัน้แรงจูงใจและอารมณจ์ึงส่งผลต่อพฤติกรรม
ของเรา ไมว่า่จะเป็นการตดัสินใจท าหรอืไม่ท าก็ตาม 

แรงจงูใจ : การผลกัดนัและการกระตุน้ 
“การผลกัดนัและการกระตุน้ทัง้มวลดา้นชีววิทยา ดา้นสงัคม และดา้นจิตใจ ซึ่ง

เอาชนะความครา้นของเรา และช่วยให้เราท าสิ่งต่างไม่ว่าจะท าอย่ากระตือรือรน้หรือกระอัก
กระอ่วน” กล่าวโดยจอรจ์ มิลเลอร ์อา้งอิงจากหนังสือจิตวิทยา ความรูฉ้บับพกพา (บัตเลอร ,์ 
2558) 

นักจิตวิทยาส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องของแรงจูงใจโดยใช้2ทฤษฎีท่ีขดัแยง้กัน ไดแ้ก่ 
ทฤษฎีแรงขับสมดุลยภาพ (homeostatic drive theory) และทฤษฎีเป้าหมาย (goal theory) 
แนวคิดพืน้ฐานของทฤษฎีแรงขบัสมดลุยภาพคือ การรกัษาสิ่งแวดลอ้มภายในใหค้งท่ีพอควร การ
เบี่ยงเบนออกจากนีห้รือการเสียสมดลุจะน าไปสู่การกระท าเพื่อใหก้ลบัไปสู่สภาวะดัง้เดิม แรงขบั
ของการกระท าคือการสมัผสัถึงความไม่สมดลุท่ีมีอยู่ ในอีกดา้นหนึ่ง ทฤษฎีเปา้หมาย ไดพ้ยายาม
อธิบายว่ากุญแจส าคญัของแรงจูงใจคือสิ่งท่ีคนเราพยายามท าดว้ยความรูต้วั ซึ่งก็คือเป้าหมาย
ของแตล่ะคนนั่นเอง ซึง่งานวิจยัเก่ียวขอ้งรอ้ยละ 90 พบวา่การตัง้เปา้หมาย ช่วยปรบัปรุงผลงานได ้
และมีโอกาสสงูยิ่งท่ีจะเป็นเช่นนัน้ 
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2.1.8 อารมณ ์ 
ในขณะท่ีแรงจงูใจเป็นตวัก าหนดเป้าหมายของเรา อารมณค์ือสิ่งท่ีสะทอ้นความรูส้กึ

ท่ีเรามีเม่ือเราประสบความส าเรจ็หรอืลม้เหลวในการไปสู่เป้าหมาย องคป์ระกอบของอารมณมี์ 5 
ประการ ไดแ้ก่ 

2.1.8.1 สรีรวิทยา การเปลี่ยนแปลงของอัตราการเตน้ของหัวใจและความดัน
โลหิต  

2.1.8.2 การแสดงออก การยิม้ การท าหนา้นิ่วคิว้ขมวด การนั่งจมอยู่บนเกา้อี ้
พฤตกิรรม การก าหมดั การหนี 

2.1.8.4 การรูค้ิด การรบัรูถ้ึงภยัคกุคาม การระลึกถึงการสญูเสีย การคิดถึงสิ่งท่ี
พงึพอใจ 

2.1.8.5 ประสบการณ ์ความซบัซอ้นของความรูส้กึตา่ง ๆ ท่ีไดส้มัผสั 
เราสามารถจ าแนกประเภทบคุคลไดห้รอืไม่? : ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

คนส่วนใหญ่มกัจะคิดว่าเรามีเอกลกัษณเ์ฉพาะ แต่เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีจะจ าแนก
ประเภทความแตกต่าง และชีใ้ห้เห็นถึงปัจจัยท่ีก าหนดความแตกต่างเหล่านั้น นักจิตวิทยาได้
พฒันาวิธีการวดัเพื่อจ าแนกความเหมือนและความแตกตา่งระหว่างบคุคล ซึง่การวดัทางจิตวิทยา
เหลา่นีม้กัอยูใ่นรูปแบบท่ีใหบ้คุคลตอบแบบทดสอบ 

2.1.9 การวัดเชิงจติวิทยา 
เครื่องมือวดัทางจิตวิทยา (psychometric instrument) จ าเป็นตอ้งมีทัง้ความเท่ียง 

และ ความตรง ซึง่หมายความว่าตอ้งวดัตวัแปรท่ีตอ้งการจะวดัไดอ้ยา่งคงเสน้คงวา นกัจิตวิทยาได้
ท าการทดสอบแลว้พบว่า วิธีท าแบบทดสอบตลอดจนบรรยากาศแวดลอ้มในท่ีท่ีท าแบบทดสอบ มี
อิทธิพลตอ่คะแนน เครื่องมือการวดัทางจิตวิทยาท่ีมุ่งความสนใจไปท่ีความแตกตา่งระหว่างบคุคล
ซึง่มีการศกึษาและวดัอย่างเขม้ขน้นัน้แบง่ออกเป็นสองแบบไดแ้ก่ 

2.1.9.1 เชาวนปั์ญญา เชาวนปั์ญญาสามารถมองง่าย ๆ ไดว้า่เป็นความสามารถ
ท่ีจะตอบสนองใหส้อดคลอ้งกบัสิ่งแวดลอ้ม แต่ความสามารถดงักล่าวก็อาจจะเก่ียวโยงกบัหลาย
แง่มุม การไม่มีข้อตกลงร่วมกันเรื่องค าจ ากัดความของค าว่าเชาวน์ปัญญา ท าให้การสรา้ง
เครื่องมือวดันั้นท าไดย้าก แบบวดัเชาวนปั์ญญาส่วนใหญ่จึงอิงกับกรอบมโนทัศนห์รือค าจ ากัด
ความแบบใดแบบหนึ่งของชิน้งานนัน้ ๆ ขณะเดียวกนัคะแนนท่ีไดจ้ากแบบวดัเชาวนปั์ญญามกัอยู่
ในรูปแบบของ ระดบัเชาวนปั์ญญา (intelligence quotient) หรือ IQ เน่ืองจากความสามารถทาง
สมองจะเพิ่มขึน้ในช่วง18ปีแรกของชีวิต คะแนนดิบท่ีไดจ้ากแบบวัดจึงตอ้งน ามาปรบัเพื่อให้
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เหมาะสมกบัอายจุรงิของบคุคล ซึง่การเปรยีบเทียบดงักลา่วตอ้งอา้งอิงตามเกณฑป์กติในกลุม่อายุ
ของบคุคลนัน้ ๆ 

 

 
ภาพประกอบ 16 เชาวนปั์ญญาในทางจิตวิทยา 

 
ท่ีมา: https://sqi.co/the-psychology-of-spiritual-intelligence/ 

 
2.1.9.2 บุคลิกภาพ คือชุดของลกัษณะพฤติกรรม เจตคติ ความสนใจ แรงจูงใจ

และความรูส้กึท่ีบคุคลมีตอ่โลก โดยหมายถึงวิธีท่ีบคุคลสมัพนัธก์ับคนอ่ืนและคิดกนัว่าลกัษณะนัน้ 
ๆ ค่อนข้างจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิต  ทฤษฎีร่วมสมัยส่วนใหญ่เสนอว่าทั้งปัจจัยเชิง
สถานการณแ์ละปัจจยัเชิงปัจเจกมีสว่นสรา้ง 

 

https://sqi.co/the-psychology-of-spiritual-intelligence/
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ภาพประกอบ 17 บคุลิกภาพในดา้นจิตวิทยา 
 
ท่ีมา: www.revolvy.com/page/Ocean 
 
2.2 จติห้าลักษณะส าหรับอนาคต 
“ผมเช่ือว่าเราอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่อีกครัง้ในช่วงตน้ศตวรรษท่ี21  

พลงัของโลกาภิวฒันน์ าการเปลี่ยนแปลงมาสูท่กุชีวิต ผมก าลงัพดูถึงพลงัอ านาจและความจ าเป็น
ของวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีเพิ่มมากขึน้ซึง่ท าใหเ้กิดการเช่ือมโยงกนัอย่างเหลือเช่ือ ขอ้มลูท่ี
ไม่ค่อยมีคุณภาพนักแต่มีจ านวนมหาศาลเพียงปลายนิว้สัมผัส การหลอมรวมในแง่เศรษฐกิจ 
วฒันธรรม และสงัคม รวมถึงการผลดัเปลี่ยนผสมผสาน และปะทะกนัเป็นครัง้คราวของผูค้นท่ีมี
พืน้เพและมีความปรารถนาตา่งกนั เราตา่งเช่ือโยงกนัอย่างใกลชิ้ดและกลมกลืน และจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีเราตอ้งรูจ้ักสื่อสารกับผูอ่ื้น รูจ้ักร่วมใชชี้วิตร่วมกัน และบรรลุเป้าหมายร่วมกันเท่าท่ีท าได้
ลกัษณะของจิตท่ีเก่ียวขอ้ง และจิตท่ีควรปลกูฝังส าหรบัอนาคต มีทัง้หมด 5 ลกัษณะ แบง่ออกเป็น 
จิตท่ีเก่ียวขอ้งกับความรูค้ิดเป็นหลกัมี 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ จิตเช่ียวชาญ (Disciplined Mind) จิตรู ้

http://www.revolvy.com/page/Ocean


  44 

สังเคราะห์ (Synthesizing mind) และจิตสร้างสรรค์ (Creating mind) ส่วนอีก  2 ลักษณะ
เก่ียวขอ้งกับความเปํ็นมนุษย ์นั่นคือ จิตรูเ้คารพ  (Respectful mind) และจิตรูจ้ริยธรรม(Ethical 
mind)” กล่าวโดย เฮาเวิรด์ การด์เนอร ์คดัลอกจากหนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม่  การศึกษาเพื่อ
ศตวรรษท่ี21 (เบลลนักา et al., 2556) 

2.2.1 จติเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) 
ค าว่า Discipline มีความหมายสองอย่างแตกต่างกันอย่างสิน้เชิง ความหมายแรก

หมายถึง การเช่ียวชาญในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยา่งแทจ้รงิจนถึงแก่นลกึขององคค์วามรูน้ัน้ๆ และสามารถ
น าความเช่ียวชาญเหล่านั้นมาประยุกตใ์ชก้ับสิ่งต่างๆ ได ้ในขณะเดียวกัน เราอาจะดีใจหลงัร  า
เรียนจนบรรลุความเป็นเลิศเบือ้งตน้ในสาขาวิชาหนึ่ง แต่เราจะคิดเช่นนั้นไม่ไดอี้กแลว้เพราะ
สาขาวิชาต่างๆ ย่อมพฒันาและเง่ือนไขแวดลอ้มเปลี่ยนไป รวมทัง้ความตอ้งการผูเ้ช่ียวชาญใน
สาขานัน้ๆ ก็เปลี่ยนไปดว้ยเช่นกนั นบัจากนีไ้ปเราจ าเป็นตอ้งใหก้ารศกึษาอย่างต่อเน่ืองแก่ตนเอง
และผูอ่ื้น ความหมายท่ีสองของ discipline จึงหมายถึง การฝึกฝนอย่างต่อเน่ืองและมีวินัยเพื่อ
พฒันาความเช่ียวชาญใหเ้ป็นเลศิเสมอ 

เม่ือผูเ้รียนมีความช านาญในความรูพ้ืน้ฐานแลว้ หนา้ท่ีหลกัของระบบการศกึษาคือ
การสรา้งความรูท่ี้เกิดจากการหลอมรวมวิชาต่างๆแก่ผูเ้รยีน โดยวิธีการเรยีนรูส้ามารถแบง่ออกได้
เป็น 2 ทางคือ  

2.2.1.1 ทางสาระ ประกอบดว้ยการเรียนรู ้รวบรวมขอ้มลู และคน้หาขอ้เท็จจริง
จากในอดีต 

2.2.1.2 ทางเช่ียวชาญ ซึ่งแตกต่างจากทางสาระ กล่าวคือคนท่ีร  ่าเรยีนวิชาใดใด
จนเช่ียวชาญ จะคิดคลา้ยกบันกัเช่ียวชาญในสาขานัน้ๆ เช่น ผูเ้รียนประวตัิศาสตรจ์ะชอบท างาน
กบัหลกัฐานบนัทกึท่ีเป็นตวัหนงัสือ  ภาพ หรอืรูปแบบอ่ืนๆ  

ทุกวนัท่ีความเช่ียวชาญมากกว่าหนึ่งสาขาวิชาเป็นท่ีตอ้งการอย่างมา เราเรียกผูรู้ ้
ประเภทนีว้่า ผูรู้แ้บบสหวิทยาการ ในขณะเดียวกนั จิตเช่ียวชาญสามารถบกพรอ่งได ้โดนเกิดจาก
ปัจจยัเช่น ผูเ้ช่ียวชาญมากเกินไปมกัจะใชค้วามเช่ือและแนวปฎิบตัิชดุเดียวกนักบัทกุปัญหาไม่ว่า
จะเรื่องวิชาชีพหรือเรื่องส่วนตวั และอย่างท่ีสองคือ ผูเ้ช่ียวชาญมีความั่นใจในความรูข้องตนเอง 
จนไมใ่ฝ่รูอี้ก กลายเป็นผูมี้ความรูเ้พียงสว่นเดียว  

นักวิชาการท่ีศึกษาเรื่องการรบัรูเ้ช่ือว่า  ในอดีต คนเราต้องใช้เวลาถึง1ปีในการ
เช่ียวชาญเรือ่งใดเรือ่งหนึ่งอยา่งถ่องแท ้แตด่ว้ยวิทยาการของการเรยีนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร ์
เราจงึสามารถท าใหเ้กิดความเช่ียวชาญไดร้วมเรว็ขึน้ หรอือาจจะลดเวลาไดถ้ึงครึง่หนึ่งเลยทีเดียว 
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2.2.2 จติรู้สังเคราะห ์(Synthesizing Mind) 
ในศตวรรษท่ี 21 จิตใจท่ีมีคุณมากท่ีสุดคือ จิตรูส้งัเคราะห ์ซึ่งหมายถึงจิตท่ีส ารวจ

แหล่งขอ้มลูหลากหลาย รูว้่าอะไรส าคญัควรค่าแก่ความสนใจ และน าขอ้มลูทัง้หมดนัน้มาผสาน
กนัไดอ้ยา่งมีเหตมีุผลส าหรบัตนเองและผูอ่ื้น เมอรรเ์รย ์เกลล-์แมนน ์เจา้ของรางวลัโนเบลสาขาฟิส 
สกิข ์ไดก้ลา่วเก่ียวกบัยคุศตวรรษท่ี 21 เอาไว ้

แมข้อ้มลูจะเป็นสิ่งท่ีไม่เคยขาดแคลนในยคุปัจจบุนั แตก่ารเกิดขึน้ของเทคโนโลยีและ
สื่อใหม่โดยเฉพาะอินเทอรเ์น็ต ส่งผลใหข้อ้มลูเพิ่มขึน้มหาศาลจนท่วมทน้เราตลอดเวลา การรูจ้กั
ฉลาดเลือกขอ้มลูจงึเป็นทกัษะท่ีจ าเป็นมาก ใครท่ีรูจ้กัสงัเคราะหข์อ้มลูใหต้วัเองไดเ้ก่งจะกลายเป็น
บคุลากรแถวหนา้ และใครท่ีสามารถสงัเคราะหข์อ้มลูใหผู้อ่ื้นเขา้ใจไดง้่ายจะกลายเป็นครู นกัการ
สื่อสาร และผูน้  าท่ีทรงคณุคา่ 

2.2.3 จติสร้างสรรค ์(Creating Mind)  
นกัสรา้งคือผูค้ิดนอกกรอบ ในยุคท่ีกิจกรรมแทบทุกอย่างถูกท าโดยอตัโนมตัิ ความ

เช่ียวชาญสาขาวิชาท่ีมีอยู่ยงัจ าเป็นก็จริงแค่แต่นัย้งัไม่พอ ผูท่ี้มีจิตสรา้งสรรคย์่อมแตกต่างจาก
ผูเ้ช่ียวชาญทั่วไปตรงท่ีรูจ้ักท่ีจะสรรคส์รา้งทางเดินใหม่ๆ อยู่เสมอ สังคมเราไดม้าถึงจุดท่ีเห็น
คุณค่าของผูท่ี้พยายามสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ รูจ้ักตรวจสอบสิ่งท่ีสรา้งว่าเขา้ท่าหรือไม่ เฝ้าคา้หา
แนวคิดและแนวปฏิบตัืใหม่ๆอย่างต่อเน่ือง พรอ้มท่ีจะเรยีนรูจ้ากความผิดพลาด ผูส้รา้งนวตักรรม
ซึ่งเปลี่ยนแปลงแนวคิดและแนวปฏิบตัิของเพื่อยร่วมวิชาชีพอย่างนี ้เรามักเรียกกันว่า  “ยอดนัก
สรา้งสรรค ์(Big C creator)” 

การหาความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณธของจิตทัง้สามท่ีไดก้ล่าวถึงนัน้มีความส าคญั 
เห็นชดัว่าการสงัเคราะหไ์ม่อาจะเกิดขึน้โดยปราศจากความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง ซึ่ง
อาจรวมถึงศาสตรเ์รื่องการสงัเคราะหท่ี์คอ่นขา้งแตกตา่งจากวิชาท่ีมีมายาวนานอย่างคณิตศาสตร ์
ดนตรี หรือการบริหารจัดการ ความสรา้งสรรคย์ากท่ีจะเกิดขึน้หากไรซ้ึ่งความเช่ียวชาญในบาง
สาขา  และความสามารถในการสังเคราะห์ กล่าวคือเราจะคิดนอกกรอบไดก็้ต่อเม่ือมีกรอบท่ี
สมบรูณแ์ลว้ก่อน  

ผลงานของการรบัรู ้(Cognitive feat) ตอ้งอาศยัความรูท่ี้จ าเป็นและกระบวนการรบัรู ้
ท่ีเหมาะสม แตใ่นปัจจบุนันี ้บคุลิกภาพและนิสยัใจคอเป็นสิ่งส  าคญัส าหรบัผูท่ี้อยากเป็นนกัสรา้ง มี
คนจ านวนมากท่ีรอบรูซ้ึ่งส่วนใหญ่สามารถเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะะไดอ้ย่างไรขี้ดจ ากัด แต่ผู้
ปรารถนางานอันล า้เลิศจะตอ้งมีบุคลิกภาพและวุฒิภาวะทางอารมณ์ท่ีหนักแน่น นักสรา้งตอ้ง
กระหายท่ีจะเสี่ยง เปชิญกับสิ่งท่ีไม่ รูจ้ัก กล้าท่ีจะล้มและลุกขึน้ใหม่ แม่ในยามท่ีประสบ
ความส าเรจ็ นกัสรา้งจะไม่หยดุเพียงเท่านัน้ พวกเขามีแรงจงูใจท่ีจะผจญกบัสิ่งท่ีไม่รูอี้กหลายครัง้
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และกลา้เสี่ยงกบัความลม้เหลมโดยหวงัว่าจะเป็นการคน้พบใหม่ๆ และน าขอ้ผิดพลาดมาใชเ้ป็น
บทเรยีนท่ีมีคา่ 

จิตเช่ียวชาญเป็นเรื่องของความลึก จิตรูส้งัเคราะหเ์ป็นเรื่องของความกวา้ง และจิต
สรา้งสรรค์เป็นเรื่องของการแผ่ขยาย แต่ในยุคปัจจุบัน สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย 
แนวโนม้ของสงัคมและการเมืองทั่วโลกท าให้เฮาเวิรด์ การด์เนอรไ์ดเ้สนอแนะจิตเพิ่มเติมอีกสอง
ลกัษณะท่ีเหมาะกบัศตวรรษท่ี21 คือจิตรูเ้คารพ และจิตรูจ้ริยธรรม การปลกูฝังความสามารถใน
การรบัรูเ้พียงอยา่งเดียวโดยปราศจากมิตขิองความเป็นมนษุยน์ัน้ดเูหมือนจะไมใ่ช่ค  าตอบท่ีถกูตอ้ง 
ดงัค ากลาวของ ราลฟ์ วลัโด เอเมอรส์นั ท่ีวา่ “นิสยัคนส าคญักวา่มนัสมอง” 

2.2.4 จติรู้เคารพ (Respectful Mind) 
มนุษย์เรามีความสามารถในการจ าแนกการเคารพอยู่ ในตัว สารท่ีแฝงใน

สภาพแวดล้อมช่วยก าหนดให้เรารู ้ และคิดว่าเราจะตีตราคนหรือกลุ่มคนนั้นๆอย่างไร 
ประสบการณส์่วนตวัของเรา ทศันคติของเพื่อนฝงูและผู้อาวโุสท่ีใกลชิ้ด เป็นตวัก าหนดว่าาเราจะ
ช่ืนชอบ เทิดทนู หรอืเคารพบคุคลหรอืกลุม่บคุคลนัน้ๆหรอืไม่ ในทางกลบักนัก็เป็นตวักไหนดว่าเรา
หลีกเลี่ยง กลวัหรอืกระทั่งเกลี่ยดคนเหลา่นัน้หรอืไม่ 

ผู้ท่ีเรียนรูแ้ละเข้าใจในการมีจิตเคารพสามารถเปิดใจต้นอรบับุคคลและกลุ่มท่ี
หลากหลายได ้ความรูส้ึกอยากท าความรูจ้กัและช่ืนชอบผูค้นจากแดนไกล บุคคลท่ีมีความเป็น
สากลนิยมแบบน่ีจะเช่ือในคณุงามความดีของผูอ่ื้น มอบความ าวเ้นือ้เช่ือใจเบือ้งตน้ พยายามเช่ือ
สมัพนัธแ์ละจะไม่ด่วนตดัสินใคร คนท่ีมีจิตเคารถจะเช่ือไวก้่อนว่าความหลากหลานเป็นสิ่งดี และ
โลกจะน่าอยูข่ึน้หากเรารูจ้กัเคารพซึง่กนัและกนั 

2.2.5 จติรู้จริยธรรม (Ethical Mind) 
การรูจ้กัเคารพผูอ่ื้นเป็นสิ่งท่ีตอ้งถกูสั่งสมมาตัง้แต่เด็ก จุดยืนทางจรยิธรรมนัน้ไม่ได้

ขดัแยง่กบัแนวคิดเรื่องความเคารพ แตว่่าเป็นจดุยืนท่ีซบัซอ้นส าหรบับคุคลและกลุม่ตา่งๆมากกว่า 
ผูท่ี้มีจิตจรยิธรรม จะสามารถนึกถึงตนเองในบรบิทตา่งๆ ไม่ว่าจะเป็นทางสงัคม หรอืต่อทางโลกก็
ตาม  มโนทศันเ์ช่นนีเ้ป็นผลจากการรบัรูส้ิทธิและความรบัผิดชอบในหนา้ท่ีจองแต่ละคน ท่ีส  าคญั
คือผูมี้จรยิธรรมตอ้งประพฤติตนใหส้อดคลอ้งกบัสิ่งท่ีตนยดึมั่น แมว้่าพฤติกรรมดงักล่าวจะขดัแยง้
กบัผลประโยชนส์ว่นตนก็ตาม เม่ือคนเราอายมุากขึน้ การรกัษาจรยิธรรมของตนใหอ้ยู่ในกรอบนัน้
ยงัไม่เพียงพอ เราตอ้งขยายความรบัผิดชอบออกไป เพื่อใหค้รอบคลมุกบัสงัคมท่ีเราเป็นสมาชิกอยู่
ดว้ย 

ไม่มีล  าดบัท่ีตายตวัว่าจิตลกัษณะใดควรไดร้บัการปลกูฝังก่อนหรือหลงั แต่ ก็พอจะมี
รูปแบบบางอย่างในปัจจบุนัท่ีว่า บคุคลจ าเป็นตอ้งมีความรูใ้นสาขาวิชารวมถึงมีระเบียบวินยัมาก
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พอท่ีจะก้าวเข้าสู่การสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล และถ้าการสังเคราะห์นั้นเก่ียวข้องกับความรู ้
มากกว่าหนึ่งสาขา ผูส้งัเคราะหเ์องก็จ าเป็นตอ้งศกึษาวิชาเหลา่นัน้ทัง้หมด ผูว้ิจยัเห็นว่าการเรยีนรู ้
หา้จิตส าคญัส าหรบัอนาคตเหมาะสมท่ีจะเป็นจดุเริม่ตน้ของการวางแผนเพื่อใหผู้ส้งัเคราะหเ์ขา้ใจ
ถึงกระบวนการท่ีจ าเป็นส าหรบัศตวรรษใหม่ การเขา้ใจเรื่องราวอ่ืนๆ  ท่ีมีมากกว่าเพียงเนือ้หาใน
ต ารา แต่เช่นเดียวกันกับการเป็นพลเมืองดีของโลก ผู้สังเคราะห์ต่างๆ จ าเป็นต้องเผชิญกับ
เหตกุารณต์า่งๆ เพื่อใหเ้กิดจิตทัง้หา้ได ้

2.3 บุคลิกภาพ: ทฤษฎีตา่ง ๆ ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ 
แนวทางอธิบายบุคลิกภาพต่างๆนัน้มีความหลากหลายในการมองบุคคลเป็นประเภท

หรือการมีคณุลกัษณะท่ีแตกต่างบางประการมากนอ้ยแค่ไหน ทฤษฎีท่ีจดัประเภทมกัเนน้ท่ีความ
เหมือนระหว่างบุคคล ในขณะท่ีแนวทางแบบคุณลกัษณะจะมองท่ีความแตกต่างระหว่างบุคคล
และลกัษณะเฉพาะตนของบคุคลนัน้ๆ ทฤษฎีตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบับคุลิกภาพมีดงันี ้

2.3.1 ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม The Triangle of Maslow 
ทฤษฎีบุคลิกภาพ แบบมนุษยนิยม ของ อับราฮัม มาสโลว ์(Abraham Maslow) 

มาสโลวมี์ทรรศนะเหมือนกบัฟรอยด ์มีความเช่ือ เก่ียวกบัการจงูใจมนษุย ์แตท่รรศนะของมาสโลว์
มีเหตผุลเรื่องความเช่ือในพลงัอ านาจ ในขณะท่ีฟรอยดเ์ช่ือว่า สิ่งท่ีบุคคลมีมาตัง้แต่แรกเกิด ลว้น
แตเ่ป็นการจงูใจในทางลบ แต่มาสโลวมี์ความเห็นว่า จดุอ่อนในสิ่งท่ีบคุคลมีมาตัง้แตแ่รกเกิด ควร
จะจดัใหเ้ป็นแนวทางบวก ควรจะไดร้บัการสนบัสนนุใหเ้กิดการจงูใจ เพื่อใหม้นษุยส์ามารถมีชีวิต
อยูร่อดได ้จดัเป็นพลงัอ านาจท่ีดีท่ีสดุ และเป็นการจงูใจท่ีจะตอ้งกระท าในทนัที  

มาสโลวมี์ความเห็นว่า ถ้าตราบใดท่ีมนุษย์ยังมีความอดอยากหิวโหยอยู่ สิ่งท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุส าหรบัเขาก็คืออาหารนั่นเอง ล าดบัขัน้ความตอ้งการของมาสโลวเ์ป็นท่ีรูจ้กักนั
อยา่งแพรห่ลายในช่ือของ The Triangle of Maslow   
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ภาพประกอบ 18 The Triangle of Maslow / Hierarchy of needs 
 
ท่ีมา: www.communicationtheory.org/maslow’s-hierarchy-of-needs/ 

 
ไดมี้การเสนอแนะว่า เม่ือมนษุยไ์ดร้บัความตอ้งการขัน้พืน้ฐานจนเป็นท่ีพงึพอใจแลว้ 

มนษุยก็์จะมีความตอ้งการในล าดบัขัน้ท่ีสงูต่อไปใหป้รากฏเห็นอยู่เสมอ ตามทรรศนะของมาสโลว์
มีความเช่ือว่า ความตอ้งการตามล าดบัขัน้ทัง้หมดเป็นความตอ้งการของมนุษยท่ี์มีมาตัง้แต่แรก
เกิดเม่ือมนุษยไ์ดร้บัความพึงพอใจในลบัดบัขัน้ความตอ้งการขัน้พืน้ฐานคือ ไดร้บัอาหารเพียงพอ
แลว้ และมีความปลอดภยัในชีวิตแลว้ ก็เป็นสิ่งท่ีเช่ือแน่ไดว้า่ มนุษยก็์จะถกูจงูใจใหมี้ความตอ้งการ
ทางสงัคม หรือมีความตอ้งการการยอมรบั ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมและจะไดร้บัการยอมรบันบั
ถือเป็นอยา่งสงู เขาก็จะเป็นผูท่ี้รูจ้กัและมีความเขา้ใจโลกของเขา หรอืจดัเป็นการสรา้งสนุทรยีภาพ
แห่งความพอใจท่ีบรสิทุธ์ิ เม่ือมนุษยแ์ต่ละคน ประสบผลส าเรจ็ไดต้ามเปา้หมาย เขาจะกลายเป็น
บคุคลท่ีมีความสามารถมากท่ีสดุตลอดไปและมีความสามารถหลายอยา่ง หรอืเป็นบคุคลท่ีประสบ
ความส าเร็จชีวิต ดงันั้นแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองไดเ้ป็นอย่างดีท่ีสุด  
(บา้นจอมยทุธ,์ 2543b) 
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2.3.2 ทฤษฎีบุคลิกภาพของอายแซงก ์(Hans Eysanck) 
เป็นทฤษฎีท่ีผสมผสานองค์ประกอบของทั้งการแบ่งประเภทและแนวทางแบบ

คณุลกัษณะเป็นตวัอย่าง แนวทางของอายแซงกร์วมมุมมองสองมุมนี ้เขา้ดว้ยกัน โดยใชเ้ทคนิค
ทางสถิคิเพื่อวิเคราะหแ์ละจดักลุ่มคณุละกษณะหลายรอ้ยประการท่ีคนจ านวนมากแสดงออกมา 
ในช่วงแรก อายแซงก์สรุปออกมาเป็นสองมิติคือ เก็บตัว -แสดงตัว และมั่นคง-ไม่มั่นคง(ทาง
อารมณ)์ คนสว่นใหญ่มีคะแนนอยูต่รงกลางของมิติทัง้สอง แตล่ะมิติเกิดจากคณุลักษณะมากมาย 
และคิดกนัวา่เม่ือบคุคลมีคะแนนคณุลกัษณะใดสงู ก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะมีคะแนนคณุลกัษณะอ่ืนใน
มิติเดียวกนัสงูดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 ประเภทบคุลิกภาพตามทฤษฎีของอายแซงก ์
 
ท่ีมา: Psychology จิตวิทยา ฉบบัพกพา 
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อายแซงกเ์สนอฐานคิดทางชีววิทยา โดยชีว่ามิติทางบุคลิกภาพมีความสมัพนัธก์ับ
การท างานของสมองท่ีแตกตา่งกนั คนท่ีมีบคุลิกภาพแบบแสดงตวัจะมีความไวต่อการเรา้ต ่า และ
ตอ้งการการกระตุน้และความตื่นเตน้มากกวา่คนท่ีเก็บตวั 

งานวิจัยเม่ือไม่นานมานีไ้ดท้  าการศึกษาเก่ียวกับสมอง พบว่าระบบประสาทเองมี
ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคลิกภาพและการแสดงออกโดยตรง เช่น บุคลิกภาพแบบแสดงตวัเช่ือมต่อกบั
ระบบเครอืข่ายสมองท่ีควบคมุความไวตอ่รางวลัและสรา้งพฤติกรรมเขา้หาคนอ่ืน นั่นก็เพราะคนท่ี
มีลกัษณะแสดงตวัจะรูส้ึกตื่นเตน้กบัความเป็นไปไดท่ี้จะไดร้างวลัง่ายกว่าคนท่ีมีลกัษณะตรงขา้ม 
การคน้พบปัจจยัทางประสาทเก่ียวกบับคุลิกภาพชีว้า่ บคุลิกภาพเกิดจากพืน้ฐานทางชีววิทยา และ
ความแตกต่างระหว่างบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลนั้นสัมพันธ์กับความแตกต่างของโครงสรา้ง
สมองและการตอบสนองตอ่สิ่งเรา้ทางสงัคม 

มีการพฒันาแบบทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อวดัมิติตา่ง ๆ ตามทฤษฎีของอายแซงกโ์ดย
การใชค้  าถามเพื่อชีว้ดับคุลิกภาพแบบแสดงตวั การตอบว่า ใช่ ในค าถามอย่างเช่น “คณุมกักงัวล
เก่ียวกบัสิ่งท่ีคณุไม่ควรพดูหรอืท าใช่ไหม” เป็นสิ่งท่ีชีใ้หเ้ห็นถึงบคุลิกภาพแบบไมม่ั่นคงทางอารมณ ์
เป็นตน้ (บตัเลอร,์ 2558) 

2.3.3 ทฤษฎีแม่แบบ (archetypes) ของคารล์ จุง (Carl Jung) 
คารล์ จุงมีความเช่ือว่า มนุษย์ทุกคนมีเป้าหมายของชีวิตท่ีจะสามารถรวบรวม

ความคิด ความเขา้ใจของตนเองไดท้ัง้ในขณะท่ีมีสติและไม่มีสติ ซึง่นั่นจะน าพาไปสูก่ารเป็นตวัตน
ท่ีแทจ้รงิของมนษุยแ์ตล่ะคน คารล์เรยีกสิ่งเหลา่นีว้า่ ปัจเจกบคุคล  

ในช่วงแรกของการศกึษาจิตวิทยา จุงมีแนวคิดเดียวกบั Sigmund Freud คือการเนน้
การศึกษาเรื่องจิตไรส้  านึก แต่ต่อมาไดศ้ึกษาและคน้ควา้ในเรื่องต่าง  ๆอย่างลึกซึง้ท าให้จุงมี
แนวคิดท่ีแตกตา่งกนั โดยเขาเองมีความเช่ือวา่มนษุยท่ี์เกิดมามีแนวโนม้ท่ีจะรบัมรดกมาจากบรรพ
บรุุษของเขา ซึง่อาจเป็นการชีน้  าทางความคิด พฤติกรรม และจิตส านกึ ตลอดจนการตอบสนองตอ่
ประสบการณแ์ละโลกส่วนตวั ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสะสมในบุคลิกภาพท่ีน าไปสู่การเลือกรูปแบบของ
การปรบัตวั และการเลือกสถานท่ีท่ีจะยืนอยูใ่นโลกนีด้ว้ยตนเอง บคุลิกภาพของแตล่ะบคุคลจงึเป็น
ผลของการกระท าของแรงภายใน (inner force) ท่ีกระท าต่อแรงภายนอก (outer force) ส่งผลให้
ทฤษฎีนีข้องจงุเนน้ในเรือ่งของการเริม้ตน้ของบคุลิกภาพท่ีเช่ือชาต ิหรอืเผ่าพนัธุ ์

Collective Unconscious หรือจิตไรส้  านึกท่ีสะสมมาตั้งแต่อดีตกาล เป็นรากฐาน
ของระบบภายในบคุลิกภาพ ท่ีก่อรา่งใหก้บัมนษุยต์ัง้แตก่ าเนิด ซึ่งเป็นเสมือนภาพท่ีติดตวัไปกบัคน
นั้น ๆ โดยมีสิ่งท่ีเรียกว่ารูปแบบ แม่พิมพห์รือ แม่แบบ (Archetype) เป็นส่วนประกอบหนึ่งของ 
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Collective Unconscious จุงเช่ือว่าความรูส้ึกท่ีถกูฝังลึกอยู่ภายในมกัแสดงออกเป็นรูปภาพ หรือ
กิรยิาบางอยา่งในความฝัน โดยระบบภายในบคุลิกภาพ ประกอบดว้ยแมแ่บบ(Archetypes) ตา่งๆ 
ดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 20 แสดงแนวคิดแมแ่บบของคารล์ จงุ 
 
ท่ีมา: www.pinterest.pt/pin/93660867222265638/ 
 

http://www.pinterest.pt/pin/93660867222265638/
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2.3.3.1 ตัวตน (The Self) ตน เป็นจดุศนูยก์ลางของบคุลิกภาพระหว่างความมี
จิตส านึกและจิตไรส้  านกึ ตวัตนท าหนา้ท่ีเป็นเปา้หมายของชีวิต และเป็นเปา้หมายสดุทา้ยท่ีมนษุย์
พึงแสวงหา เม่ือไหรก็่ตามท่ีทุก ๆ ส่วนของบุคลิกภาพส่วนบุคคลไดแ้สดงออกมาอย่างเต็มท่ีและ
เท่าเทียมกนั ในความฝันเราจะมกัเห็นเป็นรูปของวงกลม สี่เหลี่ยม หรอื Mandala 

2.3.3.2 สัญชาติญาณ (The Shadow) สญัชาติญาณ หรือเงา เป็นตวัแทนของ
ความออ่นแอ ความลุม่หลง ขอ้บกพรอ่ง และการเก็บกด ซึง่อารมณเ์หลา่นีม้กัเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งราว
ของชีวิตและตณัหา สญัชาติญาณเป็นสว่นหนึ่งของจิตไรส้  านึก มกัปรากฏในความฝันดว้ยรูปแบบ
ของง ูมงักร ปีศาจ หรอืสิ่งใดก็ตามท่ีเก่ียวกบัความมืด ความดรุา้ย หรอืสตัวป่์า 

2.3.3.3 ลักษณะความเป็นเพศ (The Anima or Animus) Anima คือลกัษณะ
ของหญิงท่ีมีอยู่ในเพศชาย เช่นความออ่นโยน ความนิ่มนวล และ Animus คือลกัษณะของชายท่ีมี
อยู่ในเพศหญิง เช่น ความเขม้แข็ง ความเด็ดเดี่ยว เม่ือไหรก็่ตามท่ี Anima และ  Animus รวมตวั
ทางจิตวิทยาจะรียกว่า Syzygy หรือท่ีรูจ้กักันในช่ือของ คนคู่ (Divine Couple)ซึ่งหมายถึงความ
เป็นอนัหนึ่งอนัเดียว ความสมบูรณ์แบบ ในท่ีนี ้Anima และ Animus หมายถึงความเป็นตวัของ
ตวัเอง 

2.3.3.4 ส่ิงที่ปรากฏแก่สาธารณะ (The Persona) สิ่งท่ีปรากฏแก่สาธารณะ 
หรอื หนา้กาก  เป็นตวัแทนของสิ่งท่ีมนษุยแ์ตล่ะคนแสดงออกตอ่สงัคมสาธารณะ และแตล่ะบคุคล
อยา่งแตกตา่งกนัออกไป อาจเปรยีบเทียบไดก้บัปฏิกิรยิา หรอืสิ่งท่ีตอบโตก้บัขอ้เรยีกรอ้งทางสงัคม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อสนองความตอ้งการภายในของตนเอง  

นอกเหนือจาก 4 แม่แบบท่ีจงุไดก้ล่าวมาขา้งตน้นัน้ ในทฤษฎีนีย้งัสามารถแตกย่อย
แม่แบบออกมาไดเ้พิ่มอีก 4 แบบย่อย ซึ่งแต่ละแม่แบบนีจ้ะสามารถเกิดขึน้ไดเ้ม่ือบุคคลนัน้ ๆ มี
ประสบการณ์ หรือการเรียนรูใ้นชีวิตเพิ่มขึน้ ไดแ้ก่  พ่อ (The father) หมายถึงความถูกตอ้ง และ
อ านาจ แม่ (The mother) หมายถึงความสะดวกสบาย ความไวว้างใจ และการบ ารุงรกัษา เด็ก  
(The child) หมายถึงการตัดสินใจท่ีใสสะอาด และการช่วยเหลือ และแม่แบบสุดท้าย คือ
นกัปราชญ ์(The wise man) ซึง่หมายถึง ความรู ้ความฉลาด และการน าทาง(Kleinman, 2555) 

2.4 บูรณการเพือ่การศึกษาบุคลิกลักษณะของบุคคล หรือ Enneagram 
Enneagram คือ ทฤษฎีบุคลิกภาพของมนุษย ์หรือในภาษาไทยเรียกว่า นพลกัษณท์ัง้9 

บุคลิกซึ่งถกูก าหนดและศึกษาโดยนกัจิตวิทยาสองคน คือ Oscar Ichazo และ Claudio Naranjo 
โดยมีรากฐานการศกึษามาจากทฤษฎีตา่ง ๆ ของนกัจิตวิทยาในอดีต แทจ้รงิแลว้เอนเนียแกรมเป็น
แผนการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยการเผยใหรู้ว้่า นิสยัความเคยชินท่ีมนษุยท์กุคนมีจนกลายเป็นสิ่ง
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ท่ีใช้ปกปิดตัวตนท่ีแท้จริงนั้นเกิดขึน้ได้อย่างไรและเราจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจาก
พฤติกรรมเคยชินท่ีจ ากดัการเจรญิเติบโตนีไ้ดอ้ย่างไร น ามาสรุปเป็นองคร์วม แลว้จึงแบ่งแยกกลุ่ม
ลกัษณะบคุลิกภาพของมนษุยอ์อกเป็น 3 ศนูย ์9 บคุลกิภาพหลกั และ 27 บคุลิกภาพยอ่ย (เชสนตั 
เบียทรซิ, 2556) 

จากการศึกษาจิตวิทยาทฤษฎีบุคลิกภาพต่างๆ ท าให้ผูว้ิจับคน้พบว่า บุคลิกภาพใน
เอนเนียแกรมนัน้แตกตา่งจากบคุลกิภาพโดยทั่วไปตรงท่ี บคุลกิภาพโดยทั่วไปหมายถึง สิ่งท่ีบคุคล
พฒันาขึน้มาจากการท่ีมีปฏิสมัพนัธก์บัโลกภายนอก เกิดขึน้จากบุคลิกลกัษณะท่ีผสมกนัระหว่าง
ลกัษณะนิสัยท่ีติดตัวมาตัง้แต่เกิดกับประสบการณ์ในช่วงวยัอายุต่างๆตลอดจนอิทธิพลอ่ืนใน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ สังคม และวัฒนธรรม แต่ในทางกลับกัน เอนเนียแกรมมองว่า
บุคลิกภาพเป็น ตัวตนปลอม ท่ีพัฒนาขึน้มาเพื่อช่วยให้ ตัวตนจริง เปรียบเสมือนกับหน้ากาก
บางอยา่งที่คนเราทกุคนใชแ้สดงออกมาเพื่อท่ีจะสามารถปรบัตวัและอยูร่อดไดท้่ามกลางมนษุยค์น
อ่ืน โดยพัฒนาขึน้มาเพื่อ ปกป้องตัวเอง หรือชดเชยสิ่งท่ีขาด รวมถึงตัวตนเหล่านีย้ังพัฒนาวิธี
รบัมือเพื่อช่วยใหเ้ราไดร้บัการสนองความตอ้งการ และเพ่ือลดความวิตกกงัวลของตวัเองอีกดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 21 สญัลกัษณข์อง Enneagram 
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ท่ี ม า : https://tremonhue.com/2 0 1 6 /1 0 /1 0 /octubre-para-crecer/eneagrama-
negro/ 

 
2.4.1 ความหมายเชิงสัญลักษณข์องเอนเนียแกรม 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 22 สญัลกัษณข์อง Enneagram เม่ือถกูแยกแตล่ะสดัสว่นตา่ง ๆ ออกมา 
 
ท่ีมา: หนงัสือคูมื่อเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบสูก่ารรูจ้กัตนเอง 

 
ค าว่า เอนเนียแกรม หมายความถึงรูปวาดเกา้ และสญัลกัษณเ์อนเนียแกรมเป็นรูป

ดาวท่ีมีปลายแหลม 9 จดุท่ีลากเป็นเสน้ภายในวง ซึง่ประกอบดว้ยสญัลกัษณ ์3 สว่น ไดแ้ก่  
2.4.1.1 วงกลม (กฎแห่งหนึ่ง หรือเอกภาพ) เป็นสญัลกัษณ์ท่ีสื่อถึงความเป็นนิ

รนัดร ์ซึ่งให้เห็นเสน้ล้อมรอบกระบวนการพัฒนาของมนุษย์แต่ละคน สิ่งท่ีอยู่ภายในวงกลม 
หมายถึงลกัษณะจ ากัดของบุคลิกภาพ และสรรพสิ่งท่ีอยู่ภายนอกวงกลมลว้นเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือ
ความเขา้ใจของบคุลิกภาพท่ียงัอยูใ่นเง่ือนไขท่ีจ ากดั 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 วงกลม กฎแห่งหนึ่ง หรอืเอกภาพ 
 



  55 

ท่ีมา: หนงัสือคูมื่อเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบสูก่ารรูจ้กัตนเอง  
 
2.4.1.2 รูปสามเหลี่ยมด้านใน (กฎแห่งสาม หรือตรีลักษณ์)  สื่อถึงความ

สรา้งสรรค ์กฎแห่งสามหมายถึงพลงั 3 ชนิดไดแ้ก่ แรงกระท า แรงถกูกระท า และแรงประสาน หรอื
ท่ีรูจ้กักนัในนามของศนูย ์3 ในทางเอนเนียแกรมคือ ศนูยห์วั ศนูยก์าย และศนูยใ์จ แต่ละศนูยจ์ะ
ประกอบไปด้วยบุคลิกภาพ 3 แบบ และในบุคลิกภาพ 3 แบบแต่ละแบบจะประกอบไปด้วย
บคุลิกภาพยอ่ยอีก 3 แบบ รวมทัง้หมดเป็น 27 แบบ 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 สามเหลี่ยม กฎแห่งสาม หรอืตรลีกัษณ ์
 
ท่ีมา: หนงัสือคูมื่อเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบสูก่ารรูจ้กัตนเอง 
 

2.4.1.3 เฮกซาด (กฎแหง่เจ็ด) สื่อถึงการท างานในระบบวฏัจกัร โดยท่ีกฎแห่งเจ็ด
เผยใหเ้ห็นการก่อเกิดของสรรพสิ่งในแง่กระบวนการและล าดบัขัน้ตอน การเคลื่อนท่ีตามเสน้ลกูศร
ของเอนเนียแกรมแสดงถึงขัน้ตอนตา่ง ๆ ในวงจนการเปลี่ยนแปลง ปรากฏเป็น 6 เสน้ท่ีรวมกนัเป็น
เฮกซาด 

 

 
ภาพประกอบ 25 เฮกซาด หรอืกฏแห่งเจ็ด 
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ท่ีมา: หนงัสือคูมื่อเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบสูก่ารรูจ้กัตนเอง 
 

2.4.2 ศูนย ์3 ศูนย ์
ภูมิปัญญาโบราณเบือ้งหลงัเอนเนียแกรมไดบ้อกว่า มนุษยเ์ป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีสมอง

สามส่วน โดยแบ่งออกเป็นการท างาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ การรบัรูแ้ละเขา้ใจ (ศนูยใ์จ) การประมวลผล 
(ศนูยห์วั) และการแสดงออก (ศนูยก์าย) แตล่ะศนูยจ์ะช่วยใหเ้ราแปลความหมายและมีปฏิสมัพนัธ์
กบัโลกรอบตวั และแนวทางที่ท  าใหเ้ราออกนอกลูน่อกทาง 

 

 
 

ภาพประกอบ 26 สญัลกัษณเ์อนเนียแกรม แสดงถึงศนูยต์า่งๆ 3 ศนูย ์
 
ท่ีมา: หนงัสือคูมื่อเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบสูก่ารรูจ้กัตนเอง 
 

2.4.2.1 ศูนยก์าย ประกอบดว้ยศูนยก์ารขับเคลื่อนซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อการ
เคลื่อนไหวทัง้หมดของรา่งกายและเป็นศนูยส์ญัชาติญาณซึง่แสดงปฏิกิรยิาตอบสนองตามการนึก
รู ้ในบางครัง้การใชศู้นยก์ารขบัเคลื่อนอย่างไม่เหมาะสม อาจะเป็นเหตุใหเ้กิดพฤติกรรมหุนหัน 
หรอืเฉ่ือยชา 



  57 

2.4.2.2 ศนูยใ์จหรือศนูยค์วามรูส้ึก ควบคมุการท างานท่ีเก่ียวขอ้งกับความรูส้ึก 
ไดแ้กอ้ารมณ ์ความรูส้ึก และการแสดงออกทางอารมณต์่าง ๆ การใชศ้นูยนี์ม้ากไปอาจท าใหเ้กิด
ความรูส้กึออ่นไหวเกินไป เย็นชา หรอืการชกัใยผูอ่ื้นทางอารมณ ์

2.4.2.3 ศูนย์หัวหรือศูนย์ปัญญา ควบคุมการท างานของความคิด ได้แก่ 
ความรูส้กึนึกคิดและการแสดงออกทางความคิด ความเช่ือและความฉลาดดา้นตา่ง ๆ การใชศ้นูย์
นีม้ากเกินไปอาจท าใหค้ณุวิเคราะหม์ากเกินกวา่จ าเป็นจนไม่กลา้ลงมือท า 

2.4.3 บุคลิกภาพหลัก 9 แบบ  
พลงัของแผนท่ีเอนเนียแกรมขึน้อยู่กบัการแจกแจงพฤติกรรมเคยชินท่ีสมัพนัธก์นักบั

แผนบุคลิกภาพอย่างแม่นย า บุคลิกภาพหลกัแต่ละแบบมี “ความสนใจหลกั” แบบแผนอุปนิสยั 
ความคดิ ความรูส้กึ พฤตกิรรมท่ีเดน่ชดั และ “พืน้อารมณ”์ ท่ีแตกตา่งกนั 

พืน้อารมณ ์(Passion) คือแรงกระตุน้ทางอารมณท่ี์มกัเกิดขึน้โดยไม่รูต้วั ซึง่ขึน้อยู่กบั
ความคิด ปัจจยัท่ีจะเป็นส าหรบัการอยู่รอด และวิธีท่ีแต่ละบคุคลแสวงหาปัจจยันัน้ ๆ พืน้อารมณ์
มกัถูกกระตุน้ดว้ยอารมณ์ท่ีขาดบกพรอ่ง และตามมาดว้ยพฤติกรรมบางอย่าง เพราะเป็นความ
กระหายในการอยากไดส้ิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลดีในการท าใหเ้กิดแรงจงูใจ แต่ในขณะเดียวกนั พืน้
อารมณเ์ป็นปัจจยัหนึ่งท่ีขดัขวางไมใ้ห้เราไดร้บัความพอใจอย่างแทจ้รงิ เราจะหลดุพน้จากวงจรท่ี
ขดัขวางไมใ้หเ้รากา้วหนา้ก็ตอ่เม่ือเรารูพ้ืน้อารมณข์องเราอยา่งแทจ้รงิ 

2.4.4 บุคลิกย่อย 27 แบบ 
บุคลิกย่อยแบ่งเป็น 3 แบบตามพืน้อารมณ์ของบุคลิกภาพหลัก แต่ละแบบจะมี

ปฏิสมัพนัธก์บัอปุนิสยั หรอื แรงกระตุน้ตามสญัชาตญิาณ หรอืเปา้หมายอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ดงันี ้
2.4.4.1 การดูแลปกป้องตนเอง (Self-Preservation) สญัชาติญาณนีม้ักอยู่กับ

พฤติกรรมการกระท าของบคุคลนัน้และมีอิทธิพลต่อการพฒันาพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัประเด็น
ความอยู่รอดและ ความมั่นคงทางวตัถ ุโดยทั่วไปสญัชาติญาณนีจ้ะทุ่มพลงัไปท่ีความห่วงใยเรื่อง
ความปลอดภยัและความมั่นคง 

2.4.4.2 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) สัญชาติญาณนีใ้ส่ใจและ
ปรบัพฤติกรรมให้สอดคลอ้งกับการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม สัญชาติญาณนีก้ระตุน้ให้เราแสดง
พฤติกรรม “ท าตามฝงู” ซึง่หมายถึงครอบครวั ชมุชน สงัคม และกลุม่ท่ีเราอยู ่สญัชาติญาณนีเ้ก่ียว
ขอ้กบัอ านาจหรอืฐานะของบคุคล 

2.4.4.3 ความผกูพนัทางเพศหรอื สมัพนัธ ์(Sexual Bonding) สญัชาติญาณนีใ้ส่
ใจและปรบัพฤติกรรมใหส้อดคลอ้งกบัคณุภาพและสถานะของความสมัพนัธก์บัคนพิเศษ บางครัง้
เรียกว่า “สญัชาติญาณความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล (One-to-One instinct)” ซึ่งมักทุ่มพลงัไปท่ี
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การได้มาและการรักษาความสัมพันธ์กับคนพิ เศษ แสวงหาความสุขกายสบายใจจาก
ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคล ซึง่มีความส าคญัแตกตา่งกนัคนละแบบ 

เราทุกคนมีสญัชาติญาณทัง้สามอย่าง แต่ปกติแลว้แต่ละคนจะมีสญัชาติญาณเด่น
เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เม่ือแรงกระตุน้ท าให้สัญชาติญาณเด่นตอบสนองต่อพืน้อารมณ์ของ
บคุลิกภาพหลกั จะผลกัดนัใหแ้ตล่ะคนแสดงนิสยัท่ีแตกตา่งกนัของบคุลิกภาพออกมา  

2.4.5 บุคลิกผกผัน 
ในบุคลิกภาพ  9 แบบ แต่ละบุคลิกภาพย่อยจะมีบุคลิกผกผัน (Countertypes) 

โดยทั่วไปแตล่ะจดุบนแผนท่ีเอนเนียแกรมจะประกอบดว้ย 2 บคุลิกภาพยอ่ย ท่ีเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกนักบัพืน้อารมณ ์และมีอีกหนึ่งบคุลิกท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม สวนทางกบัพืน้อารมณ ์ซึง่เรา
เรยีกวา่ บคุลิกผกผนันั่นเอง 

2.4.6 การก าหนดเส้นทางการเตบิโตผ่านเอนเนียแกรม 
เม่ือเราเรียนรูแ้ผนท่ีเอนเนียแกรม และเขา้ใจถึงวิธีการในการอ่านแผนท่ีแลว้นั้น 

ค าถามตอ่มาท่ีมกัเกิดขึน้คือ “แลว้ท าอยา่งไรตอ่ไป” เราจะสามารถใชข้อ้มลูเหลา่นัน้ไดอ้ย่างไรเพ่ือ
สรา้งการเปลี่ยนแปลงท่ีดี หรืออย่างน้อยให้เราไดรู้จ้ักตนเองมากขึน้ เอนเนียแกรมไดก้ าหนด
เสน้ทางการเติบโตไวด้งันี ้

2.4.6.1 การสงัเกตตนเอง เป็นเสน้ทางสู่การแยกตวัของคณุออกจากบุคลิกภาพ 
การสงัเกตตนเองเป็นเหมือนการสรา้งพืน้ท่ีว่าง เพื่อคอยสงัเกตพฤติกรรมท่ีเคยชิน และใหต้วัเองได้
พิจารณาความรูส้กึนกึคดิและการกระท าของตนเอง 

2.4.6.2 การตัง้ค  าถามกบัตวัเอง และทบทวนตวัเอง เพื่อหาท่ีมาท่ีไปและผลลพัธ์
ของพฤตกิรรมเคยชินท่ีสงัเกตอยู ่ 

2.4.6.3 การพัฒนาตนเอง เป็นการทุ่มความพยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ผา่นการสงัเกตและเขา้ใจในพฤติกรรมเคยชินของตนเอง  
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ภาพประกอบ 27 เสน้ลกูศรตา่งๆ บนเอนเนียแกรม 
 
ท่ีมา: หนงัสือคูมื่อเอนเนียแกรม แนวทาง 27 แบบสูก่ารรูจ้กัตนเอง 
 

เสน้ลกูศรต่าง ๆ บนแผนท่ีเอนเนียแกรม เป็นการชีใ้หเ้ห็นถึงทิศทางการเจรญิเติบโต
ทางอารมณ ์และจิตวิญญาณส าหรบับคุลิกภาพแต่ละแบบ จดุเช่ือมโยงในภาพเอนเนียแกรมช่วย
ใหเ้ราเห็นว่าจะมุ่งเสรมิสรา้งคณุลกัษณะท่ีดีกวา่ของจดุสองจดุไดอ้ย่างไร เม่ือคณุรูว้่าตนเองอยู่ใน
บคุลิกภาพแบบเลขตวัใด จดุท่ีอยู่ขา้งหนา้บุคลิกภาพนัน้คือความทา้ทายซึ่งเราตอ้งพฒันาใหเ้กิด
บคุลิกภาพท่ีสมบูรณม์ากขึน้ ส่วนจุดท่ีอยู่ดา้นหลงัจะเป็นประเด็นต่าง ๆ ในอดีตท่ีเราตอ้งผสมให้
เขา้กนัอีกครัง้เพื่อใหไ้ดล้กัษณะนิสยัท่ีเราปฏิเสธหรอืทิง้ไปในวยัเดก็คืนมา 
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2.4.7 ตัวอย่างนพลักษณต์่าง ๆ ของเอนเนียแกรม 
 

 
 

ภาพประกอบ 28 นพลกัษณต์า่ง ๆ ของเอนเนียแกรม 
 
ท่ีมา: www.pinterest.com 

 
ลักษณ ์๑ The Perfectionst คนสมบรูณแ์บบ นกัปฏิรูป นกัสูเ้พื่อคณุธรรม คนมี

ศีลธรรม 
ข้อเด่น: มีจรยิธรรม มีอดุมคติ สรา้งผลงาน ไวใ้จได ้มีความยตุิธรรม ซื่อสตัย ์มี

วินยัในตนเอง มีมโนธรรม ช่วยเหลือคนอ่ืน มีความเป็นปรนยัไม่ใชค้วามรูส้กึขอ้ดอ้ย: ตดัสินคนอ่ืน 
ไม่ยืดหยุ่น ควบคุมคนอ่ืน กังวล ชอบโตเ้ถียง มกัเหน็บแนม ไม่ประนีประนอม ดือ้ เอาจริงเอาจงั
เกินไป วิพากษว์ิจารณค์นอ่ืน 

ขอ้ดอ้ย: 
ลักษณ ์๒ The Giver  ผูใ้ห ้ผูช้่วยเหลือ ผูค้อยดแูล นกัพฒันาคน 

ข้อเด่น: น่ารกั อบอุ่น ปรบัตัวเก่ง ใจกวา้ง กระตือรือรน้ กตัญญูรูคุ้ณ เขา้ใจ
ความรูส้กึคนอ่ืน แสดงความรูส้กึไดด้ี เป็นมิตร เอาใจใสผู่อ่ื้น 

ข้อด้อย: ชอบออ้มคอ้ม เอาใจคนอ่ืนจนเกินไป แสดงความรูส้กึมากเกินไป ชอบ
ควบคมุ หวงแหนหรอืแสดงความเป็นเจา้ของ ไม่จรงิใจ เลน่บทผูเ้สียสละจนตวัเองล าบาก เลน่เลห่์
เพทบุาย ฮีสทีเรยี 
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ลักษณ ์๓ The Producer นกัแสดง ผูใ้ฝ่ส  าเรจ็ ผูส้รา้งความส าเรจ็ ผูร้เิริม่ 
ข้อเด่น: มีพลงั มีประสิทธิภาพ มองโลกในแง่ดี ขยนัหมั่นเพียร ผลกัดนัตวัเอง 

เป็นนกัปฏิบตัิ มีความรบัผิดชอบ ไม่หวงอ านาจ มีความสามารถ 
ข้อด้อย: เอาตัวเองเป็นศูนยก์ลาง อวดอา้งตนเอง หลงล าพอง ฉาบฉวย ผูก

พยาบาท ชอบช่วงชิงแข่งขนัเกินไป หลอกลวง ปกปอ้งตวัเอง เป็นนกัฉวยโอกาส 
ลักษณ ์๔ The Connoisseur คนโศกซึง้ ศิลปิน ผูใ้ฝ่ความงาม ปัจเจกชน 

ข้อเด่น: เป็นตวัของตวัเอง รบัรูส้ิ่งตา่งๆไดด้ี แสดงออกไดด้ ีมีความคดิสรา้งสรรค ์
เป็นคนอบอุน่ คอยช่วยเหลือผูอ่ื้น ประณีต เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน ออ่นโยน มีไหวพรบิ 

ข้อด้อย: อารมณ์ไม่แน่นอน เก็บตวั หมกมุ่นกับตวัเอง ขีอ้ิจฉา เรียกรอ้งความ
ตอ้งการทางอารมณ์ รูส้ึกเจ็บปวดไดง้่าย วางท่ายโส ซึมเศรา้ ชอบวิพากษ์วิจารณ์ ชอบตามใจ
ตวัเอง 

ลักษณ ์๕ The Observer ผูส้งัเกตการณ ์ฤาษี นกัคดิ นกัคน้ควา้ส ารวจ 
ข้อเด่น: มีความเป็นปรนัยไม่ใชค้วามรูส้ึก จดจ่อแน่วแน่ ฉลาด มีเมตตา เปิด

กวา้ง เขา้ใจไดเ้รว็ ไวว้างใจได ้สงบ สนใจใฝ่รู ้เขา้ใจอะไรไดล้กึซึง้ 
ข้อด้อย: ชอบโตเ้ถียง หยิ่งยโส ตระหน่ี ช่างติ คิดในแง่ลบ ชอบเก็บตวั ดือ้ ตดัสิน

หรอืต าหนิคนอื่น เก็บเรือ่งตา่งๆไวไ้ม่ใหค้นอ่ืนรู ้แปลกแยกจากคนอ่ืน 
ลักษณ ์๖  The Guardian นกัปจุฉา ผูจ้งรกัภกัดี นกัตัง้ค  าถาม คนช่างสงสยั 

ข้อเด่น: ซื่อตรง ระมดัระวงั สนใจใฝ่รู ้เอาใจใส่ผูอ่ื้น เห็นอกเห็นใจคนอ่ืน มีไหว
พรบิ เป็นนกัปฏิบตัิ มีความรบัผิดชอบ ชอบช่วยเหลือสนบัสนนุ ซื่อสตัย ์เช่ือถือได ้

ข้อด้อย: วิตกจรติ ชอบควบคมุคนอ่ืน เอาแน่ไม่ได ้หวาดระแวง ชอบตอ่ตา้น ไม่
ยืดหยุ่น โกรธง่ายอารมณ์รา้ย ช่างสงสยั ชอบเยาะเยย้เหน็บแนมเสียดสี ระแวดระวงัจนเกินไป 
โหดรา้ย 

ลักษณ์ ๗ The Enthusiast  ผูเ้สพยส์ขุ ผูรู้ร้อบดา้น ผูมี้วิสยัทัศน ์ผูช่ื้นชมสิ่งดีๆใน
ชีวิต 

ข้อเด่น: กระตือรอืรน้ มีพลงั มีชีวิตชีวา รกัสนกุ แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติ มี
จินตนาการ มีเสน่ห ์สนใจใฝ่รู ้รา่เรงิ โอบออ้มอาร ี

ข้อด้อย: เอาตวัเองเป็นศนูยก์ลาง หนุหนัพลนัแล่น ชอบตอ่ตา้น เพอ้เจอ้ รอ้นใจ
อยู่นิ่งไม่ได้ ถือความคิดเห็นตนเองเป็นใหญ่ ปกป้องตนเอง วอกแวก เช่ือถือไม่ได้ ท าสิ่งท่ีเป็น
ผลเสียตอ่ตวัเอง 
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ลักษณ ์๘ The Challenger  เจา้นาย ผูน้  า ผูท้า้ทาย ผูป้กปอ้ง 
ข้อเด่น: มั่นใจในตนเอง มีพลงั พูดความจรงิ ตดัสินใจเฉียบขาด ตรงไปตรงมา 

ซื่อตรง ปกปอ้งคนอ่ืน ใจกวา้ง ใหก้ าลงัใจ กลา้หาญ 
ข้อด้อย: ขาดความละเอียดอ่อน ชอบครอบง าคนอ่ืน เอาตวัเองเป็นศนูยก์ลาง 

ก้าวรา้วจนเกินไป เรียกรอ้งความตอ้งการ หยิ่งยโส ชอบต่อสูถ้กเถียง หวงแหนครอบครอง ไม่
ประนีประนอม ชอบจบัผิด 

ลักษณ ์๙ The Peacemaker นกัไกลเ่กลี่ย ผูป้ระสานไมตร ีตวัเช่ือม กาวใจ 
ข้อเด่น: ยอมรบัคนอ่ืน อดทน ฉลาด เขา้อกเขา้ใจคนอ่ืน มีความกรุณา อ่อนโยน 

ชอบช่วยเหลือ ไม่ตดัสินคนอ่ืน เปิดกวา้ง 
ข้อด้อย: กา้วรา้วแบบดือ้เงียบ ดือ้ดงึ เฉยเมย นิ่งเฉย ไม่มั่นใจในตนเอง ปกปอ้ง

ตนเอง ใจลอย ขีล้ืม หมกมุ่นย า้คิด ยอมตามคนอ่ืนมากไป อา้งอิงจาก นพลักษณ์:ศาสตรเ์พื่อ
เขา้ใจตนเองและผูอ่ื้น (สตัยารกัษ,์ 2553) 

ในปัจจุบนั Enneagram เป็นหลกัการท่ีมีขอ้พิสูจนแ์ละบททดสอบเพื่อบุคคลต่างๆ ได้
ทดลองเพื่อรบัทราบว่าตนเองจ าแนกประเภทอยู่ในกลุม่ใด โดยท่ีมีการน าเอาขอ้บททดสอบเหลา่นี ้
ลองใชก้บักลุ่มผูบ้รโิภคสินคา้แฟชั่น แลว้น ามาพฒันาจนกลายเป็นกลุ่มผูบ้รโิภคอย่างท่ีพลอย จริ
ยะเวชไดก้ลา่วไวใ้นหนงัสือ พุทธะในปราดา้ เรือ่งของผูบ้รโิภคกลุม่ใหม่ท่ีเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั เช่น 
กลุ่มของ (พลอย จรยิะเวช, 2560) ในขณะเดียวกัน ทฤษฎี Enneagram ยงัช่วยใหเ้ราเขา้ใจและ
เขา้ถึงลกัษณะของกลุ่มบคุคลผูบ้รโิภคมากขึน้ในเชิงความรูส้ึกและความนึกคิดอีกดว้ย ในขณะท่ี
สงัคมปัจจบุนัหนัมาสนใจความรูส้กึและความนกึคิดของมนษุยต์อ่สิ่งของตา่งๆมากขึน้ เพื่อพฒันา
ใหม้นษุยไ์ม่จมดิ่งลงสู่เบือ้งลกึของตน เช่นเดียวกบัท่ี แอดเลอร ์( Adler ) เช่ือว่าคนเราทกุคนมีปม
ดอ้ยของตน เพียงแต่จะดึงน าเอามาพฒันาเป็นปมเด่นหรอืไม่ หากไม่ปมนัน้จะยิ่งน าพาเราลึกลง
ไป อาจไปถึงขัน้ท่ีเรยีกวา่เป็นโรคซมึเศรา้เลยก็เป็นได ้ 

2.5 เคร่ืองมือวัดบุคลิกภาพ 
Personality Inventory หรือแบบส ารวจบุคลิกภาพ คือเครื่องมือวดัท่ีส  าคญัท่ีสดุ เป็นวิ ธี

ท่ีใหบ้คุคลนัน้ ๆ ไดป้ระเมินตนเอง ซึง่สว่นใหญ่มกัประกอบดว้ยค าถามตัง้แต ่100 – 150 ขอ้ แตล่ะ
ค าถามจะเป็นตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมของแต่ละบุคคล ใหผู้ถู้กทดสอบอธิบายถึงความรูส้ึกเก่ียวกับ
สิ่งของ สถานการณ ์และบคุคลไดแ้บบทดสอบบคุลิกภาพท่ีส าคญั ไดแ้ก่ (บา้นจอมยทุธ,์ 2543a) 
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2.5.1 Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI)  
สรา้งขึน้โดย Hathaway และ McKinley มีจดุประสงคใ์นการใชเ้พื่อวินิจฉยัพฤตกิรรม

แปรปรวนในแต่ละบุคคล โดยการท า Self-rating ประกอบดว้ยค าถามแบบประโยคบอกเล่า 495
ขอ้ พิมพอ์ยูใ่นบตัรท่ีผูถ้กูถามตอ้งแยกบตัรเอง โดยแบง่ออกเป็น 3พวก จรงิ ไม่จรงิ และบอกไมไ่ด ้ 

เม่ือท าแบบทดสอบเสร็จแลว้จะมีการใหค้ะแนน โดยคะแนนจพถูกเปรียบเทียบกับ
คะแนนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ +-10 บุคคลใดท่ีไดค้ะแนนเกิน 0 
ถือว่ามีอาการน่าสงสยั โดยผูส้รา้งไดแ้บ่งเกณฑค์ะแนนออกเป็น 10 ขัน้ตามประเภทของคนไขท่ี้มี
อาการผิดปกติ (Pathological Trends) ไดแ้ก่  

Hypochondriasis หรอืโรควิตกกงัวลกบัความเจ็บป่วย ผูป่้วยจะกงัวลหมกมุน่ว่า
ตวัเองเป็นโรครา้ยแรงอะไรบางอยา่ง โดยความกงัวลนีเ้ป็นอยา่งรุนแรง ตอ่เน่ือง และไม่หายไป แม้
แพทยจ์ะตรวจยืนยนัแลว้วา่ไมเ่ป็นอะไรก็ตาม 

Depression หรือโรคซึมเศรา้ ภาวะซึมเศรา้ท่ีมีมากกว่าอารมณ์เศรา้ และเป็น
พยาธิสภาพแบบหนึ่งท่ีพบไดใ้นหลายๆ โรคทางจิตเวช พบมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของเมืองไทย เกิด
จาก 2 สาเหตหุลกัคือ ปัจจยัทางชีวภาพหรอืพนัธุกรรมและปัจจยัดา้นจิตใจหรอืสิ่งแวดลอ้ม 

Hysteria หรือโรคบุคลิกภาพแบบฮิสทีเรียจัดเป็นความผิดปกติทางจิตในกลุ่ม
ความผิดปกติทางบุคลิกภาพกลุ่มบี (Cluster B: Dramatic Personality Disorders) คือมีอารมณ์
รุนแรง แปรปรวนบ่อย และมองเห็นภาพลกัษณข์องตนเองบิดเบือนไป  ทัง้นี ้ผูป่้วยท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบฮิสทีเรยีสว่นใหญ่จะใชชี้วิตไดอ้ย่างปกต ิอีกทัง้ยงัเป็นคนเขา้สงัคมเก่ง แตม่กัใชค้วามสามารถ
นีบ้งการผูอ่ื้น และเรยีกรอ้งความสนใจเพื่อใหต้นเองเป็นจดุเดน่ 

Psychopath เป็นหนึ่งในกลุ่มของโรคบุคลิกภาพผิดปรกติ แบบต่อตา้นสังคม 
(Antisocial Personality Disorder) ซึ่งคนท่ีเป็นโรคบุคลิกภาพแบบต่อต้านสังคมนั้น จะขาด
ความเห็นใจผูอ่ื้น และขาดความส านกึผิดโดยสิน้เชิง  

Interest กลุม่ของคนท่ีใหค้วามสนใจกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความรูส้กึ หรอืสิ่งรอบๆ ตวั
มากจนเกินไปจนหลงลืมตวัเอง มกัยึดถือค่านิยมต่างๆ เป็นของตนเองและกดดนัใหต้นเองไดส้ิ่ง
เหลา่นัน้มาใหไ้ด ้

Introverts กลุ่มของคนท่ีไม่ชอบเขา้งานสงัคมท่ีมีคนมากๆ แต่จะชอบเขา้สงัคม
กบักลุ่มเพื่อนขนาดเล็ก หรืออยู่คนเดียว มกัด าดิ่งในความคิดของตวัเอง,คิดเรื่องเดิมวนซ า้แลว้ซ  า้
เลา่ และมกัจะระมดัระวงัการวางตวัมากๆ เวลาอยูก่บัคนอ่ืน 
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Extrovert  คนกลุ่มนีจ้ะเพิ่มพลังงานของตัวเองจากการอยู่กับคนหมู่มาก  ซึ่ง
ตรงกนัขา้มกบั Introvert โดยสิน้เชิง คนประเภทนีจ้ะรูส้กึโดดเดี่ยว และเบื่อหน่าย ถา้จะตอ้งอยู่คน
เดียว จนบางครัง้อาจกลายเป็นรูส้กึวา่ไมมี่ใครรกัหากอยูค่นเดียวมากเกินไป 

Paranoid คือภาวะผิดปกติทางความคิดท่ีท าใหเ้คลือบแคลงสงสยัหรือระแวง
ผูอ่ื้นอย่างไม่มีเหตผุล ผูป่้วยอาจรูส้ึกว่ามีคนจอ้งท ารา้ยอยู่ตลอดเวลา คิดว่าคนรอบขา้งไม่ชอบ
ตนเอง หรอืไม่ไวใ้จผูอ่ื้น 

Psychasthenia มีลกัษณะท่ีควบคมุสติและความจ าไม่เพียงพอซึ่งท าใหพ้วกเขา
หลงอยา่งไรจ้ดุหมายและ / หรอืลืมสิ่งท่ีพวกเขาท า. 

Schizophrenia หรือโรคจิตเภท เป็นโรคความผิดปกติทางจิตท่ีรุนแรงและเรือ้รงั 
สง่ผลตอ่การพดู การคิด การรบัรู ้ความรูส้กึ และการแสดงออกของผูป่้วย ท าใหผู้ป่้วยมีอาการตา่ง 
ๆ อยา่งประสาทหลอน หลงผิด ปลีกตวัจากสงัคม หรอืไม่สามารถใชชี้วิตในสงัคมไดต้ามปกติ 

และ Hypomania โรคอารมณ์แปรปรวนสองขั้ว หรือโรคไบโพลาร ์(Bipolar 
disorder) เป็นความผิดปกติทางอารมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งผูป่้วยท่ีเป็นโรคนีจ้ะมีลกัษณะอารมณ์ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปมา ระหว่างอารมณซ์มึเศรา้ (major depressive episode) สลบักบัช่วงท่ีอารมณด์ี
มากกวา่ปกต ิ(mania หรอื hypomania) 

ตอ่มาแบบทดสอบนีไ้ดถ้กูพฒันาขึน้ใหม ่จากการท่ีสามารถตอบไดเ้พียงทีละคน เป็น
การจดัพิมพข์อ้ความใหม่ทัง้หมดไวใ้นสมดุ และมีการสรา้งค าถามเพิ่มขึน้เป็น 566 ขอ้ โดยการให้
คะแนนมีเกณฑก์ารบงัคบัโดยดูจากค าถามท่ีไม่ถูกตอบ หากไม่ตอบเยอะจะถูกคดัออกแลว้ท า
แบบทดสอบใหม่ ในขณะเดียวกันแบบทดสอบนีย้ังมี Validity Scales เพื่อใชว้ัดว่าผูต้อบตอบ
อยา่งจรงิใจ หรอืไม่ตรงกบัความจรงิมากนอ้ยแคไ่หน โดยแบง่ออกเป็น 3 ระดบั คือ 

2.5.1.1 L.Scale ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูในระดบันี ้แสดงวา่แกลง้ตอบใหผู้อ่ื้นประทบัใจ 
2.5.1.2 F.Scale ผูท่ี้ไดค้ะแนนสงูในระดบันี ้แสดงว่าแกลง้ตอบใหด้วู่าเป็นคนมี

อาการผิดปกต ิ
2.5.1.3 K.Scale ผูท่ี้ไดค้ะแนนสูงในระดบันี ้แสดงว่าแกลง้แสดงอาการปิดบัง

ความเป็นจรงิในเรือ่งขอ้บกพรอ่ง และขอ้เสียตา่ง ๆ  
2.5.2 Edwards Personal Preference Schedule (EPPS) 
การวดัของ EPPS แตกต่างจากการวดัความสนใจหรอืทศันคติต่อบุคคลแบบ MMPI

โดยการวดันีเ้ป็นการสรา้งค าถามโดยแบ่งเป็นชุดความตอ้งการทางจิตใจของตน 15 ขอ้และใช ้
Motivational Disposition of Murray หรือหลกัความตอ้งการของมนุษยอี์ก 28 ขอ้ โดยวิธีการท า
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แบบทดสอบนีเ้ป็นการตอบค าถามแบบ Forced Choice Method นั่นคือผูท้  าตอ้งตอบค าตอบให้
ไวเ้ท่านั้น ซึ่งค  าตอบทั้งหมดจะเป็นขอ้บกพร่องทางดา้นต่างๆ ซึ่งบางครัง้บุคคลท่ีไม่มีลักษณะ
เช่นนัน้ อาจตอ้งจ าใจเลือกค าตอบใดค าตอบหนึ่งเท่านัน้ 

2.5.3 Projective Test 
ลกัษณะบคุลกิภาพของบคุคลจะแสดงออกมา ถา้บคุคลนัน้รูส้กึอิสระ นกัจิตวิทยาจึง

หนัมาใชจิ้นตนาการเป็นเครือ่งมือวดับคุลิกภาพอย่างหนึ่ง หรอืท่ีเรยีนวา่ Projective Test ลกัษณะ
ของแบบทดสอบนีค้ือเป็นรูปภาพแบบ Non Structure หรือภาพท่ีคลุมเครือ มองไม่ออกว่าเป็น
อะไรแน่ ผูถู้กทดสอบจะตอบอย่างไรก็ได ้มีเสรีภาพในการตอบ โดยท่ีใช้สิ่งท่ีผูถู้กทดสอบพูด
ออกมาหรอืจินตนาการออกมาเป็นตวัวดัผลการทดสอบ Projective test ท่ีมีช่ือเสียงมี 2 ชนิดไดแ้ก่ 

2.5.3.1 Thematic Apperception Test เ ป็ น ก า ร ท ด ส อ บ บุ ค ลิ ก ภ า พ ท่ี
ประกอบดว้ย Series of Cards จ านวน 20 แผ่น ทุกรูปมีลักษณะคลุมเครือ ผูถู้กทดสอบจะถูก
ขอรอ้งใหส้รา้งเรื่องขึน้มาโดยดจูากรูปภาพ ทอ้งเรื่องท่ีผู้ถกูทอสอบเลา่มีรากฐานมากจากชีวิตจรงิ
ของเขา แลว้แตว่า่ขณะท่ีเลา่นัน้เขามีความพรอ้มท่ีจะใหผู้ท้ดสอบรบัรูใ้นทางใด  

 

 
 

ภาพประกอบ 29 Thematic Apperception Test : Series of Cards 
 
ท่ีมา: www.ssbcrack.com/2014/03/tips-for-tat.html 

 

http://www.ssbcrack.com/2014/03/tips-for-tat.html
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2.5.3.2 Rorschach Test / Rorschach Ink Blot Test เช่ น  เดี ย ว กั น กั บ 
Thematic Apperception Test แต่จะมี Series of Card ท่ีน้อยกว่า Rorschach ประกอบด้วย
ภาพทัง้หมด 10 ภาพ ทุกภาพมีหยดหมึกพบัทบัไวเ้ป็นรูปต่าง โดยแบ่งออกอย่างละครึง่เป็นภาพ
ขาวด า และภาพสี ผูถ้กูทดสอบจะดภูาพทีละภาพแลว้บอกว่าเห็นอะไร ค าตอบของผูถู้กทดสอบ
ต่อภาพหยดหมึกจะเปิดเผยลกัษณะบุคลิกภาพท่ีแทจ้รงิของเขาออกมา เพราะผูถ้กูทดสอบจะไม่
คอ่ยระวงัตวัเหมือนกบัการตอบค าถาม  

 
 

 
 

ภาพประกอบ 30 Rorschach Ink Blot Test : Series of Cards 
 
ท่ีมา: www.pinterest.pt/pin/493496071665175163/ 
 

เป็นท่ีเช่ือมั่นและยอมรบักนัว่า Projective test จะใหร้ายละเอียกของบคุลิกภาพ
ส่วนตวัไดล้ึกซึง้ จรงิใจ และเปิดเผยสิ่งท่ีซ่อนเรน้ไวใ้นใจออกมาโดยท่ีผูถ้กูทดสอบไม่รูส้ึกตวั และ
มากกวา่แบบทดสอบอ่ืน ๆ แตเ่น่ืองจากผูท่ี้ใชว้ิธีการนีต้อ้งมีความช านาญพิเศษ วิธีการทดสองนีจ้งึ
เป็นท่ีนิยมในทางการแพทยเ์สียมากกวา่ 

http://www.pinterest.pt/pin/493496071665175163/
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2.5.4 Interviews 
การสัมภาษณ์ เป็นการพูดหรือสังเกตพฤติกรรมของบุคคลท่ีเราตอ้งการประเมิน

นกัจิตวิทยามกัใชว้ิธีนีเ้ป็นการเริม่ตน้ก่อนเขา้สูก่ารทดสอบใดใด หรอือาจเป็นการสมัภาษณล์ว้นใน
การทดสอบนัน้หากผูถ้กูทดสอบอยูใ่นสภาวะพรอ้มเปิดใจ 

2.5.5 Rating Scales  
คือ เครื่องมือท่ีใชใ้นการวดัลกัษณะต่าง ๆ ท่ีใชเ้ป็นนามธรรมของบุคคล  เช่น ความ

รบัผิดชอบ ความคิดริเริ่ม ความขยันหมั่นเพียร โดยเอาสิ่งเหล่านีม้าจัดอนัดบั และผูอ่ื้นเป็นคน
ตดัสินหรือลงความคิดเห็น โดยท่ีผูต้ดัสินจะตอ้งมีความเขา้ใจว่า Scales น่ีมีความส าคญัอย่างไร 
ตอ้งมีประสบการณใ์นการตดัสินรูปแบบนีม้าแลว้บา้ง และท่ีส าคญัตอ้งมีความเป็นกลาง 

2.5.6 Sociometry 
สังคมมิติ ถูกก่อตัง้ขึน้โดยนักจิตแพทยช่ื์อ Moreno โดยเป็นการวัดความสัมพันธ์

ระหวา่งสมาชิกในกลุม่ เพื่อใหส้ามารถทราบไดว้่าบคุคลใดเป็นท่ีช่ืนชมนิยมของกลุม่ และบคุคลใด
เป็นผูท่ี้ถกูละเลย อาจเป็นการตัง้ค  าถามง่าย ๆ เช่น ใหเ้ลือกวา่จะเลือกใครเป็น Roommate แลว้จงึ
น ามาท าเป็น Sociogram 

2.5.7 Assessment Situation 
การสรา้งสถานการณ์ เป็นการทดสอบเพื่อดูการแสดงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล 

และคอยสงัเกตดวู่าใครจะมีบอบาทใดบา้ง โดยการท าแบบทกสอบแบบสรา้งสถานการณน์ิยมท า
เป็นกลุม่ ทัง้นีก้ารทดสอบขึน้อยู่กบัความเป็นกลางของผูส้งัเกตเป็นอย่างมาก ควรก าหนด Rating 
Scales เพื่อใชป้ระกอบในการตดัสินดว้ย 

ความเท่ียงตรงของแบบทดสอบบคุลิกภาพ 
ความส าเรจ็ในการสรา้งแบบทดสอบเชาวนปั์ญญา ท าใหน้กัจิตวิทยามีความหวงั

วา่จะสามารถสรา้งแบบทดสอบบคุลิกภาพไดผ้ลส าเรจ็เช่นเดียวกนั แตแ่ทจ้รงิแลว้ยงัมีเหตผุลอ่ืน ๆ 
ท่ีท าใหแ้บบทดสอบไม่มีความเท่ียงตรง เช่น ขอ้ค าตอบในแบบทดสอบเชาวนปั์ญญามีค าตอบท่ี
แน่นอนว่า ตอบอย่างไรถูกและตอบอย่างไรผิด ท าใหน้ า้หนักของค าถามและค าตอบยงัมีความ
ล าเอียงอยู่ เช่นเดียวกนักบัความยุ่งยากของการเป็นผูต้อบท่ีคิดว่าค าตอบในแบบทดสอบมีถกูผิด
เหมือนกนักบัแบบทดสอบทั่วไป ท าใหผู้ส้อบพยายามตอบอย่างท่ีคิดว่าดีท่ีสดุ และถกูท่ีสดุ ไม่ใช่
ตามขอ้เท็จจริงท่ีเขาเป็นอยู่ เราสามารถแบ่งความผิดพลาดของแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ
ออกเป็น 2 อยา่งคือ 

Fail Positive คือ ผลลัพธ์ออกมาว่าเขา้มีความผิดปกติ แต่ความจริงแลว้ผูถู้ก
ทดสอบไม่ไดเ้ป็นเช่นนัน้ ขอ้ค าถามในแบบทดสอบใหส้ิ่งท่ีเกินความเป็นจรงิไป 
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Fail Negative คือ บุคคลผู้ถูกทดสอบรู้ตัวว่าผิดปกติแต่พยายามปกปิด
ขอ้บกพรอ่งของตนไว ้ 

จากการศึกษาเอกสารเก่ียวกับดา้นจิตวิทยา ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถเขา้ใจถึงกระบวนการ
การหาบุคลิกภาพของทางจิตวิทยา ซึ่งส่วนใหญ่นกัจิตวิทยาจะใชก้ารพดูคยุแบบเปิดเผย (Open 
Conversation) เพื่อเขา้ถึงความคิดของมนษุย ์หรือแมแ้ต่กระทั่งการถามตอบ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งการ
คน้หาค าตอบของบุคคลนั้นๆ รวมไปถึงจิตลกัษณะต่างๆ ท่ีจะส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 มากขึน้ กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีผูว้ิจยัใหค้วามสนใจเป็นพิเศษคือการบรูณาการ
เพื่อการศึกษาบุคลิกลักษณะของคน หรือ Enneagram โดยเป็นการศึกษาพืน้ฐานเริ่มตน้ของ
มนุษยต์ัง้แต่แรกเกิด ซึ่งเป็นพิน้ฐานของนิสยัส่วนบุคคลท่ีเติบโตมาตามรูปแบบของการเลีย้งดใูน
ครอบครวั กระบวนการนีจ้ะก่อใหเ้กิดกระบวนการคิด ตดัสินใจ ตอ่บคุคลนัน้ๆ ในอนาคต ผูว้ิจยัจึง
เลง็เห็นวา่ กระบวนการการคน้หาบคุลิกภาพโดยใช ้Enneagram เป็นวิธีท่ีน่าสนใจ แตก่ารใหไ้ดม้า
ซึ่งค าตอบ โดยผ่านการใชค้  าถามดูจะเป็นวิธีท่ีโจ่งแจง้เกิดไปกับคนในยุคสมัยนี ้ผูว้ิจัยจึงสนใจ
กระบวนการอ่ืนๆ ท่ีสามารถสรา้งใหเ้กิดการถาม-ตอบ ในรูปแบบใหม่ๆ การหยิบยกเอากิจกรรม
หรอืสื่อเชิงปฏิสมัพนัธจ์งึเป็นสิ่งท่ีตอ่ไปท่ีผูว้ิจยัใหค้วามสนใจ 

 
3. ด้านปฎิสัมพันธ ์
3.1 นวัตกรรมของเทคโนโลย ี
“นอกโรงเรียน รอ้ยละ 96 ของเด็กอายุ 9-17ปี รบัเอาวัฒนธรรมเว็บ 2.0 มาใช้สรา้ง

เครอืข่ายสงัคม เขียนบล็อก ทวีตขอ้ความ ท าแผนท่ีจีพีเอส และเล่นเกมสอ์อนไลน ์เยาวชนเหลา่นี ้
สื่อสารกนัทนัทีผ่านการส่งขอ้ความและการแบ่งปันไฟลต์่าง ๆ ” เช่นเดียวกบัการรายงานของนีล
เส็น (Nielsen) เม่ือเดือนมิถนุายนปี 2009 ระบวุ่า “ขณะท่ีเด็กและเยาวชนใช่สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์กิน
6ชั่วโมงต่อวัน พวกเขายังใช้สื่อพรอ้มกันมากกว่าหนึ่งอย่างคิดเป็นรอ้ยละ  23 ของช่วงเวลา
ดงักลา่ว และยงัอ่านหนงัสือ นิตยสาร และหนงัสือพิมพอ์ยู่ดว้ย รอ้ยละ 77 ของวยัรุน่อเมรกินัมีมือ
ถือเป็นของตนเอง รอ้ยละ 83 ใช้บริการส่งข้อความ รอ้ยละ  56 ใช้บริการส่งรูปภาพ วัยรุ่นส่ง
ขอ้ความเฉลี่ย 2,899 ครัง้ต่อเดือน ตวัเลขนีเ้ป็น15เท่า ของค่าเฉลี่ยการใชบ้ริการเสียงตอบรบัซึ่ง
เหมือนว่าอีเมล และโทรศพัทไ์ดก้ลายเป็น การสื่อสารแบบดิจิทลัของคนรุน่พ่อ ไม่ใช่รุน่พวกเขาอีก
ต่อไป” กล่าวโดยเชอริล เลมเกในหนังสือทักษะแห่งอนาคตใหม่:การศึกษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 
(เบลลนักา et al., 2556) 

จากข้อความดังกล่าว ผ่านมาแล้วกว่า  10ปี ท าให้เราสามารถตีความเก่ียวกับด้าน
การศกึษาไดว้่า ความรบัผิดชอบของนกัการศกึษาคือการท าใหแ้น่ใจว่านกัเรยีนทกุวนันีพ้รอ้มท่ีจะ
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ใชชี้วิต เรยีน ท างานและเติบโตขึน้ในโลกไฮเทค โลกท่ีจะเป็นหนึ่งเดียว และเป็นโลกแห่งการมีสว่น
รว่มซึง่กนัและกนั  

การเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 และการมีส่วนร่วมของนักเรียน หมายถึงการผสมผสานชุด
ทักษะท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การคิดเชิงวิพากษ์ การท างานร่วมกัน ความรูพ้ืน้ฐานดา้นสารสนเทศ 
เป็นตน้ กบัมาตรฐานทางวิชาการซึ่งตอ้งน าไปปฏิบตัิโดยผ่านนวตักรรมดิจิทลั ภายใตบ้ริบทของ
งานวิจัยด้านวิทยาศาสตรก์ารรบัรูท่ี้บอกว่าเรียนรูอ้ย่างไรจึงจะดีท่ีสุด โดยเราสามารถแบ่ง
นวตักรรมการเรยีนรูแ้บบดจิิทลัไดเ้ป็น 3 แบบคือ 

3.1.1. นวัตกรรมที ่1 : การท าใหเ้หน็ภาพ  
เราตอ้งยอมรบัวา่คนเราสามารถเรยีนรูจ้ากภาพกบัขอ้ความและเสียงรวมกนัไดด้ีกว่า

การเรยีนรูผ้า่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอยา่งเดียว โดยมีเง่ือนไขการออกแบบทรพัยากรการเรยีนรูน้ัน้ตอ้ง
เป็นไปตามหลกัการของสื่อผสม หรอืมลัติมีเดีย โดยมีหลกัการ 7 ขอ้ ดงันี ้

3.1.1.1 หลกัของมลัติมีเดีย: เม่ือใชค้  าและภาพรวมกนั นกัเรยีนจะจ าไดม้ากกว่าการ
ใชค้  าเพียงอยา่งเดียว แตท่ัง้นีเ้นือ้หาตอ้งไมซ่  า้ซอ้น 

3.1.1.2 หลกัของพืน้ท่ีต่อเน่ือง: เม่ือน าขอ้ความและภาพท่ีเก่ียวขอ้งมารวมไวท่ี้
เดียว นกัเรยีนจะเรยีนรูไ้ดด้ีกวา่การแยกอยูค่นละพืน้ท่ี 

3.1.1.3 หลกัของเวลาตอ่เน่ือง: เม่ือขอ้ความและภาพประสานกนัในจงัหวะเวลา
เดียวกนั นอ้งเรยีนจะเรยีนรูไ้ดด้ีกวา่เวลาท่ีเนือ้หาแสดงช่วงเวลาตา่งกนั 

3.1.1.4 หลกัของการแยกความสนใจ: เม่ือตดัค า ภาพ และเสียงท่ีไม่เก่ียวออกไป 
นกัเรยีนจะเรยีนรูเ้นือ้หาไดแ้ม่นย าขึน้ 

3.1.1.5 หลักของรูปแบบ: เม่ือเสนอเนือ้หาการบรรยายดว้ยเสียง นักเรียนจะ
เรยีนรูไ้ดด้ีกวา่เวลาน าเสนอแบบขอ้ความบนหนา้จอ 

3.1.1.6 หลกัของความแตกต่างระหว่างบุคคล: การออกแบบโดยอาศยัหลกัการ
เหลา่นีส้่งผลต่อผูท่ี้มีความรูน้อ้ยไดม้ากกว่าผูท่ี้มีความรูด้ี และยิ่งส่งผลมากขึน้ต่อคนถนดัดา้นมิติ
สมัพนัธม์ากกวา่คนท่ีไม่ถนดั 

3.1.1.7 หลกัของการควบคุมโดยตรง: เม่ือสื่อการสอนเริ่มซบัซอ้นมากขึน้ การ
ควบคมุสื่อการสอนโดยตรงจะสง่ผลตอ่การถ่ายทอดเนือ้หามากเช่นกนั 

จากการวิเคราะหเ์ชิงอภิมาน (meta-analysis) เผยว่า การเรียนรูท่ี้ใชห้ลายรูปแบบ 
สามารถเพิ่มผลสมัฤทธ์ิไดห้ากใชห้ลกัการของมลัติมีเดีย การวิเคราะหเ์ชิงอภิมานพบวา่ถา้เป็นการ
เรยีนรูท่ี้ใชห้ลายรูปแบบแต่โตต้อบไม่ได ้จากนกัเรยีนท่ีเคยได้ 50%จะเปลี่ยนเป็น71% ทนัที แตถ่า้
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เป็นการเรียนผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบท่ีมีการโตต้อบได ้นักเรียนท่ีเคยได ้50% จะเปลี่ยนเป็น 
82% โดนทนัที เราสามารถเห็นตวัอยา่งของสื่อในยคุปัจจบุนัได ้ดงัเช่นตวัอยา่งนี ้

The New York Times น าเสนอสื่อแบบโตต้อบ (Interactive Media) เก่ียวกับ
วิกฤตเศรษฐกิจ โดยผูใ้ชส้ามารถส ารวจภาวะถดถอยในอดีตแลว้น ามาเปรียบเทียบกบัวิกฤตในปี 
2009 ไดด้ว้ยตนเอง 

The New York Times ยงัน าเสนอกราฟฟิกแบบโตต้อบ (Interactive Graphic) 
ในช่วงการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในปี 2008 โดยแสดงช่ือผูส้มคัรท่ีถกูผูส้มคัรคนอ่ืนพาดพิงถึงใน
ระหวา่งการโตว้าทีหลายครัง้ท่ีน าไปสูก่ารเลือกผูแ้ทนพรรคเขา้ชิงต  าแหน่งประธานาธิบดี 

ทกุๆ วนันกัเรยีนไดส้มัผสักบัภาพ วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหวอ่ืน ๆทัง้ในโฆษณาและ
รายการโทรทัศนใ์นเว็บไซตต์่าง ๆ แต่ความจริงคือนกัเรียนไม่ไดเ้กิดมาพรอ้มความสามารถรอบ
ดา้นท่ีจ าเป็นตอ่การตีความมลัติมีเดีย คิดผ่านมลัติมีเดีย และสื่อสารผา่นมลัติมีเดีย ทัง้แบบง่าย ๆ 
หรือแบบซบัซอ้นก็ตาม พวกเขาจ าเป็นต้องเรยีนรูเ้พื่อกลายเป็นผูช้มท่ีมีขอ้มลู เป็นนกัวิจารณ ์นกั
คิด และเป็นผูผ้ลิตมลัติมีเดียใหไ้ด ้

กลยทุธ ์3 อย่างท่ีนกัการศกึษาสามารถน ามาใชโ้ดยอาจะใชเ้ทคโนโลยีเป็นตวักลาง
ในการดงึประโยชนจ์ากการท าใหเ้ห็นภาพและเพื่อใหน้กัเรยีนอา่นออกไดแ้ก่ 

การพฒันานกัเรยีนใหเ้ป็นผูบ้รโิภคขอ้มลูข่าวสารท่ีรูเ้ท่าทนั 
ในปัจจุบนัมีสื่อมากมายเกิดขึน้รายวินาที นกัเรียนทุกคนสามารถคน้หา เขา้ถึง 

และติดตามขอ้มลูไดจ้ากทุก ๆ  สถานท่ีท่ีเขาเหล่านัน้อยู่  การรบัรูว้่าสื่ออาจถกูปรุงแต่งไดเ้ป็นขัน้
แรกท่ีส าคัญของความรูพ้ืน้ฐานดา้นสื่อ ผูบ้ริโภคท่ีรู ้เท่าทันย่อมตระหนักว่าภาพสามารถส่งผล
กระทบตอ่อารมณ ์จิตใจ รา่งกาย และการรบัรูข้องเราได ้เราจงึควรความสื่อใหเ้หมาะสม  

ใหน้กัเรยีนมีสว่นรว่มในการคิดเชิงวิพากษแ์ละการคิดสรา้งสรรคโ์ดยใชภ้าพ 
การท าใหเ้ห็นภาพยงัเป็นเครื่องมือพิเศษส าหรบัการคิดเชิงวิพากษ์และความคิด

สรา้งสรรค ์ยิ่งงานมีความเหมือนจริงเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้น ทั้งครูและนักเรียนสามารถเขา้ถึงชุด
ขอ้มลูสาธารณะ เพื่อลองคน้หาค าตอบส าหรบัค าถามปลายเปิดในหวัขอ้ตา่ง ๆ ได ้

ใหน้กัเรยีนมีสว่นรว่มในการสื่อสารดว้ยภาพ 
นอกจากการตีความภาพแล้ว นักเรียนควรเข้าใจวิธีสรา้งภาพเพื่อสื่อสาร

ความคดิของตน น าเสนอขอ้มลู และเลา่เรือ่ง นั่นคือถา้เป็นไปไดก้ารสรา้งภาพควรเป็นการรวบรวม
ขอ้มูลต่าง ๆ ไวใ้นภาพแทนท่ีจะเป็นการใชค้  าอธิบายสัญลกัษณ์ ตัวอย่างของภาพเช่น การใช้
แผนภมูิในรูปแบบตา่ง ๆ 
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ภาพประกอบ 31 แสดงตวัอยา่งแผนภมูิวงกลมแสดงการจดัวางขอ้ความและภาพแบบแยกกนั 
 
ท่ีมา: https://support.apple.com/kb/PH24017?locale=th_TH&viewlocale=th_TH 
 

จากภาพ สมองตอ้งท างานโดยใชค้วามจ าท่ีมากขึน้ถา้ขอ้ความไม่ไดร้วมอยู่ใน
ภาพ เพราะตอ้งมองกลบัไปกลบัมาระหวา่งภาพกบัสญัลกัษณ ์แตใ่นตวัอย่างท่ีขอ้ความรวมอยู่ใน
ภาพ สมองจะใชค้วามจ านอ้ยลง กลยทุธห์นึ่งท่ีช่วยในการเรยีนรูผ้า่นการท าใหเ้ห็นภาพคือ การวาง
แนวทางเพื่อก าหนดมาตรฐานคณุภาพระดบัสงูของภาพท่ีนกัเรยีนท า  
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ภาพประกอบ 32 แสดงตวัอยา่งแผนภมูิวงกลมแสดงการจดัวางขอ้ความและภาพแบบรวมกนั 

 
ท่ีมา: www.mathsmethod.com/m-p6-content/m-p6-statistic-page9-s.php?width= 

1440&height=900 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 แสดงตวัอยา่งของการปรากฏซ า้และการจดัต าแหนง่ 
 
ท่ีมา: www.ted.com/talks 
 

http://www.mathsmethod.com/m-p6-content/m-p6-statistic-page9-s.php?width
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ความแตกต่าง เพื่อใหแ้น่ใจว่าองคป์ระกอบแต่ละอย่างของการออกแบบภาพมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั ความแตกต่างจะดึงดดูสายตาของผูอ้่านใหส้นใจ เช่น การใช้
ขนาดตวัอกัษรท่ีแตกตา่งกนั 

การปรากฏซ า้ องคป์ระกอบท่ีซ า้ ๆ กนัในงานออกแบบจะเพิ่มความเป็นอนัหนึ่ง
อัน เดียวกันของชิ ้น งาน  เช่ นตัวอย่างจากภาพ  มาจากเว็บ ไซต์ของ TED (Technology 
Entertainment Design): www.ted.com/talks แตล่ะรายการมีจั่วหวัและรูปแบบท่ีเหมือนกนัหมด 

การจัดต าแหน่ง ต  าแหน่งท่ีองคป์ระกอบต่าง ๆ ถูกจดัวางบนหนา้เว็บควบคุม
ทิศทางสายผูอ้่าน ดงันัน้องคป์ระกอบแตล่ะอย่างควรเช่ือตอ่กบัองคป์ระกอบทางสายตาอ่ืน ๆ เช่น 
ตวัอย่างในภาพ ผูอ้่านจะถกูดงึความสนใจไปท่ีหวัขอ้ดา้นบนทนัที จากนัน้คอ่ย ๆ ละสายตาลงมา
ดูภาพของผูบ้รรยาย โดยในแต่ละรายการ ขอ้ความอยู่ท่ีดา้นขวาของภาพอย่างใกลชิ้ด ท าให้
สายตาเปลี่ยนจากการมองภาพไปท่ีขอ้ความซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของการอ่าน โดยธรรมชาติ
แลว้สายตามกักว่ากลบัไปท่ีภาพ แต่เม่ือตอ้งดูจากซา้ยไปขวา สายตาจึงกลบัไปท่ีขอ้ความและ
เคลื่อนไหวซ า้ ๆ การออกแบบจึงตอ้งสัมพันธ์กับการกลอกตาเพื่อใหม้ั่นใจว่าขอ้มูลทั้งหมดใน
ขอ้ความและภาพจะถกูประมวลผล 

ความใกล้ชิด สิ่งท่ีเก่ียวขอ้งกันควรถูกจัดวางให้อยู่ใกลก้ันเพื่อใหเ้ห็นว่าเป็น
องคป์ระกอบเดียวกนัของภาพ ท าใหโ้ครงสรา้งไมร่กตา ช่วยจดัระเบียบใหผู้อ้า่นไดอี้กดว้ย 

การอ่านภาพออกเป็นส่วนประกอบส าคญัของการเรยีนรูห้นงัสือในศตวรรษท่ี 21 ซึ่่ง
ช่วยส่งเสริมและขยายการคิดเชิงวิพากษ์ เพิ่มความเขา้ใจท่ีลึกซึง้ในด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 
โดยเฉพาะดา้นวิชาวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์สงัคมศกึษา และวิชาแกนอื่น ๆ 

3.1.2 นวัตกรรมที ่2 : การท าความรู้ใหเ้ป็นประชาธิปไตย  
อินเตอรเ์น็ตไดเ้ปิดโอกาสใหค้นเรียนรูต้ลอดชีวิตในสภาพแวดลอ้มแบบเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ ระบบนิเวศของการเรียนรูก้  าลงัพฒันาไป มีการเรียนรูน้อกระบบระดบับุคคล 
ระดบัวิชาชีพ ระดบัครอบครวั ระดบัการงานและระดบัชมุชน ตามความตอ้งการ ผลประโยชน ์และ
ความรบัปิดชอบ บรดิเจ็ท บารร์อน (Bridget Barron) นกัวิจยัจากสแตนฟอรด์ไดก้ลา่วว่า “เราควร
มองการเรียนรูข้องวัยรุ่นเสียใหม่ในแง่ของโอกาสในการเรียนรูน้อกระบบแบบต่าง ๆ ส าหรบั
นกัเรยีน” 
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ภาพประกอบ 34 บรบิทการเรยีนในศตวรรษท่ี 21 
 
ท่ีมา: หนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม่:การศกึษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 

 
ความรบัผิดชอบของสถานศกึษาอีกประการคือ การสรา้งหลกัประกนัว่านกัเรียนจะ

ได้รับความรู ้และเกิดความเช่ียวชาญในการส ารวจการมีปฏิสัมพันธ์ และการเรียนรู ้ใน
สภาพแวดลอ้มดิจิทัล หัวขอ้ต่าง ๆ ท่ีควรพิจารณาเก่ียวกับการท าความรูใ้หเ้ป็นประชาธิปไตย
ไดแ้ก่ 

การท่องอินเตอรเ์น็ต ค  าว่า รูจ้ักใชข้อ้มูล แมว้่าขอ้มูลจะมีอยู่ทั่วไปก็จริง แต่
เป็นเรื่องส าคัญมากท่ีทางโรงเรียนควรท างานร่วมกับนักเรียนในการคน้หาขอ้มูลอย่างรูจ้ักใช ้
ส  ารวจเว็บท่ีเห็นและยงัไม่เห็น วิพากษ์วิจารณเ์ว็บไซตเ์พื่อช่วยกันตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ
แหลง่ขอ้มลู 
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วัตถุการเรียนรู้ ปัจจุบันวตัถุการเรียนรูม้ากหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอบนยูทูป 
ไฟลเ์สียง วีดีโอ เว็บไซตแ์บบโตต้อบ สไลดท่ี์มีค าบรรยาย และอ่ืน ๆ ผูเ้รียนท่ีสนใจสามารถเขา้ถึง
วตัถเุหลา่นีไ้ดต้ลอดเวลา และสามารถน ามาใชเ้พื่อเสรมิการเรยีนในหอ้งเรยีนจรงิ หรอืใชเ้ป็นสว่น
หนึ่งของชัน้เรยีนเสมือนได ้เพื่อใหน้กัเรยีนสามารถเขา้ใจไดง้่ายขึน้ 

การจ าลอง นกัเรยีนจะเรยีนรูไ้ดล้กึซึง้เมื่อพวกเขาสามารถทดลองปรบัตวัแปรใน
แบบจ าลองได ้

การท าความรูใ้หเ้ป็นประชาธิปไตยยงัเปิดโอกาสอนัยิ่งใหญ่ใหน้กัการศึกษาเริ่มตน้
เปลี่ยนแปลงสถานศกึษาใหเ้ป็นสถานท่ีทางกายภาพและแบบเสมือนส าหรบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ท่ี 21 ขอ้แตกต่างส าคญัประการหนึ่งท่ีไม่เหมือนระบบการศกึษาแบบดัง้เดิมคือ การวางรากฐานท่ี
มั่งคงในการเรยีนรูแ้บบสืบคน้ท่ีนกัเรยีนเป็นศนุยก์ลางและเป็นการเรยีนรูจ้ากการปฏิบตัิจรงิ 

3.1.3 นวัตกรรมที ่3: การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
อินเตอรเ์น็ตในทศวรรษท่ี 1990 ก่อใหเ้กิดพืน้ท่ีสาธารณะต่อกลุ่มคนซึ่งขาดตวัแทน 

แต่เครื่องมือเว็บ  2.0 ของศตวรรษท่ี 21 ก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการมีส่วนรว่ม เครื่องมือเว็บ 2.0 เปิด
โอกาสใหทุ้กคนเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ตสามารถโพสต ์แลกเปลี่ยน และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัสื่อ
ตา่ง ๆ  ได ้สามารถโตต้อบผา่นเครอืข่ายทางสงัคม และท าใหท้กุคนไดมี้สว่นรว่มในการสนทนาสด 
ไดส้ื่อสารแลกเปลี่ยนมมุมองภายในชุมชนท่ีสนใจเรื่องเดียวกัน หรือสาขาเดียวกนัแบบวินาทีต่อ
วินาที และเม่ือเกิดเหตกุารณแ์บบนี ้ผูค้นมกัคาดหวงัว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเสมือนเหล่านี ้
ไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการณ์อีกต่อไป หากแต่หัวใจของชุมชนเหล่านีค้ือการเติบโตของบรรทัดฐาน 
เนือ้หา วาทกรรม และวงจรชีวิต 

ตัวอย่างเช่น ท่ีโรงเรียน High tech Middle ในซานดิเอโก นักเรียนสรา้งเครือข่าย
สงัคมเพื่อแสดงอตัลกัษณข์องตนโดยเปรยีบเทียบกบัตารางธาตตุา่ง ๆ โดยท่ีผูส้อนของใหน้กัเรยีน
แจกแจงลกัษณะของธาตตุา่ง ๆ แลว้เลือกธาตท่ีุมีคณุลกัษณะตรงกบันิสยัของตนเองมากท่ีสดุ เมื่อ
จดัท าหนา้เฟซบุ๊คเสรจ็ นกัเรยีนจะไปขอเป็นเพื่อนกบัธาตอ่ืุน ๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของตน 
และเม่ือคลิกเว็บไซต ์หน้าเฟซบุ๊คของนักเรียนแต่ละคนจะเผยให้เห็นคุณลักษณะท่ีพวกเขามี
รว่มกบัธาตท่ีุคิดว่าใกลเ้คียงท่ีสดุ  
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ภาพประกอบ 35 ตารางธาต ุ: หนา้เฟซบุ๊คของนกัเรยีนกบัตารางธาตตุา่ง ๆ และแนวคดิของ
นกัเรยีน 

 
ท่ีมา: หนงัสือทกัษะแห่งอนาคตใหม ่: การศกึษาเพื่อศตวรรษท่ี 21 

  
วฒันธรรมการมีส่วนรว่มนีส้ะทอ้นออกมาใหเ้ห็นชดัเจนในเศรษฐกิจยคุโลกาภิวฒัน ์

ประสทิธิผลของทีมมกัขึน้กบัวฒุิภาวะทางสงัคม และอารมณ ์ความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย ภาวะ
ผูน้  าและความมุ่งมั่นของสมาชิก สิ่งเหล่านีเ้ป็นตวับ่งชีว้ฒันธรรมการมีส่วนรว่มของเว็บ 2.0 ท่ีซึ่ง
พลงัมากจากคณุภาพความถ่ี ความเช่ียวชาญ ภมูิหลงั และความมุง่มั่นของผูมี้สว่นรว่ม 

ผูค้นก าลงัหาทางใชน้วตักรรมเพื่อตอบสนองจุดประสงคข์องตนเอง ในการกระท า
ดังกล่าวพวกเขาได้ส่งอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงบริบทแวดล้อมของสังคมอย่างต่อเน่ือง 
ปรากฏการณนี์เ้ป็นจริงเช่นกันในกาเรียนรู ้นกัวิจยั ไค ฮคัคาไรเนน (Kai Hakkarainen) และเพื่อ
รว่มงานไดอ้ธิบายวิธีคิดของนกัการศึกษาในเรื่องการเรียนรูว้่ามี 3 รูปแบบท่ีแตกต่างกัน รูปแบบ
แรกคือ โมเดลการรบั (Acquisition Model) เนน้สิ่งท่ีบุคคลรูแ้ละสามารถเรียนรูไ้ดใ้นระดบับุคคล 
รูปแบบท่ี 2 คือ การมีส่วนรว่ม (Participation) รูปแบบนีน้กัการศกึษายอมรบัแง่มมุทางสงัคมของ
การเรียนรูซ้ึ่งเกินเลยไปกว่าโมเดลการรบั แมว้่านกัเรยีนในโมเดลนีอ้าจท างานรว่มกนั แตม่าตรวดั
ความส าเร็จยงัคงเนน้ความสามารถในการเรียนรูร้ะดบับุคคล และบางทีอาจะวดัความสามารถ
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ของการท างานภายในกลุม่  ชมุชน เครอืข่ายหรอืวฒันธรรมควบคูไ่ปดว้ย รูปแบบท่ี 3 คือ การสรา้ง
ความรู ้(Knowledge Creation) ผลงานกลุ่มหรือชุมชนเป็นสิ่งมีคุณค่า และเสริมดว้ยการวดัผล
งานในสว่นท่ีแตล่ะคนท าเพื่อทีมและการไดร้บัความรูข้องแตล่ะคน  

วิธีการหนึ่งท่ีสถานศกึษาสามารถท าไดท้นัทีคือใชแ้นวทางของการเรยีนรูอ้ยา่งแทจ้รงิ
(Authentic Learning) ตามทฤษฎีของเฟรด็ นิวมนัน ์(Fred Newmann) นิยามไวว้่าเป็นกาเรยีนรูท่ี้
มีองคก์อบส าคญัคือ การสืบคน้ประเด็นท่ีศกึษาในเชิงลกึ การเรยีนรูน้อกชั่วโมงเรยีน และการสรา้ง
ความรู ้

3.2 รูปแบบของส่ือปฏิสัมพันธ ์
สื่อปฏิสมัพนัธ ์หมายถึง สื่อหรือขอ้มลูท่ีมีการตอบสนองระหว่างตวัสื่อเองและผูท่ี้ไดร้บั

สื่อ (Two way Communication) ค าว่าสื่อในท่ีนีม้ิไดห้มายถึงมลัติมีเดียเพียงอย่างเดียว แต่อาจ
หมายถึงการกระท าต่างๆท่ีถูกออกแบบให้เกิดการตอบสนองอีกดว้ย ซึ่งการน า เสนอขอ้มูลใน
รูปแบบท่ีตวัผูร้บัขอ้มลูตอ้งปฏิสมัพนัธืดว้ยถึงจะไดร้บัขอ้มลู สื่อปฏิสมัพนัธเ์ป็นสิ่งท่ีนิยมมากใน
ปัจจุบนัโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิพิธภณัฑแ์ละสถานศึกษา เพื่อใชส้  าหรบัการจดันิทรรศการต่างๆ 
สื่อปฏิสมัพนัธมี์หลากหลายปูแบบมาก แตท่ี่ถกูน ามาใชแ้ละพบบอ่ย มีดงัตอ่ไปนี ้

3.2.1 Interactive Shadow / Body Sensor  
วิธีการน าเสนอขอ้มูลหรือภาพต่างๆดว้ยการฉายภาพลงบนพืน้ท่ีว่าง ซึ่งสามารถ

เป็นไดท้ัง้แบบบนผนงัและบนพืน้ซอฟตแ์วร ์และใชเ้ซน็เซอรใ์นการจบัการเคลื่อนไหวของผูเ้ลน่ เพื่อ
สั่งใหโ้ปรแกรมท ารูปรา่งตามท่ีผูเ้ลน่ตอ้งการ 

3.2.2 Multi-touch Table / Sensor table  
วิธีการน าเสนอรูปแบบหนึ่ง เหมาะส าหรบัการท าในรูปแบบเกมหรอืการฉายภาพเพื่อ

บอกเลา่เรื่องราว และสรา้งใหเ้กิดการจบัตอ้ง โดยโปรแกรมเซนเซอรเ์พื่อจบัการเคลื่อนไหวของนิว้
ในการสมัผสั ขยาย ลาก สามารถรองรบัการสมัผสัไดม้ากกวา่1จดุ  

3.2.3 Augmented Reality  
โปรแกรมการน าเสนอในรูปแบบของ 3D Model โดยการเลน่ผ่านบารโ์คด้ท่ีถกูฝังอยู่

ในภาพ และลายกราฟฟิคต่างๆ เหมาะกบัการใชใ้นงานแสดงงานจ าลอง งานพิพิธภณัฑ ์เพื่อใหผู้้
เลน่สามารถมองเห็นสิ่งของได ้360 องศาโดยไมต่อ้งแตะตอ้งตวัสนิคา้ หรอืสิ่งจดัแสดง  

3.2.4 Hologram Effects 
 โปรแกรมการน าเสนอโดยใชเ้ทคนิค Hologram ท่ีท าใหเ้กิดภาพเสมือนลอยอยูก่ลาง

อากาศ สามารถมองเห็นไดด้า้นเดียว สามารถท าใหเ้ห็นเป็นสามมิติไดด้ว้ยตวัอุปกรณ์จัดฉาก 
เทคนิคนีเ้หมาะส าหรบัใชใ้นการน าเสนอโลโก ้ภาพกราฟฟิค หรอืตวัสนิคา้ 



  78 

การศกึษาดา้นปฏิสมัพนัธ ์ท าใหผู้ว้ิจยัไดเ้ห็นถึงกระบวนการในการน าสื่อมลัติมีเดียตา่งๆ 
มาใชใ้นการเรียนการสอน ไปจนการใชชี้วิตประจ าวนั สื่อต่างๆ มีรูปแบบการน าเสนอและการ
เลือกใชท่ี้ต่างกนัออกแบบ ขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงคข์องการใชง้านนัน้ๆ ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่าจากเอกสาร
ต่างๆ ผูว้ิจยัตอ้งท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับสื่อในปัจจุบนัท่ีก าลงัเกิดขึน้อีกดว้ย เพื่อใหผู้ว้ิจัย
สามารถพฒันาสื่อเชิงปฏิสมัพนัธท่ี์เหมาะสมกบังานวิจยัได ้ 

 
4. ส่ืออืน่ ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
นอกเหนือจากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัในดา้นตา่งๆ แลว้ ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาสื่อ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทัง้ดา้นจิตวิทยา และเชิงปฏิสมัพนัธ์เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะหร์ว่มกบัขอ้มลู
จากเอกสารเพ่ือพฒันาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น และสื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธอี์กดว้ย 

4.1 Song of ANAGURA 
 

 
 

ภาพประกอบ 36 Song of Anagura  
 

ท่ีมา: www.miraikan.jst.go.jp/en/exhibition/future/information/anagura 
 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมท่ีช่ือว่า Miraikan ตัง้อยู่ท่ีเมืองโตเกียว 
ประเทศญ่ีปุ่ น ภายในพิพิธภณัฑร์วมผลงานมากมายท่ีเก่ียวกบัวิวฒันาการทางวิทยาศาสตร ์และ
นวตักรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในประเทศญ่ีปุ่ นมาใหช้มกัน โดยท่ีมี Song of ANAGURA เป็นหนึ่งใน
นิทรรศการท่ีถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ Create Your future เพื่อทดลงให้ผูท่ี้เขา้ชมนิทรรศการ
สามารถลองสร้างสรรคเ์มือง และกิจกรรมในอนาคตไดด้ว้ยตวัเอง 
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Song of ANAGURA คือนิทรรศการการออกแบบพืน้ท่ี ท่ีเล่าถึงเรื่องราวในอีก 1,000 ปี 
ขา้งหนา้ตอ่จากนีว้า่จะเกิดอะไรขึน้บา้งภายในพืน้แห่งนัน้ ดว้ยการท าวิจยัและการคน้ควา้หาขอ้มลู
เก่ียวกับBig Data ท่ีเกิดขึน้จากการแชรข์อ้มลูกันของคนทั่วโลก Spatial information จึงเป็นการ
รวมรวบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีกระจากตามพืน้ท่ี แลว้จึงน าขอ้มูลนัน้ๆมาสรา้งใหก้ลายเป็นโลกเสมือน
อยา่งนงึท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ในอนาคต 

 

 
 

ภาพประกอบ 37 กรอบแนวคิดของ Spatial Design 
 
ท่ีมา: www.miraikan.jst.go.jp/sp/anagura/en/interview1.html 
 
Ryosuke Shibasaki คือหนึ่งในผูอ้อกแบบและผูใ้หค้  าปรกึษา Song of ANAGURA ได้

กล่าวว่าจากแนวคิดการน าเอาขอ้มลูมาสรา้งจนกลายเป็นภาพ (Data Visualization) และเพื่อให้
เห็นภาพไดด้ีท่ีสุด แนวคิดของการน าเอา Interactive ท่ีเปรียบเสมือนสถานท่ีจริงใหก้ับผูเ้ขา้ชม 
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น่าจะเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุด เพื่อให้ผูช้มสามารถเขา้ใจถึงโลกในอนาคตอีก 1,000 ปี ขา้งหน้าได ้
Ryosuke ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตรใ์นช่วงตน้ศตวรรษ
ท่ี 21 โดยท่ีนกัวิจยัไดค้น้พบเทคโนโลยี 5 ตน้แบบท่ีส าคญัตอ่ทกัษะการเรยีนรู ้แลว้จงึน ามาพฒันา
จนกลายเป็นการทดลองงานออกแบบเชิงปฏิสมัพนัธข์ึน้ 5 ชิน้ (Shibasaki, 2554) 

 

 
 

ภาพประกอบ 38 ลายกราฟฟิค และสเตชั่นแห่งการฟัง 
 
Song of ANAGURA ประกอบดว้ยพืน้ท่ีประมาณ 7x7 เมตรท่ีมีลกัษณะยาวคลา้ยกบัง ู

แลว้ถูกพัฒนาต่อมาเพื่อใหส้ามารถอยู่ในพืน้ท่ีของ Miraikan Museum ได ้โดยภายในพืน้ท่ี ถูก
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 5 กิจกรรม โดยท่ีก่อนเริ่มเล่น จะมีการใหผู้เ้ล่นไดก้รอกขอ้มูลส่วนตวัของ
ตวัเองอย่างครา่ว ๆ เพื่อระบเุพศของตนเอง หลงัจากนัน้ผูเ้ลน่จะไดร้บัการด์ท่ีคียข์อ้มลูของงตนเอง
แลว้เรยีบรอ้ย เพื่อใชเ้ป็นกญุแจในการเขา้สูพ่ืน้ท่ี แลว้ในการเลน่กิจกรรมตา่ง ๆ เมื่อกา้วเขา้มาสูใ่น
โลกเสมือนของ Song of ANAGURA ผูเ้ล่นจะไดพ้บกบัพืน้ท่ีเปล่า และสเตชั่น 5 สเตชั่นพรอ้มกบั
จอมากมายท่ีมีกราฟฟิค ลวดลายต่าง ๆ เล่นอยู่ ในขณะเดียวกันจุดท่ีผูเ้ล่นยืนอยู่ในพืน้ท่ีจะถูก
สรา้งเป็นวงกลมใหญ่ท่ีเปรียบเสมือนกันเงาของผูเ้ล่นนั้น วงกลมแต่ละวงจะมีสีท่ีแตกต่างกัน
ออกไป ขึน้อยู่กบัเพศ อาย ุและเชือ้ชาติท่ีระบ ุโดยทุกครัง้ท่ีผูเ้ล่นกา้วเดินไปทางไหนก็ตามภายใน
พืน้ท่ีนี ้จะมีวงกลมนีต้ามติดตวัไปดว้ย รวมถึงหากผูเ้ล่นเขา้ร่วมกิจกรรมและมีผูอ่ื้นเขา้รว่มดว้ย 
วงกลมนีจ้ะท าหนา้ท่ีในการสรา้งสมัพนัธด์ว้ยกราฟฟิกรูปมือท่ียื่นออกมาจากวงกลม และยื่นไป
เก่ียวมือกบัวงกลมอ่ืน ๆ เพื่อแสดงออกวา่เราทัง้คูไ่ดเ้ป็นเพื่อนกนัแลว้ ((Miraikan), 2560) 
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4.2 มหาลัย 3 นาท ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 39 มหาลยั 3 นาที  
 
ท่ีมา: www.facebook.com/3min.mahalai/ 

 
มหาลัย 3 นาทีเป็นองคก์รณ์ท่ีก่อตั้งขึน้มาโดยมีจุดประสงคใ์นการช่วยแนะแนวดา้น

การศกึษาใหก้บันกัเรยีน นกัศกึษาในประเทศไทย โดยองคก์รณมี์การใชส้ื่อดิจิทลัออนไลนม์ากมาย
เพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มบุคคลผูบ้ริโภคใหไ้ดง้่ายมากท่ีสดุ ปัจจุบนัมหาลยั 3 นาทีมีคนกดไลคห์นา้เพจ
เฟซบุ๊ครว่มแสนคน รวมถึงมีการตดิตามในยทูปูติดอนัดบัประเทศไทยอีกดว้ย  

ใน งาน  Bangkok Design Week 2019 จัดขึ ้น โดย  TCDC (Thailand Creative and 
Design Center) บริเวณเจริญกรุง-ตลาดน้อย ซึ่งเป็นย่านท่ีโดดเด่นไปดว้ยสถาปัตยกรรมและ
ความหลากหลายทางความเช่ือและศาสนา TCDC เลือกพืน้ท่ีแห่งนีเ้พื่อใชใ้นการบอกเลา่เรือ่งราว
เก่ียวกับงานศิลปะ งานออกแบบ และแนวคิดใหม่ ๆ จากคนรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองให้กับนัก
ออกแบบอ่ืน ๆ หรือคนทั่วไปท่ีสนใจจะศึกษาประวตัิศาสตรแ์ละคน้หาวตัถุดิบทางศิลปะวฒันา
ธรรมท่ีหาไดย้ากจากย่านอ่ืน และอาจหลงเหลืออยู่ไม่มากแลว้ในกรุงเทพมหานคร งานBKKDW 
จดัขึน้เป็นระยะเวลา 3 วนั ช่วงวนัศกุร ์เสารแ์ละอาทิตย ์ตัง้แต ่10.00 -22.00 น. (TCDC, 2019) 
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Designer Skills Palette เป็นหนึ่งในผลงานของมหาลยั 3 นาที ท่ีออกแบบนิทรรศการ
ขนาดเล็กท่ีรวบรวมทักษะท่ีส าคัญของนักออกแบบในสายงานต่าง ๆ ผ่านการท า Data 
Visualization ด้วยการก าหนดให้ผู้เล่นหยดสี ท่ีก าหนดไว้ตามหมวดหมู่ ของทักษะต่าง ๆ 
นิทรรศการนีต้อ้งการเปิดใหน้กัออกแบบมีสว่นรว่มเพื่อน าเสนอขอ้มลู และผูเ้ขา้ชมงานไดร้บัรู ้และ
เขา้ใจทกัษะท่ีตอ้งใชใ้นงานสายออกแบบแตล่ะดา้นมากยิ่งขึน้ (นาที, 2562) 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 Designer Skills Palette 
 
ท่ีมา: www.facebook.com/3min.mahalai/ 
 

4.2.1 สีและทกัษะตา่ง ๆ ของ Designer Skills Palette 
4.2.1.1 สีแดง : DATA ANALYSIS หรือทักษะดา้นการวิเคราะหแ์ละจัดการขอ้มูล 

เช่น การน าขอ้มลูดิบมาวิเคราะหแ์ละจดัเรยีงประมวลผล หรือการน าความรูท่ี้ไดม้าวิเคราะหแ์ละ
ท าใหเ้ขา้ใจง่ายขึน้ 

4.2.1.2 สีมว่ง : CREATIVE IDEA หรอืทกัษะในการคดินอกกรอบ สรา้งสิ่งท่ีแตกตา่ง 
เช่น การสรา้งแนวคิดท่ีน่าสนใจให้กับงาน การคิด Concept ท่ีแปลกแหวกแนวมักเป็นงานท่ี
ตอ้งการการ Brain Storm อยูบ่อ่ย ๆ  

4.2.1.3 สีน า้เงิน : PRODUCTION หรือทกัษะในการผลิตผลงานใหเ้กิดขึน้จริง เช่น 
การผลดิงาน การท าModel Prototype การลงมือท าหตัถกรรม ความเขา้ใจดา้นโครงสรา้ง การถ่าย
ท าภาพยนตร ์รวมไปถึงการวาดภาพประกอบ 
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4.2.1.4 สีเขียวฟ้า : AESTHETIC หรือทักษะดา้นความงาม รูจ้ักและจัดการความ
งามได ้เช่น การออกแบบใหเ้กิดความสวยงามเป็นหลกั การจบัคู่สี การเลือกวสัดใุหส้วยงามเพิ่ม
มลูคา่ 

4.2.1.5 สีเขียว : RESEARCH หรือทักษะในการหาข้อมูล เช่น การลงพื ้นท่ีเพื่อ
สอบถามปัญหาและท าความเขา้กลุม่เปา้หมาย ท างานกบัการหาขอ้มลูเพื่ออา้งอินในการออกแบบ 
หรอืการทดลองหาค าตอบไม่ว่ากบัคนหรอืวสัด ุ

4.2.1.6 สีเหลือง : COMMUNICATION หรือทักษะในการสื่อวารสิ่งท่ีคิดใหอี้กฝ่าน
เขา้ใจ ผ่านเทคนิคต่าง ๆ เช่น การเขียนสครปิต ์การท าคู่มือ ท าปา้ยSignageบอกเสน้ทาง การพรี
เซน้ตง์าน การออกแบบเรื่องเล่า เพื่อท่ีจะสื่อสารกบัผูค้นท่ีหลากหลายใหเ้ขา้ใจในสิ่งท่ีตอ้งการสื่อ
ไดต้รงกนั ผา่นสารทสมัผสัในรูปแบบตา่งๆ 

4.2.1.7 สีสม้ : STRATEGIC THINKING หรือทกัษะการคิดวางแผนอย่างเป็นระบบ 
คิดในดา้นการใชง้านหรอืแกปั้ญหา เช่น ช่วยวางแผนการตลาด จดัการงานในโครางการทัง้หมดให้
ด  าแนนไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ หรอืการตีโจทยท์างงานออกแบบอยา่งมีกลยทุธ์ 
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ภาพประกอบ 41 วิธีการ และอปุกรณใ์นการเลน่ Designer Skills Palette  

 
ท่ีมา: www.facebook.com/3min.mahalai/ 

 
การสรา้งพื ้นท่ีนิทรรศการขนาดเล็กแบบนี้ท าให้นักเรียนท่ีสนใจด้านการออกแบบ

สามารถเขา้มาลองท าความเขา้ใจกบัทกัษะตา่ง ๆ ของนกัออกแบบได ้รวมถึงเป็นการสรา้งพืน้ท่ีให้
นกัออกแบบท่ีมีประสบการณ์มารว่มแบ่งปันขอ้มลูว่าทักษะใดบา้งท่ีตนคิดว่าส าคญัในสายงาน
ของตนเอง เพื่อใหผู้ท่ี้สนใจ รบัรูแ้ละเขา้ใจสายงานออกแบบในแตล่ะดา้นมากยิ่งขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 42 ผูร้ว่มเลน่ อาชีพนกัรอ้ง, การด์ของแฟชั่นดีไซนเ์นอร ์2 คน  
 
ท่ีมา: ผูว้ิจยั และ www.facebook.com/3min.mahalai/ 
 
4.3 แบบทดสอบ Enneagram 
แบบทดสอบบุคลิกภาพEnneagram โดยโครงการ  Determine Your Dream เป็น

แบบทดสอบออนไลนท่ี์ถูกสรา้งขึน้บนพืน้ฐานความรูเ้ก่ียวกับนพลกัษณ์ทัง้9 โดยแบบทดสอบนี้
เป็นการท าแบบทดสอบแบบสัน้ๆ ค าถามส่วนใหญ่มกัเป็นการตัง้ค  าถามถึงเหตกุารณท่ี์อาจเกิด
ขึน้กบัตวัคณุ หรอืเป็นสถานการณท์ั่วไปท่ีอาจเคยเกิดขึน้แลว้กบัผูเ้ลน่ 
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ภาพประกอบ 43 รูปแบบค าถามของแบบทดสอบ 
 
ท่ีมา: https://www.quotev.com/quiz/1229587/What-Enneagram-Type-are-you?fb 
 
ในแบบทดสอบนีผู้้เล่นจะได้พบกับค าถามทั้งหมดจ านวน  8 ข้อ และช้อยส์ค  าตอบ

ทัง้หมด 9 ค าตอบในแต่ละขอ้ หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดล้องเล่นดว้ยตนเองแลว้ ท าใหผู้ว้ิจยัทราบไดว้่า
เหตผุลของการท่ีตอ้งมีค าตอบมากถึง 9 ขอ้เป็นเพราะค าตอบท่ีถกูก าหนดเอาไวใ้นแต่ละขอ้เป็น
ค าตอบท่ีบุคลิกภาพแต่ละประเภทมกัจะตอบ เม่ือผูเ้ล่นกดเลือกค าตอบประเภทใดๆ มากกว่า 1 
ใน 3 ของค าตอบทัง้หมด แบบทดสอบจะสามารถรวบรวมขอ้มลูและเจาะจงไดว้่าผูเ้ล่นนัน้ๆ เป็น
คนบคุลิกภาพแบบลกัษณใ์ดในนพลกัษณท์ัง้ 9 ของ Enneagram 
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ภาพประกอบ 44 ผลลพัธข์องแบบทดสอบ 
 
ท่ีมา: https://www.quotev.com/quiz/1229587/What-Enneagram-Type-are-you?fb 
 
จากแบบทดสอบดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้  าการทดลองเล่นแบบทดสอบดว้ยตนเองและพบว่า 

การถาม-ตอบ ในรูปแบบออนไลนมี์ทัง้ขอ้ดีและขอ้เสีย ขอ้ดีคือ ผูว้ิจยัสามารถท าแบบทดสอบนีได้
ในทกุสถานท่ี และไม่จ ากดัเวลา แต่ในขณะเดียวกนั ขอ้เสียของการทดสอบในรูปแบบนี ้ท าใหผู้ท่ี้
ทดลองเล่นแบบทดสอบ สามารถเลือกตอบค าถามในเชิงเบี่ยงเบนได ้เช่นการตอบค าถามให้
ตนเองดูดีกว่าปกติ เพื่อใหไ้ดค้  าตอบท่ีดี เน่ืองจากการท าแบบทดสอบลกัษณะนีม้กัเชิญชวนให้
หลงัเล่นแบบทดสอบเสรจ็ ผูเ้ล่นสามารถน าออกไปเผยแพรใ่นพืน้ท่ีส่วนตวัของตนเองได ้ (Dream, 
2012) 
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4.4 16 personalities 
 

 
 

ภาพประกอบ 45 16 personalities แบบนกัผจญภยั 
 
ท่ีมา: https://www.16personalities.com 
 
บททดสอบบุคลิกภาพท่ีถกูสรา้งขัน้มาโดยบริษัท England and Wales ขององักฤษคือ

แบบทดสอบย่อยท่ีไดร้บัแรงบันดาลใจมาจากEnneagram แต่เป็นการแบ่งแยกประเภทโดยใช้
บคุลิกภาพเป็นแกนหลกั แลว้เจาะจงไปท่ีลกัษณะนิสยัสว่นบคุคลมากกวา่ท่ีจะสนใจบคุลิกภาพ  

บุคลิกภาพเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆปัจจัยท่ีชีน้  าพฤติกรรมของเราอย่างไรก็ตาม การ
กระท าของเรายงัไดร้บัอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ ์และเปา้หมายสว่นบคุคลอีกดว้ย 
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ในเว็บไซตข์อง16 personalities ไดอ้ธิบายว่าคนท่ีอยู่ในประเภทบุคลิกภาพท่ีเฉพาะเจาะจงมี
แนวโน้มท่ีจะประพฤติตนอย่างไร ความแตกต่างท่ีส  าคัญสามารถเกิดขึน้ได้แม้ในหมู่คนท่ี มี
บุคลิกภาพท่ีใกลเ้คียงกัน ขอ้มูลในเว็บไซตมี์จุดประสงคเ์พื่อท่ีจะสรา้งแรงบันดาลใจใหก้ับการ
เติบโตสว่นบคุคลและความเขา้ใจท่ีดีขึน้ของตวัคณุเองและความสมัพนัธข์องคณุอีกดว้ย 

ภายในเว็บไซตป์ระกอบไปดว้ยชดุค าถามเก่ียวกบัเรื่องราวและเหตกุารณต์่างๆท่ีเกิดขึน้
ในชีวิตประจ าวนัจ านวน 100 ขอ้ และประกอบไปดว้ยค าตอบแบบเห็นดว้ยกบัไม่เห็นดว้ยในระดบั
ตา่งๆ กนัออกไปทัง้หมด 7 ระดบั 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 รูปแบบค าถามภายในเวบ็ไซต ์
 
ท่ีมา: https://www.16personalities.com 
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ผูต้อบค าถามสามารถเลือกระดบัความเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยไดใ้นทุกๆขอ้ จากการ
ลองท าดว้ยตวัเองของผูว้ิจยัเองรวมถึงการใหผู้ค้นรอบขอ้งไดท้ดลองเล่นดู ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถ
เขา้ใจไดว้่า เหตุผลของการมีระดบัค าตอบท่ีมากถึง7ขอ้เป็นเพราะลกัษณะนิสยัของแต่ละคนมี
ความลังเลในค าตอบท่ีไม่เหมือนกัน ซึ่งนั่นเป็นตัวช่วยหลักในการจ าแนกประเภทของคนดว้ย
ลกัษณะนิสยั การแบ่งแยกระดบัการเห็นดว้ยและไม่เห็นดว้ยจึงส าคญัมากกับการแยกประเภท
ลกัษณะนิสยัแบบ 16 personalities นี ้

ส าหรบัผลลพัธข์องการทดสอบนีแ้บง่ออกเป็นการใหผ้ลลพัธท์ัง้หมด 3 ระดบั โดยส าหรบั
การใหผ้ลลพัธใ์นรูปแบบของภาษาไทย เป็นการใหผ้ลลพัธแ์บบผิวเผินไม่ไดเ้จาะจงในลกัษณะนิสยั
ลงไปแบบเฉพาะตวั เป็นเพียงการแนะแนววิธีการใชชี้วิต ลกัษณะนิสยัท่ีดี และท่ีไมดีเพื่อใหผู้เ้ล่น
สามารถน าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัได ้

 

 
 

ภาพประกอบ 47 ตวัอยา่งของผลลพัธจ์าก 16 Personalities 
 

ท่ีมา https://www.16personalities.com 
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ภาพประกอบ 48 ผลลพัธข์องลกัษณะนิสยัแบบผจญภยั 
 
ท่ีมา https://www.16personalities.com 
 
ในขณะเดียวกัน ผลลพัธ์อีก 2 แบบท่ีปรากฏในเว็บไซตข์อง 16 personalities นั้นเป็น

ผลลพัธใ์นรูปแบบของภาษาองักฤษ แบบแรกคือการใหผ้ลลพัธท่ี์เจาะจงลงไปถึงลกัษณะนิสยัแต่
ละแบบ ความสมัพนัธก์บัคนในรูปแบบตา่งๆของคนลกัษณะนิสยัแบบนัน้ๆ รวมไปจนถึงอาชีพและ
อนาคตอนัใกลข้องผูท่ี้มีลกัษณะนิสยันัน้ๆอีกดว้ย และแบบสดุทา้ยคือผลลพัธท่ี์จะไดห้ลงัจากการ
ท่ีสมคัรสมาชิกกบัทางเว็บไซตเ์ป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ทางผูเ้ลน่จะไดร้บัแบบทดสอบท่ีมากกว่า100ขอ้ 
รวมถึงแยกประเภทของการทดสอบออกเป็นอีกหลายประเภทเพื่อใหผู้เ้ลน่สามารถเจาะจงลกัษณะ
นิสัยของตัวเองในแต่ละเรื่องราวของชีวิตได ้รวมถึงผูเ้ล่นสามารถเขา้ร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อ
ศึกษาและพบเจอกับบุคคลท่ีมีลักษณะนิสัยเดียวกัน หรือตรงข้ามกันอย่างสุดขั้วได้เช่นกัน  
(Limited, 2018) 
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ภาพประกอบ 49 ผลลพัธแ์บบเจาะจงของลกัษณะนิสยัผจญภยั 
 
ท่ีมา: https://www.16personalities.com 



  92 

 
 

ภาพประกอบ 50 ผลลพัธแ์บบเจาะจงของลกัษณะนิสยัผจญภยั 
 
ท่ีมา: https://www.16personalities.com 
 
จากการศกึษาเก่ียวกบัสื่อตา่ง ๆ   ท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ผูว้ิจยัไดม้องเห็นถึงแนวทางในการ

พัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการถาม-ตอบของจิตวิทยา ใหก้ลายเป็นกิจกรรมใหม่ๆ เขา้มา
แทนท่ี กิจกรรมและสื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธข์อง Song of Anagura เป็นตวัอย่างท่ีชดัเจน ท่ี
แสดงผลใหเ้ห็นถึงนวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ในการหลอกล่อใหผู้ร้ว่มกิจกรรมไดต้อบค าถาม
อย่างไม่รูต้วั ผูว้ิจยัจึงไดน้  าเอาหลกัการของ Song of Anagura มาเป็นตวัอย่างหลกัในการพฒันา
งานวิจยัชิน้นี ้
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การศึกษาและคน้ควา้หาขอ้มลูในดา้นการศึกษา ดา้นจิตวิทยา และดา้นปฏมัพนัธื คือ
การรวบรวมเอาขอ้มลูต่างๆ มาเพื่อวิเคราะ และสงัเคราะหห์าชุดขอ้มลูท่ีดีท่ีสดุในการพฒันาเป็น
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น ตามหลักการการคน้หาบุคลิคภาพทางจิตวิทยา ซึ่งประกอบไปดว้ยชุด
ค าถาม-ค าตอบ  และชุดผลลพัธ์ ซึ่งผูว้ิจัยเล็งเห็นว่า เพียงแค่การถาม -ตอบ อาจะท าใหเ้กิดการ
เบี่ยงเบนทางค าตอบ เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งผลลพัธืท่ีดีเกินจริงได ้ผูว้ิจยัจึงสนใจในการน าเอาหลกัการ
ทางดา้นปฏิสมัพนัธ ์และสื่อมลัติมีเดียตา่งๆ มาพฒันาตอ่จากชดุค าถาม-ค าตอบ เช่นเดียวกบัการ
ไดไ้ปทดลองเล่น และทดลองท าบททดสอบของท่ีต่างๆ ท าใหผู้ว้ิจยัมองเห็นรูปแบบของกิจกรรม
เชิงปฏิสัมพันธืมากขึน้  เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมทั้งในรูปแบบของกิจกรรมแบบ  Manual และ 
กิจกรรมแบบ Interactive ตามอย่างท่ีทกัษะศตวรรษท่ี 21 ไดว้างรูปแบบการเรยีนการสอนอนาคต
ไวว้า่ การเรยีนการสอนในอนาคตตอ้งมีทัง้ทฤษฎี และการปฏิบตัรเพื่อใหเ้กิดประสบการณ ์แตก่าร
ปฏิบตัิไม่ควรมาจากสื่อเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว ควรเกิดจากการลงมือถือดว้ยวิธีธรรมชาติดว้ย
เ ช่ น กั น 



 

บทที ่3  
วธีิการด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากร การสุม่กลุม่ตวัอยา่ง และการก าหนดกลุม่เปา้หมาย 
2. การสรา้งเครือ่งมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การจดัเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การวิเคราะหข์อ้มลู 

 
การก าหนดประชากร การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง และการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ประชากร  
คือ หลกัสตูรการสอนออกแบบแฟชั่น ทฤษฎีนพลพัษณท์ัง้ 9 และทกัษะศตวรรษท่ี 21 
กลุ่มตัวอย่าง 
คือ กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีสนใจการออกแบบแฟชั่น และนิสิตภาควิชา

ออกแบบแฟชั่น ชั้นปีท่ี 1 จ านวน 140 คน โดยผูว้ิจัยใชก้ารเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการคดัเลือกรว่มกันกับผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาและผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นแฟชั่น 

กลุ่มเป้าหมาย 
ในงานวิจยันี ้ผูว้ิจยัไดแ้บง่การทดลองกบักลุม่เปา้หมายออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

1. กลุ่มนิสิต นักศึกษาไม่จ ากัดชัน้ปี ท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในเอกออกแบบศิลปะแฟชั่น 
จ านวน 9 คนเพื่อใชใ้นการศกึษาหาขอ้มลูดา้ยการสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) 

2. กลุ่มนิสิต ชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร ์เอก
ออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบแฟชั่น จ านวน 20 คน เพื่อใชใ้นการทดลองแบบร่างแบบทดสอบ
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 

3. กลุม่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจในการเรยีนตอ่มหาวทิยาลยัในสาขาเอก
ออกแบบแฟชั่น โดยหาค่าเฉลี่ยจากจ านวนการรบันกัศึกษาเขา้เรียนในสาขาเอกออกแบบแฟชั่น
ของ 5 มหาวิทยาลยัตามสตูรของ Taro Yamane โดยค่าเฉลี่ยท่ีไดเ้ป็นจ านวน 117 คน รวมเขา้กบั
กลุม่นิสิต ชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร ์เอกออกแบบทศันศิลป์-
ออกแบบแฟชั่น จ านวน 20 คน จ านวนส าเร็จอยู่ท่ี 140 คน เพื่อใชใ้นการท าแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูเ้ขา้ชมดา้นความพงึพอใจตอ่รูปแบบของกิจกรรมและสื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์
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การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้จัยไดส้รา้งเครือ่งมือในการวิจยัดงันี ้

1. แบบสงัเกตการณ ์มีวตัถปุระสงคเ์พื่อสงัเกตและวิเคราะหร์ะบบการเรยีนการสอน 
ศิลปะแฟชั่นในปัจจบุนั ไปจนถึงพฤตกิรรมภายนอกสถานศกึษาของนกัเรยีนแฟชั่น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
สงัเกตการณแ์บบมีสว่นรว่ม (Participant Observation) โดยใชก้ารสงัเกตการณ ์การจดบนัทกึ 
และการพดูคยุกบัผูถ้กูสงัเกตเป็นครัง้คราว ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการสงัเกตแบบมีสว่นรว่มนีจ้ะเป็นจอ้
มลูท่ีใชป้ระกอบการพิจารณารว่มกบัแบบสมัภาษณแ์ละแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการวิเคราะหแ์ละ
สรุปขอ้มลูตอ่ไป 

2. แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึ (In-depth Interview) เป็นการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญในดา้น
ตา่งๆ และกลุม่ทดลองผูบ้รโิภค โดยใชก้ารสมัภาษณแ์บบปลายเปิด (Open Ended Question) 
กบัผูท่ี้สามารถใหค้วามรู ้ขอ้มลู และเก่ียวขอ้งกบัสิง่ท่ีผูว้ิจยัศกึษา ซึง่แบบสมัภาษณเ์ชิงลกึส าหรบั
ผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้ง ไดมี้การก าหนดกรอบค าถามไวด้งันี ้

2.1 ค าถามสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดา้นการศึกษา 3 ท่าน และดา้นการศึกษา
แฟชั่น ถามในประเด็นดา้นระบบการศกึษา กระบวนการสอนและวิธีการรบัรูข้องนิสิต นกัศกึษาใน
ยคุปัจจบุนั รวมไปถึงมมุมองตอ่การเรยีนการสอนศิลปะแฟชั่นในอนาคต 

2.2 ค าถามสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา 1 ท่าน ถามในประเด็นเก่ียวกับ
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปัญหาการรับรู ้ของนิสิต นักศึกษาในปัจจุบัน และกระบวนการแก้ไข
ความสมัพนัธร์ะหวา่งครูและนกัเรยีน  

2.3 ค าถามสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นสื่อมลัติมีเดียปฎิสมัพนัธ ์2 ท่าน ถามใน
ประเด็นดา้นเทคโนโลยี และวิวฒันาการท่ีเหมาะสมกบัการเรยีนรูใ้นปัจจบุนั 

2.4 ค าถามสมัภาษณก์ลุ่มเปา้หมาย ในท่ีนีห้มายถึง กลุ่มนิสิต นกัศึกษาท่ีก าลงั
ศกึษาอยู่ในวิชาเอกออกแบบแฟชั่น จ านวน 5 ท่าน ถามในประเด็นเก่ียวกบัความรูส้กึเก่ียวกบัการ
เรียนการสอนศิลปะแฟชั่นในปัจจุบนั ความสมัพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน รวมไปถึงมุมมองท่ี
อยากเห็นในอนาคตเก่ียวกบัการศกึษาศลิปะแฟชั่น 

3. แบบรา่งแบบ ทดสอบวดับคุลิกภาพทาง Enneagram เป็นแบบทดสอบส าหรบัวดั
บคุลิกภาพตามหลกัของจิตวิทยาบคุลิกภาพ Enneagram ส  าหรบัใชค้ดัเลือกกลุม่เปา้หมายย่อย 
นิสติ นกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาดา้นศิลปะแฟชั่นในปัจจบุนั จ านวน 9 ท่าน ก่อนการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
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4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ขา้ชมดา้นความพงึพอใจตอ่รูปแบบของกิจกรรม
และสื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพันธส์  าหรบัทดลองใชก้บักลุ่มเป้าหมายจ านวน 140 ท่านซึ่งประกอบ
ไปดว้ย  

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจและมีจุดมุ่งหมายในการสอบเข้าเอก
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัต่างๆในประเทศไทยจ านวน 116 คน จากการหาค่าโดยใชส้ตูรของ 
Yamane และก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมั่นในการเลือกตวัอยา่งที่ 95% 

- นิสติภาควิชาออกแบบแฟชั่น คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ ประสานมิตร ชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 20 คน 

เม่ือรวมทัง้สองกลุ่มผูบ้รโิภค จึงท าใหไ้ดผ้ลรวมของผูบ้รโิภคอยู่ท่ี 136คน ผูว้ิจยั
จึงเห็นสมควรว่า กลุ่มผูบ้รโิภคไม่ควรต ่ากว่า 140 คน ทัง้นีผู้ว้ิจยัไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอนดงันี ้

4.1 สอบถามขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check list) 

4.2 สอบถามความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามด้านกิจกรรมและสื่อ
มลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์โดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) โดยมี
ใชเ้กณฑม์าตรวดัคา่ของลเิคอรท์ (Likert Scale) ดงันี ้

ระดับการใช้งาน 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
5  หมายถึง  มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง  มาก 
3 หมายถึง   ปานกลาง 
2 หมายถึง  นอ้ย 
1 หมายถึง  นอ้ยท่ีสดุ 
 
ระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกับปัจจัยตา่ง ๆ 
5  หมายถึง  เห็นดว้ยอยา่งยิ่ง 
4 หมายถึง  เห็นดว้ย 
3 หมายถึง   เฉย ๆ 
2 หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง  ไม่เหน้ดว้ยอยา่งยิ่ง 
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หลงัจากนัน้น าคะแนนท่ีไดใ้นแต่ละตวัแปร มาหาค่าเฉลี่ยแลว้แปลความหมาย
ของคา่เฉลี่ย ตามเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

คา่เฉลี่ยคะแนน 4.21 – 5.00 อยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
คา่เฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 อยูใ่นระดบั มาก 
คา่เฉลี่ยคะแนน 2.16 – 3.40 อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
คา่เฉลี่ยคะแนน 1.00 – 1.80 อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสดุ 
4.3 แบบสอบถามท่ีมีข้อค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) เพื่อให้

ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่กิจกรรมและเนือ้หาการออกแบบ
สื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์

5. แบบประเมิน (Assessment) เป็นแบบประเมินในดา้นตา่งๆท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
โดยการใชข้อ้ค าถามปลายเปิด สามารถแบง่ออกเป็น 3 ตอนดงันี ้

5.1 การประเมินเก่ียวกบัทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 
5.2 การประเมินดา้นกิจกรรมและสื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์
5.3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น กิจกรรมและสื่อ

มลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์
 
 การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรบังานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดจ้  าแนกระยะการเก็บรวบรวม

ขอ้มลูออกเป็น 3 ระยะ ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้
การเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะท่ี 1 ก่อนการผลิตสื่อ ในระยะแรกผูว้ิจยัไดเ้ริม่ท าการ

เก็บรวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร วรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทฤษฏีจิตวทิยาแฟชั่นซึง่
สามารถแบง่ออกเป็น 2 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการศกึษา และดา้นจิตวิทยา หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดอ้อก
ส ารวจเก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิโดยใชข้ัน้ตอนการใชเ้ครือ่งมือเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม ดงันี ้

1. ลงพืน้ท่ีสงัเกตการณก์ารเรยีนการสอนศิลปะแฟชั่น กบักลุม่นิสิตชัน้ปีท่ี 3 และ
ปีท่ี 4 ของคณะศลิปกรรมศาสตร ์สาขาออกแบบทศันศิลป์-เอกออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัศรนีค
รนิทรวิโรฒ  

2. ลงพืน้ท่ีสงัเกตการณพ์ฤติกรรมนอกสถานท่ีศกึษาของนิสิต นกัศกึษาแฟชั่น ท่ี
เขา้รว่มฝึกงานและท างานกบัแบรนด ์VINN PATARARIN  
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3. สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยา เพื่อสอบถามข้อมูลเก่ียวกับทฤษฎี
บุคลิกภาพ ในประเด็นการพัฒนาจิตวิทยาแฟชั่น ควบคู่ไปกับผลลัพธ์ท่ีได้จากการลงพื ้นท่ี
สงัเกตการณ ์

4. สมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นแฟชั่น สอบถามขอ้มูลในประเด็นดา้นการศึกษา
ศิลปะแฟชั่นในปัจจุบนั และอนาคต ผลลพัธข์องการลงพืน้ท่ีสังเกตการณ์ และกระบวนการทาง
จิตวิทยาแฟชั่นท่ีควรพฒันาเพื่อการศกึษา 

5. สมัภาษณก์ลุม่เปา้หมายย่อย นิสิตชัน้ปีท่ี 4 ของคณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขา
ออกแบบทศันศิลป์-เอกออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ ในประเด็นความเห็นดา้น
การศึกษาศิลปะแฟชั่นในปัจจุบันท่ีก าลังศึกษาอยู่ ปัญหาและความเขา้ใจในรายวิชา รวมถึง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยแ์ละนิสติ 

ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะ 1 จะถกูน ามาวเิคราะหด์ว้ยวธีิการผสมผสาน
ระหวา่งการคน้ควา้และพฒันา (Research and Development) และการท าแผนผงักลุม่เช่ือมโยง 
(Affinity Diagram) เพื่อหาความหมาย รูปแบบ กระบวนการของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น และ
ขอ้จ ากดัในการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธเ์บือ้งตน้ (Design Concept)  

การเก็บรวบรวมขอ้มลูระยะท่ี 2 เป็นการเก็บขอ้มลูหลงัจากไดท้ฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น
เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มลูเพิ่มเตมิเก่ียวกบัดา้นปฎิสมัพนัธ ์ซึง่เป็นการรวบรวมขอ้มลู
เพิ่มเตมิจากเอกสาร วรรณกรรมและสื่ออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง หลงัจากนัน้ผูว้ิจยัไดอ้อกส ารวจเก็บขอ้มลู
เพิ่มเตมิโดยใชข้ัน้ตอนการใชเ้ครือ่งมือเก็บรวบรวมขอ้มลูภาคสนาม ดงันี ้  

1. ลงพืน้ท่ีใช ้แบบร่างแบบทดสอบวดัความสัมพันธท่ี์ถูกพัฒนามาจากทฤษฎี
แฟชั่นกบักลุม่ผูบ้รโิภคไมต่  ่ากวา่ 140 คน  

2. สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นสื่อปฎิสมัพนัธ ์เพื่อสอบถามขอ้มลูเก่ียวกบัสื่อมลั
ติมิเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์ในประเด็นของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น กระบวนการ 
และวิธีการเล่น พืน้ท่ี ท่ีเหมาะสม และการไดม้าซึ่งผลลัพธ์ของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นผ่านสื่อ
มลัติมีเดียตา่งๆ 

3. สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา ประเด็นของกระบวนการท่ีเหมาะสม
ส าหรบัการใชส้ื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธก์ับทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น รวมถึงกิจกรรมเพิ่มเติมอ่ืนๆ
นอกเหนือจากการใชม้ลัติมีเดีย 

ผลจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูในระยะท่ี 2 จะถกูน ามาใชใ้นการออกแบบสื่อ
มลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธท่ี์จะถกูใชใ้นพืน้ท่ีจ ากดั 
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การเก็บขอ้มลูในระยะท่ี 3 หลงัจากท่ีไดชิ้น้งานจากการพฒันาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 
สูก่ารพฒันาสื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัไดน้  ามาเก็บขอ้มลูในระยะท่ี 3 โดยใชเ้ครือ่งมือใน
การเก็บขอ้มลูดงันี ้

1. แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุม่เปา้หมาย และผูเ้ขา้ชมดา้นความพงึพอใจ
ต่อรูปแบบของกิจกรรมและสื่อมัลติมีเดียเชิงปฎิสมัพันธ์ แบ่งออกเป็น 3 ตอนดงันี ้1. สอบถาม
ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ 2. สอบถามความคิดเห็น
ของผูต้อบแบบสอบถามดา้นกิจกรรมและสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสมัพันธ์  3. แบบสอบถามท่ีมีขอ้
ค าถามปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ตอ่กิจกรรม
และเนือ้หาการออกแบบส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์

2. แบบประเมินดา้นต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจยั โดยผูเ้ช่ียวชาญทัง้ 3 ดา้นคือ 
ดา้นการศกึษา ดา้นจิตวิทยา และดา้นปฎิสมัพนัธ ์ใชข้อ้ค าถามแบบปลายเปิด ในประเด็นเก่ียวกบั
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นกิจกรรมและสื่อมัลติมีเดียเชิงปฎิสัมพันธ์  รวมไปถึงขอ้เสนอแนะอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น กิจกรรมและสื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์ 

 
การวิเคราะหข้์อมูล 
การน าเอาขอ้มลูท่ีคน้ควา้และรวบรวมจากเอกสารงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงจาก

การสงัเกตการณ ์การสมัภาษณเ์ชิงลกึ และการท าแบบรา่งแบบทดสอบแลว้จึงน ามาวิเคราะหโ์ดย
มีขัน้ตอน ดงันี ้

1. น าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวม จากเอกงานวิจยัตา่งๆ การสงัเกตการณ์
แบบมีสว่นรวม และการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาและดา้นจิตวิทยารวมถึง
กลุม่เปา้หมาย มาใชใ้นการสรา้งแบบรา่งแบบทดสอบทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 

2. น าผลลพัธท่ี์ไดจ้ากแบบรา่งแบบทดสอบทฤษฎีจิตวทิยาแฟชั่น ใชเ้ป็นขอ้ก าหนด
ในการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นปฏิสมัพนัธ ์

3. ท าแบบรา่งสื่อมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธ ์โดยใชข้อ้มลูจากผลลพัธข์องแบบรา่ง
แบบทดสอบและการสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

4. กลุม่เปา้หมายและผูเ้ช่ียวชาญดา้นตา่งๆประเมินผลงานตามเกณฑก์ารประเมนิ
แลว้น ามาวิเคราะห ์

5. อภิปรายผลความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
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จากการก าหนดประชากรในการศึกษา กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มเป้าหมาย และการสรา้ง
เครื่องมือต่างๆ เพื่อน ามาใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดล้งมือกระท าตามขัน้ตอนส าหรบัจัดเก็บ
รวบรวมขอ้มลู เพื่อพฒันาขอ้มลูตา่งๆ ไปสูท่ฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น และสื่อมลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์
โดยรูปแบบของการสรา้งเครื่องมือ ผูว้ิจัยมีทัง้แบบสงัเกตการณ์ เพื่อใชใ้นการสงัเกตพฤติกรรม
ต่างๆ ของนิสิตแฟชั่น แบบสมัภาษณเ์ชิงลึก เพื่อใชใ้นการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ นิสิตท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง และกลุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อใหไ้ดมาซึ่งการสรา้งทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นท่ี
เหมาะสมกบัคนกลุ่มนีโ้ดยเฉพาะ อีกทัง้ยงัมีแบบสอบถามต่างๆ เพื่อใชใ้นการทดลองชดุค าถาม -
ค าตอบ เชิงจิตวิทยา ก่อนการน ามาพัฒนาเป็นสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสมัพันธ์ ซึ่งทั้ งหมดนีจ้ะถูก
น ามาอยู่ในกระบวนการวิเคราะหข์อ้มูลของผูว้ิจัย ก่อนการน าไปสู่การพัฒนาสื่อมลัติมีเดียเชิง
ปฏิสมัพนัธืต่างๆ จนกลายเป็นนิทรรศการเชิงปฏิสมัพนัธ ์กระบวนการดงักล่าว จะถกูกล่าวถึงใน
บทตอ่ไปเก่ียวกบั ผลการด าเนินการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที ่4  

ผลการด าเนินงานวจิัย 
 
ในการวิจยัการพฒันามลัตีเดียเชิงปฎิสมัพนัธจ์ากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อการรบัรู ้เมื่อ

ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนท่ีวางไว ้จงึสามารถแบง่การวิเคราะหข์อ้มลูได ้ดงันี ้
1. การวิเคราะหข์อ้มลูจากเอกสาร งานวิจยั และบทสมัภาษณ ์
2. ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันา 
3. การสรา้งสื่อ 

 
1. วิเคราะหข้์อมูลจากเอกสาร งานวิจยัทีเ่กี่ยวข้อง และบทสัมภาษณ ์
จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า 

กระบวนการทางจิตวิทยาแฟชั่นจะเกิดขึน้ไม่ไดเ้ลยหากขาดองคป์ระกอบในการคน้หาบุคลิกภาพ
เหล่านั้น ซึ่งองคป์ระกอบดงักล่าว คือกระบวนการในการคน้หาตามแบบฉบบัของหลกัการทาง
จิตวิทยา นั่นคือ การสอบถาม อาจเกิดขึน้โดยการสมัภาษณ ์หรอืการท าแบบทดสอบ เพื่อศกึษาถึง
ลกัษณะนิสยั จิตใตส้  านึกภายในและสิ่งนึกคิดของบคุลลนัน้ๆ เพื่อใชใ้นการคน้หาค าตอบและแจก
แจงประเภทของบุคลิกภาพต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดเป็นทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นท่ีสมบูรณ์ ผูว้ิจัยจึงได้
จ าแนกการวิเคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้

1.1 ด้านการศึกษา 
ในการวิเคราะหข์อ้มลูดา้นการศกึษา ผูว้ิจยัมีจดุมุง่หมายในการคน้หารูปแบบของ

การเรยีนการสอนการออกแบบแฟชั่นเพ่ือใชเ้ป็นตวัตัง้ตน้ในการท าชดุค าถามดา้นจิตวิทยาแฟชั่น 
โดยผูว้ิจยัเริม่จากการศกึษาขอ้มลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะศตวรรษท่ี 21ซึง่
เป็นทกัษะท่ีองคก์รณก์ารศกึษาโลกไดร้ะบแุละตัง้ไวใ้นเปา้หมายการศกึษาโลก เพ่ือพฒันาให้
บคุลากรโลกไดร้บัการศกึษาท่ีดีขึน้ มาเปรยีบเทียบหลกัสตูรการเรยีนการสอนออกแบบแฟชั่นจาก
6มหาวิทยาลยัทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัตา่งประเทศท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนั รวมถึงจากบท
สมัภาษณข์องผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และกลุม่เปา้หมายอ่ยจ านวน 9 คน เพื่อใชใ้นการส ารวจ
แจกแจงรายวิชาและประสบการณด์า้นแฟชั่นตา่งๆ ตามหมวดหมูข่องทกัษะศตวรรษท่ี 21 โดยการ
ด าเนินการตา่งๆ มีกระบวนการและล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

1.1.1 สรุปประเด็นทกัษะตา่งๆ ทัง้ 4 ประเภทของทกัษะศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้
1.1.1.1 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
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1.1.1.2 ทกัษะสารสนเทศ 
1.1.1.3 ทกัษะการใชชี้วิตและอาชีพ 
1.1.1.4 ทกัษะพืน้ฐาน 

1.1.2 แจกแจงรายวิชาในหลกัสตูรปรญิญาตร ีวิชาเอกออกแบบแฟชั่นของ
มหาวิทยาลยัในประเทศไทยจ านวน 3 มหาวทิยาลยั โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกมหาวิทยาลยั
จากความแตกตา่งของคณะ สาขาท่ีสงักดั และปรญิญาบตัร ไดแ้ก่  

1.1.2.1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร ์สาขาออกแบบ
ทศันศิลป์-เอกออกแบบแฟชั่น จบการศกึษาโดยปรญิญาบตัร Bachelor’s of Arts 

1.1.2.2 มหาวิทยาลยัศลิปากร  
1.1.2.3 มหาวิทยาลยัราชมงคล มทร. ศรวีิชยั จงัหวงัสงขลา คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร ์สาขาศิลปะกรรมและออกแบบ สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ จบการศกึษาโดยปรญิญา
บตัร Bachelor’s of Fine Arts 

ลงในหมวดหมู่ทกัษะทัง้ 4  ประเภทตามหลกัการเรยีนการสอนของทกัษะศตวรรษท่ี 
21 ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 21 แจกแจงรายวิชาตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัในไทยลงในหมวดหมูท่กัษะศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ
นวตักรรม 

ทกัษะสารสนเทศ ทกัษะการใชชี้วิตและ
อาชีพ 

ทกัษะพืน้ฐาน 

วิชาจากมหาวิทยาลยัตา่งๆในประเทศไทย 
Sketch and 
rendering technic 

Research 
Methadology 

Asean art and 
culture 

Design 
Fundamental 

Design Innovation 
for Thai Wisdom 

Computer Graphic Art for Community Mechanical 
Drawing 

Styling Study 
 

Media in fashion 
 

Intregrated 
marketing and 
management 

Model Making 
 

Fashion Evolution Fashion Project 
Presentation 

Design Internship Design innovation 

Concept Fashion Portfolio English for fashion 
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Communication 
Fashion Creativity Art Research Branding Basic Garment 
Commercial 
Fashion Design 

Computer-aided Marketing Fashion history 

Studio Experiment  Fashion cusiness Thai for 
communications 

Fashion 
Fundamental 

 Entrepreneurship  

Illustration  Fabric Studies  
Creative Pattern  Thai Arts  
Accessories   Fashion Industry  
3D Constuction  พลเมืองและจิตส านกึ

ตอ่สงัคม 
 

Crative Seminar    
Aesthetics    
Fabric Design    
Texture    
Creative idea and 
innovations 

   

 

1.1.3 แจกแจงรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกออกแบบแฟชั่ นของ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ จ านวน 3 มหาวิทยาลยั โดยใชเ้กณฑใ์นการคดัเลือกมหาวิทยาลยั
จาก ประเทศท่ีตัง้ ความแตกตา่งของจดุมุ่งหมาย ความเป็นชัน้น าของมหาวิทยาลยัระดบัโลก และ
ปรญิญาบตัร ไดแ้ก่ 

1.1.3.1 University of Arts London, Central Saint Martins ตั้ ง อ ยู่ ท่ี เ มื อ ง
ลอนดอน ประเทศองักฤษ จบการศกึษาโดยปรญิญาบตัร Bachelor’s of Arts 

1.1.3.2 The New School Parsons ตัง้อยู่ท่ีเมืองนิวยอรค์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
จบการศกึษาโดยปรญิญาบตัร Bachelor’s of Fine Arts 
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1.1.3.3 Studio Bercot ตั้งอยู่ท่ีเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส จบการศึกษาโดย
ปรญิญาบตัรแบบ Diploma Specialized in Fashion Design  

ลงในหมวดหมูท่กัษะทัง้ 4 ประเภทตามหลกัการเรยีนการสอนของทกัษะศตวรรษท่ี 
21 ตามตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 22 แจกแจงรายวิชาตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัในตา่งประเทศ ลงในหมวดหมู ่                      
ทกัษะศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ
นวตักรรม 

ทกัษะสารสนเทศ ทกัษะการใชชี้วิตและ
อาชีพ 

ทกัษะพืน้ฐาน 

วิชาจากมหาวิทยาลยัตา่งๆในตา่งประเทศ 
Intergrative studio Image Intergrative 

seminar 
Drawing 

Space / Materailty Advance Research Sustainable 
systems 

Object as history 

Design studio Visual 
Communication 

Time History in fashion 

Specialized Studio Breifing Documents Internship Intro to fashion 
studies 

Creative Technical Media Resource Project works Liveral arts 
Thesis : Ideation Critical analysis ain 

media and press 
Group critiques Cultural Histories 

Thesis : Resolution How to document Material resources Tutorial Guidance 
Field Study  News and fashion 

image 
Competitions Nude drawing 

Analysis in culture Exhibition visits Sewing History of art and 
costumes 

Textile Cinemasession Volime and Flat  
Illustration Graphics and 

spreadsheets 
Embellishment of 
Materials 
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Painting  Workshop and 
interventions 

 

  Embroidery  
  Weaving  

 
1.1.4 วิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นการศกึษาแฟชั่นและผูท่ี้อยู่

ในวงการแฟชั่นจ านวน 3 ท่าน เพื่อคน้หากิจกรรม องคค์วามรูร้อบตวั และประสบการณต์า่งๆ ท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการใหผู้เ้รยีนในยคุใหมร่บัรู ้แลว้น ามาเขา้ตารางประเภททกัษะตา่งๆของทกัษะ
ศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้

ตาราง 23 แจกแจงกิจกรรมตา่งๆ ในวงการแฟชั่น ลงในหมวดหมูท่กัษะศตวรรษท่ี 21 

ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ
นวตักรรม 

ทกัษะสารสนเทศ ทกัษะการใชชี้วิตและ
อาชีพ 

ทกัษะพืน้ฐาน 

กิจกรรม หรอื สิ่งท่ีเก่ียวขอ้งในแฟชั่น 
การเลือกใสเ่สือ้ผา้ กระแสขา่ว การตดัเย็บ  
Insoiration 
Development 

เพลง การเดนิแบบ  

สี ข่าวฉาว Pattern  
Window display Celebrity Luxury  
Fashion Lighting นิตยาสารแฟชั่น ถ่ายแบบ  
Party Seasons บคุลิกของคนเรยีน

แฟชั่น 
 

ความเป็นกลุม่กอ้น
ของคนวงใน 

Idols การแตง่ตวัจดั  

Perfumeries Inspiration 
Reseach 

การลือกอปุกรณ ์  

 Trends การเลือกซือ้ผา้  
  การโยกยา้ยของ

ดีไซนเ์นอร ์
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  Target Group  
  Brand  
  การขายเสือ้ผา้ใน

เมืองไทยและเมือง
นอก 

 

 
จากบทสรุปของบทสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นว่า 

กระบวนการทางการศกึษาออกแบบศิลปะแฟชั่น ส่งผลใหปั้จจบุนัยงัมีนิสิต นกัศกึษาอีกมากมาย
ท่ีไม่สามรถน าองคค์วามรูท่ี้ตนเองไดเ้รยีนมาไปใชไ้ดอ้ยา่งถกูตอ้ง อีกทัง้เปา้หมายของการศกึษาใน
ประเทศไทยมีความแตกต่างจากต่างประเทศ ท าใหก้ระบวนการการวางแผนทางการศึกษาไม่
สามารถใหผ้ลลพัธืไดเ้ทียบเท่ากับในระดบัสากล ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวเพิ่มเติมในเรื่องของการน า
จิตวิทยาบคุลิกภาพมาประยกุตใ์ชด้ว้ยวา่ อาจเป็นผลดีท่ีช่วยท าใหผู้เ้รยีนสามารถมองเห็นแนวทาง
ของตนเองไดเ้ร็วมากขึน้ และในขณะเดียวกันเองผูเ้รียนไดรู้จ้กัตนเอง วิธีการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
โดยเฉพาะการสื่อสารกับผูส้อน ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะช่วยใหล้ดทอนช่องว่างระหว่างวยั และความไม่
เขา้ใจซึง่กนัและกนัไดม้ากขึน้ 

ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าวเพิ่มเติมในแง่ของการสรา้งชดุค าถามท่ีเหมาะสมส าหรบัการท า
จิตวิทยาแฟชั่นวา่ การรวบรวมเอารายวิชา กิจกรรมและประสบการณท่ี์ผูเ้ช่ียวชาญอยากใหผู้เ้รยีน
ไดป้ระสบ จะเป็นตน้แบบท่ีดีท่ีท าให้ผูเ้รียนไดร้บัรูใ้นเบือ้งตน้ว่า การเรียนการสอนแฟชั่นนั้นมี
รูปแบบเป็นอย่างไร และในขณะเดียวกันในอนาคตสิ่งท่ีไดพ้บเจออาจะมีรูปแบบอย่างไรอีกดว้ย 
และในสว่นของกลุม่เปา้หมายท่ีทางผูว้ิจยัไดก้ าหนดไว ้ผูเ้ช่ียวชาญตา่งๆเห็นว่า ไม่พบปัญหาอะไร
ในการเลือกกลุ่มเป้าหมาย แต่เพื่อการสรา้งชุดค าถามท่ีถูกท าขึน้เพื่อนิสิต นักศึกษาแฟชั่น
โดยเฉพาะในครัง้นี ้ผูเ้ช่ียวชาญเล็งเห็นว่าผูว้ิจยัควรท าการสอบถามเก่ียวกับกิจกรรมต่างๆ และ
ลองใหผู้เ้รียนออกแบบแฟชั่น ในช่วงปีท่ี 4 เป็นคนลองตอบ เน่ืองจากผ่านประสบการณต์่างๆใน
การเรียนมาจนครบแลว้ และหากเป็นไปได ้ผูว้ิจยัควรท าการระบุลกัษณข์องกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด้
อยา่งชดัเจนก่อน เพื่อการไดม้าซึง่ชดุค าตอบท่ีเหมาะสมกบัค าถาม 

1.1.5 วิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณก์ลุม่เปา้หมายย่อย โดยการคดัเลือกจาก
การให้กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นนิสิตเอกออกแบบแฟชั่น ชั้นปีท่ี 4 คณะศิลปกรรมศาสตร ์เอก
ออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ ท าแบบรา่งแบบทดสอบ Enneagram เพื่อใหไ้ดม้า
ซึ่งกลุ่มตวัอย่างของลกัษณ์ทัง้ 9 ลกัษณ์ จ านวน 9 คน โดยสมัภาษณ์ในประเด็นความเห็นดา้น
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การศึกษาศิลปะแฟชั่ นในปัจจุบัน ท่ีก าลังศึกษาอยู่  ปัญ หาและความเข้าใจในรายวิชา 
ความสมัพนัธร์ะหว่างอาจารยแ์ละนิสิต รวมถึงการน าเอาชุดกิจกรรมต่างๆท่ีไดแ้ยกประเภทของ
ทกัษะทางศตวรรษท่ี 21 มาแลว้นัน้ มาตัง้ค  าถามและลองใหก้ลุม่เปา้หมายยอ่ยทัง้ 9 คนตอบ 

1.1.5.1 ประเด็นความเห็นดา้นการศกึษาศลิปะแฟชั่นในปัจจบุนั 
1.1.5.2 ประเดน็ปัญหาและความเขา้ใจในรายวิชา 
1.1.5.3 ประเด็นความสมัพนัธร์ะหวา่งอาจารยแ์ละนิสติ 
1.1.5.4 ชุดกิจกรรมต่างๆท่ีถูกคัดเลือกแล้ว และน ามาทดลองถามกับ

กลุม่เปา้หมายยอ่ย โดยสามารถท าเป็นตารางค าตอบไดด้งันี ้

ตาราง 24 ค  าตอบของนิสติแตล่ะลกัษณ ์(1) 

 ลกัษณ ์1 ลกัษณ ์2 ลกัษณ ์3 ลกัษณ ์4 ลกัษณ ์5 
อปุกรณ ์ ดินสอ ใช้

บอ่ย พก
ตลอด ชอบ
จด พายามท่ี
จะแพลนน่ิงท่ี
สิ่งตวัเองตอ้ง
ท า 
 

กรรไกร ชอบ
พก ชอบตดั 
ชอบสรา้งงาน
จากการตดั 
กรดี  
 

ไมบ้รรทดั 
รูส้กึวา่มนัท า
ใหท้กุอยาก
เป๊ะขึน้ เลือก
ท่ีจะใชข้
อปุกรณเ์ป็น
ตวัช่วยใหไ้ด้
สิ่งท่ีตอ้งการ 
 

ท่ีถกันิตติง้ 
ชอบถกัไหม
พรม รูส้กึว่า
เป็นสิ่งท่ีท า
ได ้รูส้กึวา่
เป็นสงิ่ท่ี
แตกตา่งกวา่
คนอ่ืน 
 

หมอนปักเข็ม 
เป็นของท่ีบง่
บอกตวัเองได้
ดี เป็นหมอน
ท่ีท าเอง  
 

การเลือกของ สะดดุตา ถา้
มีสีท่ีชอบจะ
มีเปอรฌ์ซ็
นท่ีอยากได้
เพิ่มมากขึน้  
 

ไม่สรรหาของ 
หาของท่ีดีอยู่
แลว้ เลือก
ของท่ีเขา้กบั
ตวัเอง หรอื
รูอ้ยูแ่ลว้จะ
เอาไปใชท้ า
อะไร 
 

ชอบอะไรท่ีมี
ตวัเดียว ไม่
โหล ใสแ่ลว้
ไม่ซ  า้ ยนีูค มี
ฟังกช์ั่นในตวั 
 

สีท่ีชอบ และ
ตอ้งใชก้บัสิ่ง
ท่ีมีอยูแ่ลว้ได ้
 

ใชเ้วลานาน
ในการตดัสิน 
ศกึษาของชิน้
นัน้ก่อนว่า
มนัเหมาะมัย้ 
อยากไดม้ัย้ 
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เพลง ลอยๆ ไม่
ชอบฟังเพลง
รกั 
เ 

เพลงท่ีมีกลิน่
ของฤดหูนาว 
ดเูหงาๆ ให้
ความรูส้กึ
ถึงครสิมาสต ์
 

ชอบอะไร
ท่ีCover หรอื
ถกู 
rearange 
ใหม ่
 

R&B / 
Hiphop  
 

Alternative 
rock / Indy 
rock / 
Nothing 
matif 
 

Media ดหูนงั ดซูี
รยีส ์อา่น
พวกการต์นู 
ชอบแฟนตา
ซีแก๊งแวม
ไพร ์แมม่ด
ชอบดหูนงัท่ี
ตอ้งคดิ
เยอะๆ ดกูาร
วางแผน  

ฟัง / อา่น ตดิ
การฟังเพลง 
นบัเวลาดว้ย
เพลง ชอบ
อา่นคอนเทน้
นิยาย หรอื
ประวตัิศาสตร ์
 

ชอบดขูอง
อพัเดต อะไร
ท่ีมาใหม ่
ชอบความเรว็
กวา่คนอื่น 
 

หนงั หนงั
สายรางวลั
ออสการ ์โร
แมนตกิ เศรา้
รอ้งไห ้
Batman the 
dark knight  
 

เพลง  
 

การ
แกปั้ญหา 

อยากเคลียร ์
อยากพดู
ตรงๆถาม
ตรงๆ ถา้ถาม
คูก่รณีไม่ไดก็้
จะถามคน
รอบขา้ง 
พยายาม
หาทาง
แกปั้ญหาให้
ได ้
 

เป็นคน
มองขา้ม
ปัญหาไปก่อน 
แตจ่ะคดิ
ตลอดเวลาถงึ
ปัญหานัน้ 
หลอกตวัเอง
ไปก่อนวา่มนั
ไม่มีปัญหา 
 

เป็นคนเงียบ 
จะไมป่รกึษา
ใคร จะนั่งคดิ
ก่อนวา่จะท า
อะไร 
พยายามคิด
ชอ้ยสใ์ห้
ตวัเองก่อน 
วา่จะท ายงัไง
กระทบ
ใครมัย้ 
 

นิ่ง แลว้
รอ้งไห ้รูส้กึ
วา่การรอ้งไห้
เป็นการ
ปลดปลอ่ย 
แลว้คอ่ยเลา่
ใหค้นท่ีสนิท
มากๆเท่านัน้ 
แตถ่า้เคา้ไม่
วา่งอาจจะไม่
เลา่เลย 
 

ไม่ปรกึษา
ปัญหากบัคน
อ่ืนเลย คยุ
กบัตวัเอง
คอ่นขา้งเยอะ 
ถา้ไมจ่วนตวั
จนจดุพีคจะ
ไม่พดูกบัใคร
เลย 
 

ความสมัพนัธ์ มีช่องวา่งกบั เรยีนสี่ปี ไม่ไดรู้ส้กึวา่มี เป็นคนมี การเรยีนมาสี่
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กบัอาจารย ์ อาจารย์
คอ่นขา้ง
เยอะ รูส้กึว่า
ไม่มีใครท่ีรบั
ฟังปัญหา
อยา่งแทจ้รงิ  
 

ไม่ใหอ้ะไรเลย 
เพราะไมรู่ ้
ตวัเองดว้ยวา่
อยากเป็น
อะไร ไมช่อบ
อาจารยท่ี์ไม่
ฟัง และ ไม่
อยากท าให้
ตวัเองเป็น
ภาระใคร  
 

ช่องวา่งเยอะ 
เป็นคนเขา้
หาผูใ้หญ่
ดว้ยอยูแ่ลว้  
 

ก าแพง ไม่
ชอบการท่ี
ระบบการ
เรยีนการสอน
มนัมีกรอบ
มากไป 
อาจารย์
ผูส้อนสง่ผล
มาก 
 

ปีไม่ไดต้อบ
โจทย ์ระบบ
การสอนท า
ใหห้มดไฟ  
รูส้กึวา่
ช่องวา่ง
ระหวา่งวยั
เยอะ รูส้กึว่า
มนัยิ่งห่างกนั
มากๆ 
 

สี แดงเขม้ เทา เพราะ
รูส้กึวา่กลางๆ 
ไม่ทางใดทาง
หนึง่ 
 

เขียวนีออน 
 

น า้เงิน รูส้กึ
วา่ดลูกึลบั
และเศรา้ดี 
 

สีน า้เงินเขม้
แบบน า้ทะเล 
เพราะถา้รูจ้กั
ผิวเผินก็จะ
เห็นเป็นสีนึง 
แตถ่า้ยิ่งรูจ้กั
มากขึน้
เรือ่ยๆสีก็จะ
ยิ่งเขม้ขึน้ 
 

 

ตาราง 25 ค  าตอบของนิสติแตล่ะลกัษณ ์(2) 

 ลกัษณ ์6 ลกัษณ ์7 ลกัษณ ์8 ลกัษณ ์9 
อปุกรณ ์ กระดาษตา่งๆ 

กระดาษมนัท า
อะไรกบัมนัก็ได ้
ช่วยใหเ้รา

โปรแกรมโฟ
โตช้อป รูส้กึวา่
สรา้งสรรคท์กุ
อยา่งไดจ้ากสิง่นี ้

กรรไกรตดัผา้ 
ชอบฟีลลิ่งการ
ตดัผา้ มนัได้
ปลดปลอ่ย

ท่ีเลาะดา้ย รูส้กึ
วา่มนัช่วยให้
แกไ้ขปัญหาได้
ง่ายขึน้ 
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สามารถท าได้
ทกุอยา่ง 
 

ชอบท า
อารต์เวิรค์ก่อน
ท างานจรงิ กลวั
การดน้สด 

ความเครยีด 
ชอบการตดั 
 

 

ผา้ ผา้แมท ทิง้ตวั 
แก๊งวาเลนตโิน่ 
รูส้กึถึงความเป็น
เจา้หญิง  

ผา้เหลือบ มนัดู
มีมิติมากกวา่มนั
ดนู่าตื่นเตน้ 
 

หนงัแท ้มนัรา่นๆ 
แตไ่ฮคลาส 
สมัผสัดี 
 

คอตตอ้น ผา้
ฝา้ย เย็บง่าย 
สบาย ชอบอะไร
ท่ีง่ายๆ อะไรท่ี
สามารถย่น
ระยะเวลา 

การเลือกของ สวย ไม่สนใจ
ฟังกช์ั่น 
 

เห็นแลว้รูว้า่จะ
เอาของชิน้นัน้ไป
ท าอะไรกบัของท่ี
มีอยูบ่า้ง 

ตอ้งถกูชะตา 
ตอ้งSTAND 
OUT ออกจากท่ี
อ่ืน 

คน/ ส ีตอ้งเป็นสี
ท่ีชอบอยูแ่ลว้ 
 

เพลง Gospel / 
Amazing grace 
เพลงไทยเดิม 

POP ROCK / 
Big ass  
 

POP / Robin / 
Ariana  
 

K-POP / C-
POP มีซาวดข์อง
อิเลคโทรนิค / 
Queen 

Media นิยายรกัหรอื
แฟนตาซี มนั
จินตนาการได ้
 

หนงั
ซปุเปอรH์ero 
ชอบการแกป้ม 
ชอบความแฟน
ตาซี / รายการ
ตลก  

คลิป ชอบฟังคน
อ่ืนพดู ไม่ชอบด ู
ไม่ชอบอ่าน 

หนงัสือนิยาย
แปล ไม่อ่าน
นิยายไทย 

การแกปั้ญหา โทรไปเมา้กบั
เพื่อนก่อน ไมไ่ด้
รูส้กึการ
ช่วยเหลือ เป็น
คนสามารถ

หมกมุน่กบั
ตวัเองก่อน ตอ้ง
ใหค้นอ่ืนทกัมา 
ถึงจะยอมเลา่ 
 

จะพยายามอยู่
เงียบๆก่อน เลน่
ใหญ่ เรยีงรอ้ง
ความสนใจให้
ทกุคนตอ้งมา

เห็นอะไรก็ไดท่ี้
สบายใจก่อน 
แลว้จะรูส้กึดีขึน้ 
จะสบายใจขึน้ 
สวมคาแรค๊เตอร์
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ตดัสินใจปัญหา
ไดด้ว้ยตวัเอง แค่
อยากใหเ้พื่อนรู ้

ช่วยเหลือ ตา่งๆ 

ความสมัพนัธก์บั
อาจารย ์

ปี 1 ปี 2 ชอบ
มาก เวลาไดท้ า
โปรเจ็คเล็กๆ มี
ปัญหาท่ีเกิดขึน้
บา้งสว่นใหญ่จะ
เกิดจากปัญหา
ไม่ฟังเท่าไหร ่
จดุนงึก็ดือ้ แลว้
อาจารยก็์อาจจะ
ดนัทรุงั  

อาจารยม์กัจะมี
ภาพจ าของ
นกัเรยีนแตล่ะ
คนตัง้แตปี่ 1 ตอ่
ใหเ้ราดีขึน้เคา้ก็
จะไมส่นใจ พอ
เราโดนบอ่ยๆ 
เราเองก็จ าภาพ
เคา้แบบนัน้
เหมือนกนั 

อยากใหม้นัมี
สาขาการเรยีน
มากขึน้ ให้
อาจารยส์ามารถ
ท าใหน้กัเรยีน
เห็นไดว้า่ไมไ่ด้
เป็นแค่
ดีไซนเ์นอร ์รูส้กึ
วา่มีแก๊ปเรือ่ง
อายอุยูด่ ี

รูส้กึว่า่ช่องวา่ง
ระหวา่งวยัเป็น
เรือ่งของสงัคมท่ี
มีผูใ้หญ่และเด็ก
อยูแ่ลว้ 
 

สี ชมพอูอ่น สวย 
เป็นลกูคณุ 
 

ชมพบูานเย็น 
รูส้กึวา่แซบ่ 
 

แดง รูส้กึถึง
พลงังานลบัๆ 
 

สม้ รูส้กึวา่สดใส 
ไม่แรงไปไม่อ่อน
ไป  

 
1.1.6 ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเก่ียวกบัหลกัสตูรการสอนของมหาวิทยาลยัจ านวน 6 

มหาวิทยาลยั ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ เพื่อคน้หาความแตกตา่ง และรายวิชาท่ีเป็นแกนหลกั
ส าคญัส าหรบัการออกแบบแฟชั่น พรอ้มกบัหยิบยกทกัษะศตวรรษท่ี 21 มาตัง้ตน้เป็นหวัขอ้ในการ
จ าแนกรายวชิาตา่ง ๆ ออกเป็นหมวดหมู ่เพ่ือใหท้ราบถึงรายวิชาท่ีเหมาะสมในการพฒันารูปแบบ
การเรยีนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทกัษะ การเรยีนรูท้ัง้ทางกายภาพ และการเรยีนรูผ้า่นสื่อดิจิตลั
อีกดว้ย  

ตาราง 26 รายวิชาการออกแบบแฟชั่น การเรยีนรู ้และทกัษะศตวรรษท่ี 21  

ทกัษะ / การเรยีนรู ้ การเรยีนรูท้างกายภาพ การเรยีนรูผ้า่นสื่อดิจิตลั 
การเรยีนรูแ้ละนวตักรรม Texture / Styling / Perfumeries Innovative Fashion 
สารสนเทศ Photo Shooting  Lighting / News and Fashion 

Image / Music / Cinema / 
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Magazine 
การใชชี้วิตและอาชีพ Fabric / Sewing / Embroidery Brand Movement / Celebrity 
พืน้ฐาน Colors / Tools Colors / Fashion History / 

 
1.2 ด้านจติวิทยา 

การวิจัยข้อมูลด้านจิตวิทยา ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาและพัฒนาทฤษฎี
บุคลิกภาพนพลพัษณท์ัง้ 9 หรือ Enneagram ใหก้ลายเป็น บุคลิกทัง้9แบบท่ีเหมาะสมกับการใช้
ในการเรียนการสอนออกแบบแฟชั่น โดยผูว้ิจัยเริ่มจากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมถึงการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีสามารถพฒันา
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นได ้กระบวนการตา่งๆมีขัน้ตอนดงันี ้

1.2.1 สมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยาดา้นขอ้มลูเก่ียวกบัการทฤษฎีบคุลิกภาพท่ี
เหมาะสม การพฒันาจิตวิทยาแฟชั่น ควบคูไ่ปกบัผลลพัธท่ี์ไดจ้ากการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณ ์

จากการสัมภาษณ์ ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นชอบในการท่ีผู้วิจัยได้เลือกใช้ทฤษฎี
บคุลิกภาพนพลกัษณท์ัง้ 9 เน่ืองจากทฤษฎีนีเ้ป็นพืน้ฐานท่ีส าคญัของทฤษฎีบคุลกิภาพอ่ืนๆ อีกทัง้
ยังมีความแม่นย าเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน ก็ไดมี้การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับชุด
ผลลพัธข์องทฤษฎีบุคลิกภาพนพลกัษณท์ัง้ 9 เน่ืองจากแทจ้ริงแลว้ ทฤษฎีนีถู้กพฒันาขึน้มาเพื่อ
รกัษาโรคซึมเศรา้ (Depression) และเพื่อการมุ่งเนน้หาพืน้ฐานของการตดัสินใจ รวมถึงขอ้ดว้ย
ต่างๆ เพื่อน ามาพัฒนาบุคคลเหล่านัน้ใหเ้ขา้ใจในตนเองมากขึน้ ยงัไม่มีชุดผลลพัธ์ไหนท่ีมีการ
เจาะจงเพื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนออกแบบแฟชั่น ผูเ้ช่ียวชาญ
เล็งเห็นว่าควรมีการลงพืน้ท่ีสงัเกตการณก์บักลุ่มนิสิตแฟชั่นโดยตรง แลว้น าเอาผลลพัธเ์หล่านัน้ 
มาเทียบประกอบกบัผลลพัธท์างจิตวิทยา เพื่อใชใ้นการเขียนชดุผลลพัธใ์หม่ท่ีเม่ือนิสิต หรอืผูส้อน
ไดอ้่านแล้วจะเข้าใจในทันที อีกทั้งยังควรแยกหมวดหมู่ของการพัฒนาให้ชัดเจนตามทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 อีกดว้ย  

1.2.2 สรุปข้อมูลและกระบวนการหาทฤษฎีบุคลิกภาพนพลักษณ์ทั้ง 9 หรือ 
Enneagram แลว้น ามาเปรียบเทียบกับบุคลิกภาพในวงการแฟชั่น เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งบุคลิกภาพ  9 
แบบในทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น โดยสามารถสรุปและแบง่แยกตามลกัษณต์า่งๆ และแบง่ออกเป็นชดุ
ขอ้มลูไดส้องแบบ แบบแรกคือชุดขอ้มลูส าหรบัผูเ้รียน เพื่อใชใ้นการท าความเขา้ใจลกัษณะของ
ตนเองและใชใ้นการพฒันาการเรยีนของตวัเอง และแบบท่ีสองคือชดุขอ้มลูส าหรบัผูส้อน เพื่อใชใ้น
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การท าความเขา้ใจตวัผูเ้รยีนถึงเหตผุลและการกระท าตา่งๆรวมถึงการหาทางออกส าหรบัผูเ้รยีนใน
อนาคต ซึง่สามารถแบง่ออกตามลกัษณไ์ดด้งันี ้

ลกัษณท่ี์ 1 The Perfectionist / Fashion Idealist / Quintessentially 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ เป็นคนสุขุม มีความรบัผิดชอบมาก ซื่อสตัยม์าก เถรตรงในความคิด

ของตนเอง และพยายามท าสิ่งท่ีดีท่ีสดุใหก้บัเหตกุารณต์่างๆเสมอ เป็นคนมีคณุธรรม ขยนัมาก มี
เจตนาท่ีจะพฒันาโลกใหด้ี หนึ่งเป็นหวัหนา้หรอืเจา้นายท่ีดีมากถา้เขา้ใจถึงระบบการท างานแบบ
ยืดหยุ่น  เป็นนกัวิจารณท่ี์เก่งฉกาจ หนึ่งมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นปัญหาต่างๆไดแ้ละ
พรอ้มท่ีจะแก ้ชีใ้หค้นอ่ืนเห็นถึงทางแกไ้ขตา่งๆ 

อาชีพทีเ่หมาะสม FASHION EDITOR / CURATORS / FASHION CRITICS 
คาแ ร็ค เตอร์ใน วงการแฟ ช่ัน  ANNA WINTOUR / COCO CHANEL / 

ANDREW BOLTON /GUO PEI / VICTORIA BECKHAM 
กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Passport posse คนท่ีรูส้ึกว่าความหรูหราคือการ

ผสมผสานของการไดม้าและความส าเรจ็แสดงใหเ้ห็นถึงการตระหนกัถึงนวตักรรม ความแตกต่าง
และการมีเครอืข่ายทั่วโลก 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม เขม้งวด ท าอะไรตามแบบแผน เป็นกิจวตัร ระแวดระวงั เจา้

ระเบียบ 
การเข้าสังคม มีนิสยัระแวดระวงั ชอบอะไรท่ีอยู่ในขอบเขต เป็นคนท่ีสามารถ

วางใจได ้รบัผิดชอบดี มีความซื่อสตัย ์มีเจตนาดี และเป็นธรรม ขยนัมาก มีความตัง้ใจท่ีจะพฒันา
ตวัเองและโลกรอบๆตวัใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้  เป็นคนมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นคนประหยัด วิเคราะ
สถานการณแ์ละเขา้ใจประเด็นตา่งๆอยา่งเก่งกาจโดยไมเ่อาอารมณต์า่งๆมาแทรกแซง 

ครอบครัว เติบโตมาแบบท่ีถูกกดดนัมาตัง้แต่วยัเด็ก เพื่อใหท้  าบางอย่างท่ีดีๆ
หรือถกูตอ้งเสมอ ท าใหห้นึ่งรูส้ึกถึงการแบกรบัความรบัผิดชอบท่ีมากเกินกว่าอายตุวัเองควรเป็น 
มกัขาดการดูแล ประคบัประคองจิตใจ หนึ่งอาจะมีพ่อแม่ท่ีกดดนัใหเ้ป็นแบบนัน้แบบนี้ และมัก
หยิบยื่นทางออกใหเ้พียงทางเดียวคือทางท่ีถกูตอ้งท่ีสดุ 

การแก้ปัญหา การถูกกดดันเป็นการกระตุน้ให้เด็กแบกรบัภาระในการสรา้ง
ระบบระเบียบส าหรบัตวัเอง หนึ่งเลือกการรบัมือท่ีเนน้ยดึมั่นในกฏเกณฑท่ี์มีเหตผุลสมควร การท า
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ตามกิจวตัรต่างๆ ตามแบบแผน และมาตรฐาน เพื่อใหต้วัเองถกูวิจารณน์อ้ยลง และห่างไกลจาก
ความวิตกกงัวล 

การป้องกันตัว แสดงพฤติกรรมท่ีตรงขา้มความรูส้กึ เม่ือเวลาท่ีตอ้งเจอกบัการ
คาดหวงัสงู แทนท่ีหนึ่งจะรูส้ึกโกรธหรือดือ้ พวกเขากลบัรูส้ึกว่าตอ้งรบัผิดชอบมากขึน้ เป็นเด็กดี
มากขึน้ เพื่อท าใหส้ิ่งนัน้ๆเป็นภยัคกุคามนอ้ยลง 

ความใส่ใจหลัก ความถกูตอ้ง การสงัเกตหาขอ้ผิดพลาดตา่งๆ 
พืน้ฐานอารมณ ์ความโกรธท่ีไม่ถกูเปิดเผย  หนึ่งมกัเก็บกดอารมณข์องตวัเองไว ้

และแสดงออกมาเป็นความไม่พอใจ เพราะเช่ือว่าตวัเองหรอืสิ่งท่ีตวัเองคิดมกัถกูเสมอ ซึ่งมีตน้ตอ
สองแบบ แบบแรกคือคนอ่ืนท่ีท าไม่ไดต้ามมาตรฐานของหนึ่ง กับแบบท่ีสองคือความกลดักลุม้ท่ี
ตวัเองท าไมไ่ดอ้ย่างเปา้หมาย 

ลักษณะนิสัยที่ดี เป็นคนสุขุม มีความรบัผิดชอบมาก ซื่อสตัยม์าก เถรตรงใน
ความคิดของตนเอง และพยายามท าสิ่งท่ีดีท่ีสุดใหก้ับเหตุการณ์ต่างๆเสมอ เป็นคนมีคุณธรรม 
ขยนัมาก มีเจตนาท่ีจะพฒันาโลกใหด้ี หนึ่งเป็นหวัหนา้หรือเจา้นายท่ีดีมากถา้เขา้ใจถึงระบบการ
ท างานแบบยืดหยุ่น  เป็นนกัวิจารณท่ี์เก่งฉกาจ หนึ่งมีความสามารถพิเศษในการมองเห็นปัญหา
ตา่งๆไดแ้ละพรอ้มท่ีจะแก ้ชีใ้หค้นอ่ืนเห็นถึงทางแกไ้ขตา่งๆ 

ลักษณะนิสัยที่เสีย ชอบขดัขวางการรูจ้กัตวัเองดว้ยการใสใ่จกบัความถกูตอ้งท่ี
มากเกินไป จนสุดทา้ยกลายเป็นบั่นทอนความมั่นใจของตวัเอง มักควบคุมอะไรบางอย่างมาก
เกินไป จนไม่มีความสงบในจิตใจ จ้องแต่จะจับผิดตลอดเวลา ชอบการควบคุมและเป็นการ
ควบคมุแบบไม่เปิดเผยใหมี้ขอ้กงัขาอ่ืนๆเขา้มา เช่ือในความคิดของตนเองโดยเฉพาะเรื่องผิดและ
ถูกท าให้บางทีอาจมากจนเกินไป จนท าให้ความสัมพันธ์กับคนรอบขา้งเสียหาย  นิยมความ
สมบรูณแ์บบจนคนท่ีอยูด่ว้ยอาจอดึอดั 

วิธีการพฒันา  
กับตวัเอง (4) - ใชท้กัษะความเป็นศลิปินและอารมณท่ี์แกทจ้รงิ ความสนุทรยีใ์น

แบบของสี่ เพื่อปลดปลอ่ยความรูส้กึสว่นตวัและคลายการควบคมุของตวัเองบา้ง ใหเ้วลากบัสิ่งท่ีไร ้
ขอบเขตและพืน้ท่ีวา่งบา้ง เพื่อพฒันาใหต้นเองเปิดความรูส้กึกบัผูอ่ื้นอย่างอิสระและไม่ควบคมุคน
อ่ืนมากจนเกินไป  

กับคนอื่น (7) - ใชท้กัษะความสนกุสนาน ากรผ่อนคลาย และการเลือกกิจกรรม
ท่ีเพลิดเพลิน ในการสง่เสรมิใหต้วัเองยิมรบัและเขา้ใจความตอ้งการในวยัเด็ก เพื่อไม่ใหต้วัเองเก็บ
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กดความรูส้ึกต่างๆและท าตวัเครง่ขรมึตลอดเวลา การมีทางเลือกแบบไม่มีขอ้จ ากดั จะท าใหห้นึ่ง
เปิดรบัความหลากหลายทางความคิดไดม้ากกวา่ปกติ 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21  
ทกัษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สง่เสรมิทกัษะคิดสรา้งสรรค ์หนึ่งเป็นประเภท

ของคนท่ีท าอะไรเป็นกิจวตัร ไม่ออกจากกรอบเพราะกลวัว่าจะไม่ผ่านมาตรฐานท่ีตนก าหนด การ
คิดสรา้งสรรคจ์ะช่วยใหห้นึ่งสามารถออกจากกรอบอนัเครง่ครดัและปลอ่ยตวัเองใหส้นกุสนานได ้

ทกัษะสารสนเทศ สง่เสรมิการอพัเดตขอ้มลูข่าวสารและการฉลาดสื่อสารควบคู่
กนัไป เพื่อใหห้นึ่งออกจากกรอบความคิดของตวัเองและเห็นโลกท่ีมากกว่าแค่ถกูผิดมากขึน้  และ
การสง่เสรมิทกัษะฉลาดสื่อสารจะช่วยใหห้นึ่งสามารถบรหิารความตอ้งการของตนเองใหก้บัคนอ่ืน
ได ้โดยไม่บีบบงัคบัและไมท่ าใหค้นเหลา่นัน้อดึอดัใจ 

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมทักษะความยืดหยุ่น ริเริ่มสิ่งใหม่ และ
หมั่นหาความรูร้อบดา้น เพื่อเปิดใหห้นึ่งออกจากสถานท่ีๆคุน้เคยของตวัเอง และพรอ้มท่ีจะลอง
อะไรใหม่ๆบา้ง รวมถึงทกัษะความยืดหยุ่นท่ีหนึ่งตอ้งเขา้ใจมากขึน้เพื่อใหต้วัเองไม่ยดึติดกบัค าว่า
ดีท่ีสดุ เป๊ะท่ีสดุเสมอไป 

การพัฒนาจติ 5 ลักษณะในศตวรรษที ่21 จิตรูส้งัเคราะหเ์ป็นจิตท่ีส  าคญัมาก
ท่ีจะส่งเสริมให้หนึ่ง เพราะหนึ่งมักมองโลกมีแค่สองด้านคือขาวกับด า  การส่งเสริมให้หนึ่ง
สงัเคราะหข์อ้มลูตา่งๆไดจ้ะท าใหห้นึ่งเห็นโลกเป็นสีอ่ืนๆมากขึน้ และเขา้ใจว่าแทจ้รงิแลว้โลกไม่ได้
มีแค่ผิดและถกู ในขณะเดียวกนัจิตสรา้งสรรคก็์เป็นอีกหนึ่งจิตท่ีจะท าใหห้นึ่งเป็นอิสระจากกรอบ
ตวัเองมากขึน้ ไเ้ล้องคน้หาแนวคิดใหม่ๆท่ีพาตวัเองไปท่ีใหม่ๆบา้ง ไม่ใช่แค่สิ่งท่ีตนเองท าเป็น
กิจวตัรเสมอไป จิตรูเ้คารพ คือจิตท่ีควรส่งเสรมิใหห้นึ่งเป็นอย่างมากเพราะจิตเราพจะช่วยใหห้นึ่ง
เปิดใจตอ้นรบับคุคลและกลุม่ท่ีหลากหลาย เช่ือในความดีของคนอ่ืนบา้ง รวมถึงเคารพในความคิด
ของคนอ่ืนมากขึน้ 

ลักษณท์ี ่2 The Giver / Fashion Hugger / Fashion-ally / The companion 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ รา่เรงิ เขา้กบัคนง่าย ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนๆเสมอ เป็นคนมีเสน่ห ์มกัใส่

ใจในความรูส้กึของคน และพรอ้มท่ีจะศกึษาสิ่งท่ีคนนัน้ๆเผชิญเพ่ือช่วยแกปั้ญหา เป็นคน าทงานได้
ดี ชอบแกไ้ขปัญหาต่างๆ ปรบัตวัเก่ง สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์่างๆไดด้ี  เป็นคนโรม
แมนติกนิยม มีความตอ้งการความรกัในส่วนลึกของจิตใจ สองจึงชอบความโรแมนติดเป็นพิเศษ 
มกัชอบหาเรือ่งสนกุๆท าเสมอๆ 
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อาชีพที่ เหมาะสม  SUSTAINABLE DESIGNER / FASHION ACTIVIST / 
FASHION CONSULTANT 

คาแร็คเตอร์ในวงการแฟช่ัน   STELLA MCCARTNEY / NIKE / ADWOA 
ABOAH / JULIE GILHART 

กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Butterflies คนรวยท่ีมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดลอ้มและ
สงัคม 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤตกิรรม กระฉบักระเฉง เขา้กบัคนง่าย พรอ้มเขา้ชารต์ช่วยเหลือ เป็น

คนใจกวา้งอยา่งไรข้อบเขต มีเสน่ห ์เป็นมิตร 
การเข้าสังคม รา่เรงิ เขา้กบัคนง่าย เป็นคนมีวาทะศิลป์ ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนๆ 

มักดูแลเอาใจใส่คนท่ีห่วงใยอย่างเต็มท่ี  ทุ่มเทแรงกายแรงใจ และสนับสนุนคนรัก มุ่งมั่ น 
กระตือรอืรน้มาก มีความสามารถ และชอบท างานใหส้  าเรจ็ ยดึถือคตวิา่ ถา้คณุดแูลฉนั ฉนัจะดแูล
คณุ 

ครอบครัว เติบโตในครอบครวัท่ีไม่ไดร้บัการสนองความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็น
ดา้นจิตใจหรอืดา้นความตอ้งการพืน้ฐาน พอ่หรอืแม่อาจะยุง่มาก ไม่ไดใ้หค้วามรักและการดแูลเอา
ใจใส ่สองมกัรูส้กึวา่ตวัเองไมมี่คา่ ไม่น่ารกัมากพอท่ีพอ่แม่จะใสใ่จ 

การแก้ปัญหา พอไม่ไดร้บัการตอบสนองเพื่อใหไ้ดส้ิ่งท่ีตอ้งการ  สองปรบัตัว
ดว้ยการคิดว่าสิ่งท่ีเขาตอ้งการอาจจะมากไป และเก็บกดสิ่งท่ีตอ้งการไว ้เพื่อปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ่งท่ี
คนอ่ืนตอ้งการ และเริม่สนบัสนนุคนอื่นก่อน เพื่อใหค้นอ่ืนๆคลอ้ยตามสิ่งท่ีเขาอยากไดบ้า้ง เขารูส้กึ
ว่าเม่ือเขาขอตรงๆแลว้ไม่ได ้จึงลองพฒันาการกระท าทางออ้มบางอย่างขึน้มาทดแทนความรูส้ึก
อบัอายท่ีไม่ไดร้บัสิ่งตา่งๆเหล่านัน้ 

การป้องกันตัว ข่มความรูส้ึก เป็นการท าใหต้วัเองไม่รบัรูถ้ึงความทุกขท่ี์ก าลงั
เกิดขึน้ เม่ือสองขดัแยง้ภายใน สองจะข่มความรูส้กึไวเ้พื่อปอ้งกนัความสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืนๆและ
ก าจดัลกัษณะบางอยา่งที่คนเหลา่นัน้ไมช่อบ เพื่อใหต้วัเองยงัสามารถอยูใ่นสงัคมนัน้ๆได ้

ความใส่ใจหลัก ใส่ใจกบัความสมัพนัธ์ ความตอ้งการของบุคคลอ่ืน การเป็นท่ี
ยอมรบั หมกมุ่นกับการวางตัวตามท่ีคนอ่ืนชอบ รวมถึงการยั่วยวนใหค้นอ่ืนตกหลุมเสน่หข์อง
ตวัเอง 
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พืน้ฐานอารมณ์ หยิ่ง เป็นความตอ้งการท่ีจะสรา้งตวัตนใหย้ิ่งใหญ่ เพื่อใหต้น
สามารถเป้นบุคคลท่ีใครๆก็ตอ้งการได้ แต่ความเย่อหยิ่งแบ่งออกเป็นสองทางคือ รูส้ึกส าคญัมาก
เกินไป รูส้ึกว่าตวัเองมีภาพลกัษณ์เกินจริงภูมิใจมากเม่ือสามารถสนองความตอ้งการคนอ่ืนได้  
และรูส้กึส  าคญันอ้ยเกินไป คือขาดความมั่นใจและตอ้งการเป็นท่ียอมรบัอย่างมากจนไม่สนสิ่งอ่ืน
ใด 

ลักษณะนิสัยที่ดี ร่าเริง เขา้กับคนง่าย ชอบช่วยเหลือคนอ่ืนๆเสมอ เป็นคนมี
เสน่ห ์มกัใสใ่จในความรูส้กึของคน และพรอ้มท่ีจะศกึษาสิ่งท่ีคนนัน้ๆเผชิญเพื่อช่วยแกปั้ญหา เป็น
คนท างานไดด้ี ชอบแกไ้ขปัญหาตา่งๆ ปรบัตวัเก่ง สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณต์่างๆไดด้ี  
เป็นคนโรมแมนติกนิยม มีความตอ้งการความรกัในส่วนลึกของจิตใจ สองจึงชอบความโรแมนติด
เป็นพิเศษ มกัชอบหาเรือ่งสนกุๆท าเสมอๆ 

ลักษณะนิสัยที่เสีย เพราะการขาดความรกัในวยัเด็ก สองตัง้ใจท่ีช่วยเหลือคน
อ่ืนเพื่อชดเชยความรูส้ึกๆนั้น แต่การช่วยเหลือของสองเป็นการช่วยเป็นจุดมุ่งหมาย สองชอบ
ความรูส้กึท่ีทกุคนบอกวา่ เขา้เป็นคนท่ีใครๆก็ขาดไม่ได ้ท าใหก้ารช่วยเหลือของสองมีจดุมุง่หมายท่ี
ทกุคนตอ้งรกั เป็นคนมีอารมณอ์่อนไหว แต่ไม่ค่อยแสดงออก มกัเก็บความรูส้ึกไวจ้นบางครัง้อาจ
กลายเป็นคนเก็บกด พอเก็บไวไ้ม่อยู่ก็จะพรั่งพรูออกมาและมกัพรั่งพรูจนเกินเหตเุพราะตอ้งการให้
ทกุคนท่ีสองเคยช่วยเหลือตอบแทนดว้ยการหนัมาใสใ่จเขาแทน 

วิธีการพฒันา  
กับคนอื่น (8) - ใชท้กัษะการยอมรบัอิทธิพลและเขา้ใจในอ านาจของตวัเอง รบัรู ้

อารมณโ์กรธมากขึน้และจดัการกบัความขดัแยง้ จะช่วยกระตุน้ใหส้องมีความคิดรเิริ่มในการเป็น
ผูน้  า และเตรยีมการเพื่อแกปั้ญาในอนาคตมากกว่าแกปั้ญหาแบบตัง้รบั การเรยีนรูท่ี้ตรงไปตรงมา
และยืนยนัสิทธ์ิความตอ้งการของตวัเองมากขึน้ แทนท่ีจะใชว้ิธีออ้มแบบสิ่งท่ีตวัเองเป็นจะท าให้
สองกลายเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นแบบไม่มีเลศนยั และเป็นตวัเองมากขึน้  

กับตัวเอง (4) - ใชท้ักษะความรูส้ึกคือการแสดงออกของสี่  ในการช่วยพัฒนา
ตวัเอง เพื่อใหส้องมีจิตใจท่ีหนกัแน่นเก่ียวกบัความรูส้กึและความตอ้งการของตวัเอง การยอ้นกลบั
ไปยงัสี่จะช่วยใหส้องผอ่นคลายมากขึน้ 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม สง่เสรมิทกัษะการแกปั้ญหา และการใสใ่จใน

นวตักรรม เพราะสองมกัมองขา้มปัญหาของตนเองและไปท่ีปัญหาอ่ืนๆก่อนเสมอ นกัเรียนท่ีดีใน
อนาคตตอ้งรูจ้ักท่ีจะเขา้ใจในปัญหาต่างๆของตนเองก่อน ถึงจะเริ่มไปช่วยเหลือคนอ่ืนได้ ใน
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ขณะเดียวกัน การใส่ใจในนวัตกรรมเป็นแหล่งความรูใ้หม่ท่ีจะท าให้สองมีเรื่องอ่ืนๆให้ศึกษา
มากกวา่การสนใจคนรอบกาย 

ทักษะสารสนเทศ  ทักษะอัพเดตทุกข้อมูลข่าวสาร และรอบรูเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ จะท าใหค้วามสนใจของสองแผ่กระจายมากขึน้ การรูท้ันข่าวสารจะท าใหส้องเขา้ใจ
สงัคมโลกและเห็นถึงปัญหาหลากหลายมากขึน้ เพื่อบริหารความช่วยเหลือของตวัเองใหถ้กูทาง 
ในขณะท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยใหส้องรูจ้กัใชส้ื่อไดเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสรมิทกัษะการเป็นผูน้  า และเรยีนรูว้ฒันธรรม 
การเป็นผูน้  าจะท าใหส้องเขา้ใจถึงอ านาจของตนเองท่ีไม่ตอ้งคลอ้ยตามคนอ่ืนไดด้ีมากขึน้ และท า
ใหส้องสามารถบรหิารศกัยภาพตา่งๆของตนเองได ้ในขณะท่ีการเรยีนรูว้ฒันธรรม จากพืน้ฐานของ
คนชอบเรียนรูเ้รื่องราวของคนอ่ืน การเรียนรูว้ัฒนธรรมจะท าให้สองมองโลกไดไ้กลและเขา้ใจ
ปัญหาตา่งๆในระดบัสากลได ้

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะในศตวรรษที่ 21 สอง เป็นบุคลิกท่ีชอบช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นโดยหวงัผลบางอย่างกลบัมา สองท่ีไม่ดีอาจไม่ใส่ใจในสิ่งท่ีตวัเองสนใจมากพอและใส่ใจกับ
การสนใจเรื่องของคนอ่ืนแทน จิตเช่ียวชาญและจิตรูจ้รยิธรรมจงึเป็นสองจิตส าคญัท่ีควรสง่เสรมิให้
สองเป็นอย่างมาก เพื่อให้สองรูจ้ักท่ีจะหมกมุ่นกับความรู ้ ความคิดมากกว่าการใส่ในคนอ่ืนๆ 
รวมถึงการส่งเสริมจิตรูจ้ริยธรรมจะท าใหส้องมองเห็นภาพตวัเองท่ีกวา้งกว่าการแค่ช่วยเหลือคน
แล้วหวังผล แต่เป็นการช่วยเหลือเพื่อให้เกิดสังคมท่ีดีขึน้  รวมถึงช่วยเหลืออย่างถูกจุด ถูก
วตัถปุระสงคม์ากขึน้ 

 
ลักษณ์ ที่  3 The Performer / Fashion Cast / Vaudevillian / The astro / 

The persona 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ ช่างสงัเกต โดยเฉพาะเรื่องราวของคนอ่ืนๆ แกปั้ญหาเก่ง ท างานเรว็ ไว 

และมีประสิทธิภาพมาก สามมกัไม่ยอมใหต้วัเองลม้เหลว เป็นคนเจนจดัในการสรา้งความส าเร็จ
และภาพลกัษณ ์มกัเป็นท่ีปรกึษาของเพื่อนๆในเรื่องของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสงัคม และพยายาม
มองหาทางออกท่ีท าไดไ้วท่ีสดุใหเ้สมอๆ ทุ่มเทความคิดและการท างานใหก้ับสิ่งท่ีตนเองท าไดด้ี 
เป็นคนทะเยอทะยานมาก 

อาชีพทีเ่หมาะสม FASHION INFLUENCER / FAST FASHION DESIGNERS 
/ FASHION MARKETING / FASHION PERSONALITY TRAINNER 
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ค าแ ร็ค เต อ ร์ ใน ว งก ารแฟ ช่ั น  JOHN GALLIANO / KANYE WEST / 
DONATELLA VERSACE / TERRY RICHARDSON / HEIDI SILMANE 

กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น X-fluents คนรวย ใชจ้่ายเก่ง ตอ้งไดทุ้กอย่างท่ีอินเท
รนดอ์ยู ่

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม  บ้างาน ท าอะไรเร็ว ชอบความส าเร็จ อยากโดดเด่น 

ทะเยอทะยานสงู สามารถท าหลายๆอยา่งพรอ้มกนัไดด้ี 
การเข้าสังคม เป็นคนสนุกสนาน ชอบความบนัเทิง และมีความฝันสงู ท างาน

เก่ง เป็นคนชอบบรรลุจุดมุ่งหมาย มีแบบแผนในการท างานท่ีรวดเร็วและมุ่งสู่เป้าหมายในเวลา
เพียงเล็กนอ้ย เป็นพนักงานท่ีสามารถท าก าไรไดอ้ย่างสู.สุดใหก้ับบริษัท ตัง้ใจท างานอย่างมาก 
และไม่รูจ้กัเหน็ดเหน่ือย 

ครอบครัว เติบโตมาในครอบครวัท่ีการไดม้า หรือความส าเร็จมักมาพรอ้ม
เง่ือนไข สามสว่นใหญ่มดัมีพ่อแม่ท่ีรกัการกระท าของพวกเขา เช่นตอนเด็กๆอาจะไดร้บัค าชมจาก
พ่อแม่ท่ีมีเจตนาดีเม่ือท าบางอย่างส าเร็จ ในกรณีอ่ืนๆ อาจะเด็กท่ีไม่ไดร้บัความสนใจอย่างท่ี
ตอ้งการ จงึพยายามเรยีกรอ้งความสนใจดว้ยการท าตวัเดน่และเป็นท่ีมองเห็น 

การแก้ปัญหา เพราะโตมาในครอบครวัท่ีต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการกระท า
ตลอดเวลา เพื่อใหไ้ดร้บัความรกัสามเลยพฒันาการแกปั้ญหาของตวัเองดว้ยการสงัเกต และสนใจ
ว่าคนอ่ืนๆตอ้งการอะไร แลว้ลงมือท าให้ได้ตามแบบนั้นๆ เพื่อให้คนอ่ืนเห็นว่าตัวเองประสบ
ความส าเร็จแลว้ สามจึงแกปั้ญหาดว้ยการเนน้หนักไปท่ีผลงานของตวัเองและพยายามป้องกัน
ความรูส้กึทกุขใ์จไม่ใหค้นอ่ืนเห็น 

การป้องกันตัว วางตวัดว้ยการเลียนแบบ เป็นวิธีการหนึ่งท่ีสามใชใ้นการปอ้งกนั
ตวั เพื่อไม่ใหค้นอ่ืนเห็นความทุกขข์องตัวเองและตัวเองก็ไม่อยากรูส้ึกดว้ย  สามเลยเลียนแบบ
บคุคลตา่งๆท่ีสงัคม หรอืครอบครวัยอมรบัวา่เขาเก่งและเพรยีบพรอ้ม พยายามสนองความตอ้งการ
เป็นท่ีนอมรบัเพื่อทดแทนความตอ้งการท่ีอยากใหค้นอ่ืนเห็นและชอบตวัเอง จนบางครัง้อาจมากไป
จนหลงลืมตวัตนท่ีแทจ้รงิ 

ความใส่ใจหลัก ใส่ในภารกิจและเป้าหมาย ใส่ใจว่าคนอ่ืนมองยงัไง การสรา้ง
ภาพลกัษณ์เป็นผูป้ระสบความส าเร็จใหค้นอ่ืนๆยอมรบัในตวัเอง และสนใจในงานท่ีมองหมาย
อยา่งมากเพื่อใหต้วัเองไปสูค่วามส าเรจ็นัน้ๆ 
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พืน้ฐานอารมณ ์ทระนง เป็นความตอ้งการในการใชชี้วิตในสายตาของคนอ่ืนๆ 
เพื่อฉายแววเดน่และดงึดดูความสนใจดว้ยศกัยภาพตา่งๆท่ีตนเองมี 

ลักษณะนิสัยที่ดี ช่างสังเกต โดยเฉพาะเรื่องราวของคนอ่ืนๆ แก้ปัญหาเก่ง 
ท างานเรว็ ไว และมีประสิทธิภาพมาก สามมกัไมย่อมใหต้วัเองลม้เหลว เป็นคนเจนจดัในการสรา้ง
ความส าเร็จและภาพลกัษณ์ มกัเป็นท่ีปรกึษาของเพื่อนๆในเรื่องของการปรบัตวัใหเ้ขา้กับสงัคม 
และพยายามมองหาทางออกท่ีท าไดไ้วท่ีสุดใหเ้สมอๆ ทุ่มเทความคิดและการท างานใหก้ับสิ่งท่ี
ตนเองท าไดด้ี เป็นคนทะเยอทะยานมาก 

ลักษณะนิสัยที่เสีย ดว้ยการตัง้บรรทัดฐานของคนอ่ืนเป็นความตอ้งการของ
ตัวเองท าให้สามมักมจดจ่อกับการสรา้งภาพลักษณ์มากเกินไป  บางครั้งอาจะไม่ใส่ใจใน
ความสมัพนัธห์รือสิ่งท่ีตนเองมี ฟุ่ มเฟือยมากเพราะตอ้งการเป็นท่ียอมรบัในสงัคมและเช่ือว่าสิ่ง
เหล่านัน้สามารถท าใหส้ามไดม้าซึ่งการยอมรบั จนหลงลืมสิ่งท่ีเป็นตนเองจรงิๆ ชอบแข่งขนัและ
เอาชนะ จนบางครัง้อาจไม่ไวห้น้าใคร มุ่งเอาชนะทุกวิถีทาง สามมักเลี่ยงการรบัรูค้วามรูส้ึกท่ี
แทจ้รงิ เพราะระงบัอารมณต์วัเองเพื่อท างานใหส้  าเรจ็จนเป็นนิสยั 

วิธีการพฒันา  
กับตัวเอง ( 6 ) - ใชท้ักษะการตัง้ค  าถามบ่อยๆก่อนท่ีจะท าอะไร และประเมิฯ

สถานการณ์ก่อนเสมอๆในแบบของหกเพื่อช่วยให้สามเขา้ใจถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้  รวมไปถึงเขา้
ใจความตอ้งการของตนเองอีกดว้ย วิธีการนีจ้ะช่วยเปิดทางใหว้ามเขา้ถึงจดุอ่อนแอของตวัเอง  

กับคนอื่น (9) - ใชท้ักษะการค านึงถึงทัศนะคติท่ีหลากหลายและการเห็นพอ้ง
ตอ้งกันในการท างาน รวมถึงการอยู่นิ่งบา้งในแบบของเกา้ เพื่อพฒันาใหก้ารเขา้สงัคมของสาม
ไม่ใช่เป็นเรื่องของการเป็นจุดสนใจเสมอไป แต่เป็นเรื่องของการร่วมมือท่ีดี ไม่มองขา้มคนอ่ืนๆ 
รวมถึงท าใหส้ามเรยีนรูว้ิธีการท าใหต้วัเองชา้ลงบา้ง เพื่อยอมเสี่ยงเป็นตวัเอง 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะมีวิจารญาณใหก้ับลกัษณ์ 3 

เพราะคนลกัษณนี์มี้พืน้ฐานความตอ้งการอยากโดดเด่นจนบางครัง้อาจะหลงลืมถึงความถกูตอ้ง 
หรือความดีงามของสังคมไป การส่งเสริมให้มีวิจารญาณเปรียบเหมือนกับการช่วยกรองการ
แสดงออกของสามใหร้อบคอบมากขึน้อีกขัน้หนึ่ง 

ทักษะสารสนเทศ สง่เสรมิทกัษะการรูเ้ท่าทนัสื่อใหก้บัสาม เพื่อใหส้ามสามารถ
เขา้ใจไดว้า่สื่อมีหลายแง่มมุและหลายดา้น เน่ืองจากคนลกัษณนี์ม้กัท างานหรอืแสดงตวัในสถานท่ี
ตา่งๆอยา่งโดดเดน่ การรูเ้ท่าทนัสื่อจะท าใหส้ามเขา้ใจถึงวงจรชีวิตมากขึน้ 
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ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมทกัษะการเรียนรูว้ฒันธรรม และหมั่นหา
ความรูร้อบดา้นใหก้บัสามเพื่อเสรมิสรา้งใหส้ามสามารถท่ีจะเขา้ใจในทศันะคติท่ีหลากหลายและ
การเห็นพอ้งตอ้งกนัในการท างาน รวมถึงการหาหมั่นหาความรูจ้ะท าใหส้ามสามารถอยู่นิ่งไดม้าก
ขึน้ 

การพัฒนาจติ 5 ลักษณะในศตวรรษที ่21 จิตรูส้งัเคราะหแ์ละจิตรูเ้คารพ เป็น
สองจิตท่ีควรส่งเสรมิใหส้ามไดเ้รียนรูม้ากขึน้ เจิตรูส้งัเคราะหจ์ะช่วยใหส้ามหดัคิดวิเคราะหถ์ึงสิ่ง
ต่างๆรอบตวัมากขึน้ ทัง้สิ่งท่ีท าและผลลพัธท่ี์ตามมา ทัง้ในดา้นบวกและลบ ในขณะท่ีจิตรูเ้คารพ
จะใหท้ าสามตอ้งศกึษาถึงความตอ้งการและการใหเ้กียรติกนัมากขึน้ในสงัคมท่ีสามมกัคิดว่าตอ้ง
เรว็และหนุหนัพลนัแลน่ตลอดเวลา 

 
ลักษณท์ี ่4 The Artist / Fashion Master / Maestro / Craftman / Artisan 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ เป็นเพื่อนท่ีดีมาก สามารถรบัรูถ้ึงสิ่งท่ีละเอียดอ่อนไดด้ี รูถ้ึงความรูส้ึก

ของคนรอบข้าง เป็นคนขีห้่วงใย ในขณะเดียวกันก็ทนทานต่อความเจ็บปวดด้านความรูส้ึก
บางอย่างไดด้ี มกัเป็นคนเก็บตวับา้ง เงียบๆ สงุสิงกบัคนท่ีตนเองไวใ้จและสบายใจดว้ยมากกว่าท่ี
จะเจอกบัคนใหม่ๆ  มกัมองเห็นความสวยงามในความทกุข ์มีความสนุทรสีงู 

อาชีพทีเ่หมาะสม TEXTILE DESIGNER / FASHION ILLUSTRATOR 
คาแร็คเตอรใ์นวงการแฟช่ัน MARIMEKKO / MISSONI /THOM BROWNE 
กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Temperate pragmatists ผูท่ี้ช่ืนชอบความหรู ความ

งามแตไ่ม่ไดรู้ส้กึวา่มนัจ าเป็นขนาดนัน้ 
 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม เงียบๆหน่อย เป็นคนอ่อนไหวแต่ก็นิ่งๆ สามารถอยู่กันคน

เยอะๆได้แต่จะอยู่ในมุมเงียบๆของตัวเอง  ชอบสังเกตอารมณ์คนอ่ืน  ชอบเรื่องราวท่ีเป็น
สนุทรยีศาสตรห์รอือะไรท่ีกระตุน้ความรูส้กึเศรา้ไดด้ี 

การเข้าสังคม เป็นคนโรแมนติก ละเอียดอ่อน สามารถรบัรูถ้ึงความรูส้กึของคน
อ่ืนๆไดด้ี เป็นเพื่อนท่ีสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาในชีวิตคนของอ่ืนๆไดโ้ดยไม่อวยเพื่อนมากเกินไป 
และชีจ้ดุใหเ้พื่อนมองเห็นวิธีแกไ้ขไดม้ากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่งของความรูส้กึ เป็นนกัสนุทรยี มองเห็น
ความงามในสว่นท่ีน่ากลวัได ้
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ครอบครัว เติบโตในครอบครวัท่ีขาดความรกั อาจจะทัง้ขาดจรงิๆ หรือรูส้ึกขาด 
ช่วงเริม่ตน้ของครอบครวัมกัราบรืน่แตป่ระสบกบัสิ่งท่ีท าใหรู้ส้กึวา่ถกูทอดทิง้ทางกาย ทางจิตใจ จน
กลายเป็นความขาดในชีวิต บางครัง้อาจจะประสบกบัปัญหาท่ีรูส้กึวา่ตวัเองเป็นตน้เหต ุเลยฝังใจ 

การแก้ปัญหา เพื่อใหรู้ส้ึกควบคมุสถานการณไ์ด ้สี่มกัเช่ือว่าตวัเองเป็นตน้เหตุ
ของปัญหาท่ีเกิดขึน้  สี่เลยพยายามจดจ่อและคน้หาถึงตน้ตอของสิ่งนั้นๆว่าเกิดขึน้เพราะอะไร 
ขณะเดียวกันก็ท าตวัไม่ดี เพื่อใชอ้ธิบายและควบคุมความสขูเสียนัน้ๆใหไ้ด้ ซึ่งบางครัง้อาจมาก
เกินไปจนท าใหส้ี่จมอยู่กบัอดีต สี่โหยหาความรกัแบบอดุมคติ เพราะจะช่วยใหพ้ิสจูนไ์ดว้่าตวัเขา
เองดีพอท่ีจะไดร้บัความรกันัน้ๆ ซึง่คนอื่นๆมกัมองวา่เป็นการแกปั้ญหาท่ีคอ่นขา้งขดัแยง้ 

การป้องกันตัว โยนใส่ตวัเอง เป็นกลอย่างหนึ่งของสี่ท่ีพยายามท าใหปั้ญหากบั
ตวัเองเป็นสิ่งเดียวกนั เพื่อใหรู้ส้ึกว่าสามารถควบคมุได ้และใหส้ามารถท่ีจะจดัการกบัมนัได ้เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่หต้วัเองตอ้งเจ็บปวดซ า้อีก 

ความใส่ใจหลัก ใส่ใจ อารมณ์ ความรูส้ึกของตัวเองและคนอ่ืน การรกัษา
ความสมัพนัธก์บัคนอ่ืนๆ 

พื้นฐานอารมณ์ อิจฉา เพราะสี่รูส้ึกเสมอว่าตัวเองไม่ดีพอ และไม่ควรไดร้บั
ความรกั สิ่งดีๆต่างๆอยู่ภายนอกท าใหส้ี่เกิดความอิจฉาเพราะความรูส้ึกขาด เป็นความเช่ือว่าคน
อ่ืนมีอยา่งที่ฉนัตอ้งการแตฉ่นัไมมี่ 

ลักษณะนิสัยที่ดี เป็นเพื่อนท่ีดีมาก สามารถรบัรูถ้ึงสิ่งท่ีละเอียดอ่อนไดด้ี รูถ้ึง
ความรูส้ึกของคนรอบข้าง เป็นคนขีห้่วงใย ในขณะเดียวกันก็ทนทานต่อความเจ็บปวดด้าน
ความรูส้ึกบางอย่างไดด้ี มกัเป็นคนเก็บตวับา้ง เงียบๆ สงุสิงกบัคนท่ีตนเองไวใ้จและสบายใจดว้ย
มากกวา่ท่ีจะเจอกบัคนใหม่ๆ  มกัมองเห็นความสวยงามในความทกุข ์มีความสนุทรสีงู 

ลักษณะนิสัยทีเ่สีย หมน่ จมอยูก่บัความหมน่ของชีวิต มกัรูส้กึวา่ตวัเองดอ้ยกวา่
คนอ่ืนเสมอๆ หมกมุ่นอยู่กบัความคิดท่ีว่าตัวเองไม่ดีพอ คนอ่ืนดีกว่า อารมณข์องตวัเอง เสพยต์ิด
ความทุกขเ์พราะสรา้งมนัขึน้มาเพื่อป้องกันตวัเองแต่ในขณะเดียวกนัก็อยากรูส้ึกถึงมนัอยู่เรื่อยๆ 
การจมปลกัอยูก่บัความทกุขท่ี์มากเกินไปบางทีท าใหส้ี่นอ้ยใจคนอ่ืน และไมพ่อใจในตวัเองไดง้่ายๆ 
และมกัแสดงออกในพฤติกรรมท่ีก า้กึงในความสมัพนัธ์ เช่นอยากใหชี้วิตดีแต่ชัน้ตอ้งทุกขก์่อนมนั
ถึงจะดีไดส้ ิจนหลงลืมศกัยภาพบางอยา่งของตวัเองไป 

วิธีการพฒันา  
กับตัวเอง (1) -  ใชท้กัษะการลงมือท าตามอดุมคติเพื่อประสบความส าเรจ็และ

สมบูรณ์แบบตามแบบฉบับของหนึ่ง ในการช่วยดึงตวัเองและพัฒนาปรบัปรุงใหเ้ป็นไดอ้ย่างท่ี
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ตวัเองตอ้งการ ทักษะแบบหนึ่งจะช่วยส่งเสริมใหส้ี่รูส้ึกว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ และ
ประสบผลส าเรจ็จรงิๆซะที  

กับคนอื่น (2) - ใชท้กัษะความเขา้ใจในความตอ้งการและความชอบของคนอ่ืน 
ทกัศนะคติเชิงบวกกบัสิ่งท่ีเป็นไปไดใ้นความสมัพนัธ์ และการจดัการกับความรูส้กึอย่างมีสติ  จะ
ช่วยใหส้ี่สามารถเรยีนรูว้ิธีการเขา้หาคนอ่ืนและสนบัสนนุคนอ่ืนมากขึน้ ซึง่ช่วยใหส้ี่มองเห็นคณุคา่
ของตวัเองมากขึน้อีกดว้ย อาจะเป็นวิธีท่ีท าใหส้ี่ลดการหมกมุน่กบัความรูส้กึขาดในใจ 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21  
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสรมิทกัษะมีวิจารณญาณ แกปั้ญหาเป็น

และใส่ใจในนวัตกรรม สี่เป็นลกัษณ์แห่งศิลปินและการลงมือท าดว้ยมือ บางครัง้อาจท าใหส้ื่อ
ละเลยนวตักรรมตา่งๆไป การส่งเสรมิใหส้ี่ใสใ่จในนวตักรรมจะท าใหส้ี่สามารถพฒันาตวัเองใหเ้ขา้
กับศตวรรษใหม่ไดม้ากขึน้ รวมถึงการมีวิจารณญาณและแกปั้ญหาเป็นจะท าใหส้ี่รบัรูถ้ึงปัญหา
ของตวัเองและพยายามมองในมมุอ่ืน เพื่อใชใ้นการวิเคราะหม์ากขึน้ 

ทักษะสารสนเทศ เช่นเดียวกนักบัทกัษะแรก ทกัษะรอบรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ
จะท าใหส้ี่เขา้ใจในโลกยคุใหมไ่ดม้ากขึน้ และสามารถน าเอาสิ่งท่ีตนเองสนใจมาพฒันาตอ่ได ้

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมทักษะความเป็นผูน้  า ใส่ใจดูแลตัวเอง
ใหก้ับสี่เพื่อใหส้ี่สามารถพัฒนาตัวเองและออกจากกรอบของการเป็นผูต้ามอย่างเดียวได้  การ
มอบหมายหนา้ท่ีความเป็นผูน้  าใหก้บัสี่จะท าใหส้ี่มีระบบแบบแผนความคิดท่ีเป็นระเบียบมากขึน้  
รวมถึงกลา้แสดงออกถึงสิ่งท่ีตนเองตอ้งการมากขึน้ ในขณะท่ีการใส่ใจดแูลตวัเองจะท าใหส้ี่กา้ว
เขา้ไปอยู่ในพืน้ท่ีท่ียอมรบัว่าตวัเองมีขอ้บกพรอ้ง และพรอ้มจะดแูลตวัเองมากกว่าสนใจความรูส้กึ
ของคนอ่ืนบา้ง 

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะในศตวรรษที่ 21 ลกัษณ4์เป็นลกัษณแ์ห่งศิลปะ จิต
สรา้งสรรคแ์ละจิตเช่ียวชาญในดา้นท่ีสี่นัน้ๆหมกมุ่นจึงเป็นสิ่งท่ีติดตวัสี่มาอยู่แลว้  จิตรูส้งัเคราะห์
เป็นจิตหนึ่งท่ีควรสง่เสรมิใหก้บัสี่เป็นอยา่งมากเพราะเป็นจิตท่ีส ารวจแหลง่ขอ้มลูหลากหลาย และรู ้
ว่าอะไรส าคญั จิตรูส้งัเคราะหจ์ะท าใหส้ี่หดัท่ีจะวิเคราะหแ์ละเขา้ใจข้อมลู ความรูส้กึต่างๆมากขึน้ 
ไม่ไดใ้ส่ใจแต่ดา้นท่ีหม่นหมองอย่างเดียว ในขณะท่ีจิตรูจ้ริยธรรมจะท าใหส้ี่สามารถแผ่กระจาย
ศกัยภาพการเขา้ใจในผูค้นอย่างลกึซึง้ไดม้ากขึน้ และเขา้ใจถึงการช่วยเหลือเพื่อพฒันาสงัคมใหด้ี
ขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 
ลักษณท์ี ่5 The Observer / Fashion-gazer / Watchmen / Trend watch 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
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ลักษณะ ช่างสงัเกต คน้ควา้เก่ง รกัอิสระ มกัมีสมาธิจดจ่อกบัสิ่งท่ีสนใจไดน้านๆ 
ชอบขวนขวายหาประสบการณ์ ไม่เก่ียงท่ีจะเสี่ยงถา้รูส้กึว่าสิ่งนัน้ๆคือสิ่งท่ีสนใจ เป็นเพื่อนท่ีไวใ้จ
ได ้และใหค้  าปรกึษาไดด้ี ใส่ใจเพื่อนมากในเวลาเพื่อนเกิดปัญหา พึ่งพาตนเองไดด้ี ไม่เป็นภาระ
ผูอ่ื้น 

อาชีพที่เหมาะสม FASHION DESIGNER / FASHION WRITER / FASHION 
PHOTOGRAPHER 

คาแร็คเตอรใ์นวงการแฟช่ัน MARTIN MARGEILA / BILL CUNNINGHAM / 
JW.ANDERSON / RICK OWENS 

กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Aspirers ผูท่ี้ยงัไม่มีเงินในการใชจ้่ายขนาดนั้น แต่มี
ความตอ้งการท่ีครอบครอง 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม พดูนอ้ย เก็บตวั ตอ้งการเวลาส่วนตวัมาก ชอบคน้ควา้  ไม่

ชอบสงุสงิกบัใคร รูส้กึวา่ความสมัพนัธไ์ม่จ าเป็นในชีวิต มกัใชชี้วิตคนเดียว 
การเข้าสังคม เป็นนกัสะสมขอ้มลู สามารถคน้ควา้หาความรูไ้ดเ้รว็ มกัเป็นคนมี

ความรูแ้ละประสบการณส์งูในเรื่องท่ีตนเองสนใจ เป็นเพื่อนท่ีใหค้  าปรกึษาไดด้ีเพราะมีขอ้มลูอยู่
กบัตวัเยอะ  มกัคบเพื่อนท่ีมีคณุภาพสงู จงรกัภกัดีตอ่เพื่อน และไวใ้จได ้ไม่ชอบสิ่งท่ีท าใหไ้ม่สบาย
ใจ ไม่คอ่ยกลา้แสดงออก 

ครอบครัว เติบโตมาในครอบครวัท่ีเด็กอาจถกูทอดทิง้ ไม่มีคนหอ้มลอ้ม ไม่คอ่ย
ไดร้บัความรกัและเอาใจใส่ในขณะท่ีหา้ตอ้งการคนดแูล ผูด้แูลอาจะไม่ตอบสนองความตอ้งการ
ของหา้ในวยัเด็กนัน้ๆ ผูด้แูลของหา้อาจไม่อยู่รว่มในเหตกุารณต์่างๆ มกัมีพ่อหรือแม่ท่ีท างานวุ่น 
หรอืไม่ไดอ้ยูด่ว้ย ตอ้งใชชี้วิตอยูก่บัสิ่งท่ีตนเองมีอยูแ่ลว้เพื่อใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งพอเพียง 

การแก้ปัญหา หา้เรียนรูว้่าเขาไม่สามารถไดอ้ะไรมาไดด้ว้ยการใชก้ าลังหรือ
เรียกรอ้งความสนใจ พอไม่มีทางเลือกอ่ืนหา้เลยใชชี้วิตอยู่กบัสิ่งท่ีมีอย่างประหยดัๆ และเรียนรูท่ี้
รกัษาทรพัยากรท่ีมีอยู่ใหเ้พียงพอ ในขณะเดียวกนั เพื่อปกป้องความรูส้ึกตอนเด็กใหร้อดพน้จาก
ภยัคกุคามภายนอก หา้จึงยอมแพใ้นการแสวงหาความสมัพนัธแ์ละหันจดจ่อกับสิ่งท่ีสนใจแทน 
และหมกมุน่อยูก่บัสิ่งนัน้เพื่อตดัขาดตวัเองออกจากปัญหาตา่งๆ 

การป้องกันตัว แยกความรูส้ึก เพราะหา้รูส้กึถึงความขาดแคลน ของทรพัยากร
และตอ้งแสดวงหาเพิ่มเติมอยู่เสมอๆ ท าใหห้า้พยายามท่ีแยกความรูส้กึท่ีบั่นทอนพลงังานออกไป 
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หา้รูส้ึกสบายท่ีจะอยู่กับความคิด มากกว่ากับอารมณ์ การแยกความรูส้ึกจะเป็นเหตุใหห้า้ขาด
ความรูส้กึในทกุๆเรือ่ง เพื่อปอ้งกนัใหต้วัเองไมรู่ส้กึทกุข ์

ความใส่ใจหลัก หมกมุ่นกับการสะสมขอ้มูล การจัดเวลาของตัวเอง รูส้ึกว่า
ความรูค้ืออ านาจ 

พื้นฐานอารมณ์ ละโมบ ในการรกัษาสิ่งท่ีตวัเองมีอยู่ เพราะตอนเด็กๆไม่เคย
ไดร้บัจากคนอ่ืนมากนกั เลยพยายามท่ีจะสั่งสมเวลา พลงังาน  พืน้ท่ีวา่งของตวัเองเพราะกลวัท่ีจะ
เสียมนัไป 

ลักษณะนิสัยทีด่ ีช่างสงัเกต คน้ควา้เก่ง รกัอิสระ มกัมีสมาธิจดจ่อกบัสิ่งท่ีสนใจ
ไดน้านๆ ชอบขวนขวายหาประสบการณ์ ไม่เก่ียงท่ีจะเสี่ยงถา้รูส้ึกว่าสิ่งนั้นๆคือสิ่งท่ีสนใจ เป็น
เพื่อนท่ีไวใ้จได ้และใหค้  าปรกึษาไดด้ี ใสใ่จเพื่อนมากในเวลาเพื่อนเกิดปัญหา พึ่งพาตนเองไดด้ี ไม่
เป็นภาระผูอ่ื้น 

ลักษณะนิสัยทีเ่สีย การคน้ควา้ท่ีมากเกินจนไม่มีขอบเขตท าใหห้า้บางครัง้จมอยู่
กบัความคิดของตวัเองโดยไม่ค  านึงถึงความรูส้กึของตวัเอง คนอ่ืน และความสมัพนัธ ์หา้จรงิจงักบั
ความคิดโดยเฉพาะความคิดท่ีเป็นหลักการ สามารถหาเหตุและผล และการพิสูจน์ได้ ใน
ขณะเดียวกนัก็ชอบความคดิเชิงนามอธรรมและพายามหลีกเลี่ยงความชดัเจน ชอบตดัขาดอารมณ์
ของตวัเองและท าตวัไรค้วามรูส้กึ เพื่อท่ีจะไดไ้ม่ตอ้งรบัรูว้า่จรงิๆแลว้ภายในออ่นแอ มากแคไ่หน รกั
อิสระมาก ไม่ชอบการอยูใ่นขอบเขตท่ีคนอ่ืนก าหนดจนบางครัง้อาจะกลายเป็นคนดือ้เงียบ 

วิธีการพฒันา  
กับตัวเอง (7) - ใชท้กัษะความสนกุสนาน รา่เริง่ ชอบสิ่งท่ีประเทืองปัญญา การ

คิดใหม่ๆ และพยายามหาทางเลือกท่ีสรา้งสรรคข์องเจ็ดในการช่วยใหต้วัเองสรา้งความสมัพนัธ์ 
และติดต่อกับโลกภายนอกมากขึน้ หา้จะสามารถเปิดเผยตวัตนไดม้ากขึน้โดยการใชอ้ารมณข์นั
แบบเจ็ด  

กับคนอืน่ (8) -  ใชท้กัษะความไมก่ลวัและมีอ านาจของแปดในการสรา้งสมดลุท่ี
ดีระหว่างการเก็บตวัของตวัเองกับการออกไปสู่สงัคม เพื่อใหห้า้รบัรูถ้ึงอ านาจของความคิดของ
ตวัเองและเขม้แข็ง ไม่กลวัท่ีจะแสดงใหค้นอ่ืนเห็นความคิดนัน้ๆ 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมดา้นการสื่อสารใหก้ับหา้ และการ

รว่มมือกันกับผูอ่ื้น เพื่อเปิดโอกาสใหห้า้ท่ีชอบเก็บตวัอยู่กบัตวัเอง มีความกลา้ท่ีจะน าเสนอสิ่งท่ี
ตนเองคดิและคน้ควา้มากขึน้ เพื่อประโยชนต์อ่งานตวัเองและสว่นรวม 
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ทักษะสารสนเทศ ส่งเสรมิความรอบรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรูเ้ท่า
ทนัสื่อ เพื่อใหห้า้สามารถคิดวิเคราะหข์อ้มลูตา่งๆท่ีตนเองหามาไดอ้ย่างรอบดา้น รวมทัง้รูจ้กัใชส้ื่อ
อยา่งชาญฉลาด 

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ  ส่งเสริมดา้นการเขา้สังคมและความเป็นผู้น  า 
เพื่อใหห้า้สามารถน าเอาขอ้มลูต่างๆท่ีตนเองหามา ไดใ้ชอ้ย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ และเพื่อลด
ภาวะทางความคิดท่ีว่า ฉันตอ้งพึ่งตวัฉันเองคนเดียวเท่านั้น การเขา้สงัคมท่ีมากขึน้จะท าใหห้า้
สามารถบรหิารความรูต้นเองไดด้ียิ่งขึน้ และเป็นผูน้  าท่ีเช่ียวชาญในเรือ่งท่ีตนเองสนใจได ้

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะในศตวรรษที่ 21 ดว้ยลกัษณะของบุคคลิกท่ีชอบ
คน้ควา้หาความรูต้ลอดเวลา จิตสรา้งสรรคแ์ละจิตเช่ียวชาญ จงึเป็นสิ่งท่ีเด็กในลกัษณ5์มกัมีติดตวั
เป็นพืน้ฐานของตวัเองอยู่แลว้ จิตรูเ้คารพเป็นอีกจิตหนึ่งท่ีลกัษณ5์ มีติดตวัมาเน่ืองจากเป็นบคุลิก
ท่ีมีความนอบนอ้มต่อสงัคมภายนอก พรอ้มรบัฟังเพื่อใหต้นเองมีขอ้มลูเก่ียวกับสิ่งต่างๆเพิ่มเติม 
การส่งเสริมจิตท่ีส าคญัส าหรบัหา้จึงเป็นการส่งเสริม จิตรูส้ั่งเคราะหแ์ละจิตรูจ้ริยธรรม หมายถึง
นอกเหนือจากการท่ีหา้จะมีขอ้มลูอยู่รอบตวัอย่างมากมายแลว้ ผูส้อนควรสง่เสรมิใหเ้ด็กในลกัษณ์
นี ้รูจ้ักคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆให้เป็น  รูว้่าอะไรส าคัญและจะฟสานข้อมูลต่างๆได้อย่างไร 
เช่นเดียวกนักบัจิตรูจ้รยิธรรม เม่ือหา้มีขอ้มลูมากพอ ผูส้อนตอ้งส่งเสรมิใหเ้ด็กรูว้่า ขอ้มลูต่างๆจะ
ช่วยใหห้า้ท าประโยชนต์อ่สงัคมโลกไดอ้ย่างไร สง่เสรมิใหห้า้มองเห็นตวัเองในระดบัสากล ท่ีนึกถึง
ตนเองไดว้่าสิ่งท่ีตนเองเก่งจะท าใหต้นเองเป็นคนอย่างไร และจะสามารถท าใหส้งัคมนีด้ีขึน้ได้
อยา่งไร 

 
ลักษณท์ี ่6 The Planner / Master mind / Framer / Brainiac 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ ขีส้งสยั มกัสอบถามขอ้มลูอย่างชดัเจนและรอบคอบ ยดึมั่นในหลกัการ 

แยกแยะขอ้มลูและวิเคราะหส์ิ่งตา่งๆดว้ยเหตผุล มกัแสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งจากความคดิเห็น
ส่วนใหญ่ ถา้ไวใ้จใครจะภกัดีกับคนนัน้มาก เป็นนักวางแผนและเป็นนกัแกปั้ญหาตวัยง เป็นคน
สงบและจดัการกบัวิกฤตการณไ์ดด้ ีอา่นคนเก่ง 

อาชีพที่ เหมาะสม   BRAND STRATERGIST / FASHION PUBLICATION / 
PLANNER 

คาแร็คเตอรใ์นวงการแฟช่ัน EVA CHEN / IAN ROGERS /  KARLA OTTO / 
1GRANARY 
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กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Guilted lilies แสวงหาการมีส่วนรว่มของแบรนดแ์ละ
ความปรารถนาท่ีจะแสดงให้เห็นถึงการเช่ือมต่อกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม แต่ไม่ตอ้งการ
แสดงออกซึง่ความร  ่ารวย 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม ไม่ค่อยวางใจคนอ่ืน ขีส้งสยัตลอดเวลา ชอบถาม เป็นคน

จรงิใจกบัเพื่อนท่ีตวัเองไวใ้จมาก และเป็นคนขีก้ังวลในทุกๆเรื่อง ไม่ชอบสิ่งท่ีไม่มีการวางแผนมา
ก่อนลว่งหนา้ 

การเข้าสังคม คิดวิเคราะหเ์ก่งมาก เป็นเพื่อนท่ีภกัดีกบัคนท่ีตนเองไวใ้จ เป็นนกั
วางแผน นกัแกปั้ญหาตวัยง จิตใจสงบมีคสามสามารถในการเขา้ใจถึงการเสแสรง้และการตรวจจบั
แรงจงูใจ และประเดน็แอบแฝงไดด้ี 

ครอบครัว เติบโตมาในครอบครวัท่ีถกูท าใหรู้ส้กึวา่โลกนีเ้ป็นสถานท่ีอนัตราย อา
จะเกิดจากการท่ีพ่อแม่ติดเหลา้ ป่วยทางจิต หรือชอบใช้ความรุนแรง หรืออ่อนแอเกินกว่าจะ
ปกป้องพวกเขาไดเ้ม่ือเจอกบัปัญหาต่างๆอาจเป็นพ่อท่ีแสดงอ านาจบาตรใหญ่และมีแม่ท่ีปกปอ้ง
มากเกินไป อาจเจอกบัความคาดหวงัท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การถกูลงโทษเป็นครัง้คราว หรือ
ภาวะอนัตรายตา่งๆในวยัเด็ก แตพ่่อแม่ ผูป้กครอง หรอืคนท่ีไวใ้จไม่สามารถช่วยได ้ในทางตรงกนั
ขา้มหกอาจะเตบิโตมากกบัพอ่แม่ท่ีปกปอ้งลกูมาเกินไปจนหกเองรูส้กึวา่โลกนีอ้นัตรายก็เป็นได ้

การแก้ปัญหา หกมีชีวิตอยู่กับผูด้แูลท่ีปกป้องเขาไม่ได้ คาดเดาล าบาก หกจึง
รบัมือดว้ยการพฒันาตวัเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการเห็นอนัตรายหรอืภยัคกุคาม พวกเขาเก่งในการ
ตรวจพบเบาะแส ซึ่งช่วยใหพ้วกเขาสามารถเตรียมตวัรบัมือกบัสถานการณต์่างๆท่ีทา้ทายหรือน่า
กลวัได ้ 

การป้องกันตัว การโยนใส่คนอ่ืน และมองโลกเป็นขาวด า เพราะมีนิสัยชอบ
ตรวจหาภยัคกุคาม หกป้องกนัตวัเองจากความรูส้ึกกลวัดว้ยการโยนความรูส้ึกใหพ้น้ตวั โดยนึก
เอาวา่มนัเกิดจากโลกภายนอก หรอืเกิดจากคนอ่ืน เพื่อใหต้วัเองรูส้กึดีขึน้ ถา้คนอื่นท าใหห้กรูส้กึไม่
ดีหกก็จะอยู่ห่าง ในขณะท่ีการมองโลกเป็นขาวด าคือกลไกป้องกันตัวรองท่ีหกใช้ โดยการแบ่ง
ปัญหาหรือสิ่งต่างๆออกเป็นสองฝาก เพื่อใชใ้นการช่วยตดัสินใจ และแยกแยะสิ่งท่ีดีและไม่ดีออก
จากกนั 

ความใส่ใจหลัก ความผิดพลาด ขอ้มลูเชิงลบ ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง มีความ
สนใจในผูมี้อ  านาจเป็นพิเศษ 
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พืน้ฐานอารมณ ์กลวั ในหลายๆรูปแบบ จนเกิดเป็นความวิตกกงัวล เพราะกลวั
วา่ตวัเองจะไมป่ลอดภยั จนกลายเป็นไมก่ลา้รเิริม่สิ่งใหม่ๆ  มกัอยูใ่นท่ีเดิมๆ 

ลักษณะนิสัยทีด่ ีขีส้งสยั มกัสอบถามขอ้มลูอย่างชดัเจนและรอบคอบ ยดึมั่นใน
หลกัการ แยกแยะขอ้มูลและวิเคราะหส์ิ่งต่างๆดว้ยเหตุผล มกัแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างจาก
ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ถา้ไวใ้จใครจะภกัดีกบัคนนัน้มาก เป็นนกัวางแผนและเป็นนกัแกปั้ญหาตวั
ยง เป็นคนสงบและจดัการกบัวิกฤตการณไ์ดด้ี อา่นคนเก่ง 

ลักษณะนิสัยที่เสีย การคิดวิเคราะหม์ากเกินไป และตัง้ค  าถามไม่รูจ้กัจบสิน้ท า
ใหห้กกลายเป็นคนขีก้งัวลัและไม่กลา้ลงมือท า เป็นคนช่างลงัเล และสองจิตสองใจเน่ืองจากขอ้มลู
ท่ีมีเยอะ และการไม่ไ้ว้ใจคนอ่ืนๆ บางครัง้อาจเสรมิขอ้เท็จจรงิท่ีรวบรวมไดจ้นกลายเป็นการสรา้ง
ใหท้กุอย่างเป็นสิ่งท่ีผิดไปหมด ในขณะเดียวกนัก็เป็นคนคิดขวางโลก ซึ่งบางครัง้อาจะมากเกินไป 
ดว้ยเหตผุลท่ีอยากแตกตา่งเพื่อใหค้นอ่ืนๆแสดงตวัตนท่ีแทจ้รงิออกมา เป็นการขวางโลกเพื่อขดุคุย้
ขอ้เท็จจรงิ 

วิธีการพฒันา  
กับตัวเอง (3) - ใชท้กัษะการมุ่งไปท่ีเป้าหมาย ความตอ้งการแสดงออก  ความ

มั่นใจในตวัเอง ความสามารถในการควบคมุความรูส้ึกและการทุ่มเทเพื่อผลงานท่ีดี  เพื่อเอาชนะ
ความกลวั แลว้เริม่ลงมือท าและบรรุลผลส าเรจ็ได ้ 

กับคนอื่น (9) -  ใช้ทักษะการเช่ือใจคนอ่ืนและท าให้คนอ่ืนสบายใจ เพื่อให้
ตวัเองรูส้กึถึงความปลอดภยัท่ีมีมากขึน้ เพื่อสรา้งสมดลุท่ีดีระหว่างการเฝา้ระวงัอนัตรายกกบัการ
ผอ่นคลายในสถานท่ีปลอดภยั รวมถึงเตือนตวัเองใหห้ยดุกงัวลบา้ง 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะคิดสรา้งสรรค์และเต็มใจ

รว่มมือใหก้บัหก เพื่อใหห้กสามารถออกจากกรอบความคิดของตวัเองท่ีมกัจกุจิกและกงัวลกบัสิ่ง
ตา่งๆเสมอๆเกินไป การเต็มใจรว่มมือจะท าใหห้กไดเ้จอกบัคนมากมายท่ีมีหลากหลายช่องทางให้
หกไดเ้ลือกสรรมากกวา่ทางที่ตนเองตัง้เอาไว ้เช่นเดียวกนักบัทกัษะความคิดสรา้งสรรค ์

ทักษะสารสนเทศ ส่งเสรมิทกัษะความรอบรูเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสรมิ
ศกัยภาพของหกท่ีขีส้งสยัและกังวลใจใหเ้กิดผล ดว้ยการน าเอาขอ้มูลต่างๆท่ีตนเองมีมาใชเ้ป็น
ความรูใ้หแ้ก่ผูอ่ื้นไดเ้ป็นทางเลือกได ้

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสรมิทักษะการยืดหยุ่น และมีความเป็นผูน้  า
ให้กับหก เพราะหกมักยึดติดอยู่กับความคิดตัวเองและความหวาดระแวงต่อคนอ่ืนว่าไม่น่า
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ไวว้างใจ ความยืดหยุ่นจะท าใหห้กสามารถปล่อยวางความหวาดระแวงนั้นลงไดบ้า้งในขณะท่ี
ภาวะการเป็นผูน้  าจะท าใหห้กตอ้งหัดท่ีจะตดัสินใจเพื่อน าทีมไปสู่ความส าเร็จซึ่งจะช่วยพัฒนา
ความลงัเลและสองจิตสองใจของหกไดด้ี 

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะในศตวรรษที่ 21 ส่งเสริมจิตรูส้งัเคราะหใ์หก้ับหก 
เพื่อใหก้สามารถใชข้อ้มลูท่ีตนเองหามา วิเคราะหใ์หเ้กิดการตดัสินใจเลือกเสน้ทางต่างๆไดไ้ม่ใช่
เพียงเพื่อสังเคราะห์ผิวเผินเท่านั้น ในขณะเดียวกันจิตรูเ้คารพจะท าให้หกใส่ใจท่ีจะเคารพใน
ความคดิของคนอื่นมากกวา่การตดัสินใจของตนเอง 

 
ลักษณ์ที่  7 The Enthusiatic / Fashion Partisan / Fashion fanatic / Busy 

Bee / Ball of fires 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ กระฉบักระเฉงมาก สามารถหมกมุน่และใสใ่จกบัสิ่งท่ีตวัเองสนใจอย่าง

หลากหลาย เป็นนกัคิดท่ีเป่ียมไปดว้ยวิสยัทศันท่ี์น่าสนใจ กระหายประสบการณใ์หม่ๆ สนกุสนาน 
เจา้ส าราญ และชอบผจญภยั เจ็ดเช่ือว่าพวกเขาสามารถท าใหท้กุอย่างท่ีใฝ่ฝันเป็นจรงิได ้เป็นคน
ชอบสรา้งทางเลือกเยอะๆ ไม่ชอบการมีขอบเขต และต่อตา้นเผด็จการแต่เป็นการต่อตา้นอย่าง
นุ่มนวลและประนีประนอม ไม่ขวานผา่ซาก วางแผนเก่ง และหาทางหลบหลีกเสมอๆ 

อาชีพทีเ่หมาะสม MULTITASKER / STYLIST / TREND FORECASTER 
คาแร็คเตอร์ในวงการแฟช่ัน  SUSIE BUBBLE / GIGI HADID / MUCCIA 

PRADA / KARL LARGERFELD / GRACE CODDINGTON / VIRGIL ABLOH 
กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Purists / Tastemaker / Trend Influencer ผูท่ี้คน้หา

แบรนดท่ี์มีช่ือเสียง ดี ใหค้่ากบังานฝีมือ และเลือกหาสิ่งใดมาครอบครองเพราะความชอบแบบไม่
แครว์า่คนจะรูจ้กัสิ่งนัน้หรอืไม่ 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม  ชอบท ากิจกรรม วางแผนและมีoptionเยอะ รักสนุก 

แสวงหาความตื่นเตน้ จินตนาการสงู กระตือรือรน้ มองโลกในแง่ดี ไม่ชอบความจ าเจ ไม่รอบคอบ
เท่าไหร ่

การเข้าสังคม เป็นคนกระตือรือรน้ คิดบวก มักมองเห็นขอ้ดีท่ีสุดของคน มี
ความสามารถในการเห็นความคิดท่ีน่าสนใจและโอกาสดีๆในเกือบทุกหนแห่ง รกัสนุก ช่างจินตา
นาการ และชอบการผจญภยั  
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ครอบครัว  เติบโตมาในครอบครัวท่ีมีสุขสบายไรก้ังวล  แต่เม่ือเจอปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่จึงมีสองแบบ แบบท่ีตามใจและปกป้องมากเกินไป และมี
ความสมัพันธท่ี์ยุ่งยากกับอีกคนท่ีมักใชอ้  านาจใหญ่กว่าในสถานการณ์นั้นๆ  ท าใหเ้จ็ดรูส้ึกขาด
ความรกั กรณีนีท้  าใหเ้จ็ดตดัสินใจว่าผูมี้อ  านาจมากไปไม่ดี และท าใหเ้จ็ดเช่ือว่าผูมี้อ  านาจท่ีแข็ง
กรา้วนัน้แข็งแรงเกินไปท่ีเขาจะเผชิญหนา้ดว้ยตรงๆ ในขณะเดียวกนัวยัเด็กของเจ็ดอาจเคยเจอกบั
เหตกุารณท่ี์น่าหวาดหวั่น ซึง่พวกเขารูส้กึวา่ยงัไมพ่รอ้มรบัมือ 

การแก้ปัญหา เจ็ดมักใชก้ารเอาตัวรอดดว้ยการเลี่ยงแง่มุมท่ีหม่นหมองของ
ความจรงิ และเบนความสนใจไปท่ีสิ่งดีดีแทน โดยเฉพาะจินตนาการท่ีสนกุสนาน และการนกึถึงสิ่ง
ท่ีพวกเขาตัง้ตารอคอย 

การป้องกันตัว การหาเหตผุลเขา้ขา้งตวัเองและมองโลกในแง่ดี  เพื่อสนบัสนุน
การกระท าทกุอย่างท่ีเจ็ดอยากท า เขา้ใจทกุอย่างตามท่ีอยากเขา้ใจ หรอืเช่ือทกุอย่างตามท่ีอยาก
เช่ือ เป็นความคิดท่ีอาจะช่วยให้เจ็ดหลีกเลี่ยงความรูส้ึกพ่ายแพ้และลม้เหลวไดง้่ายขึน้  แต่ใน
ขณะเดียวกันวิธีการนีก็้ขัดขวางไม่ใหเ้จ็ดพยายามท่ีจะรูถ้ึงเหตุผลแรงจูงใจท่ีแทจ้ริงหรือเขา้ถึง
ความรูส้กึเก่ียวกบัสิ่งท่ีท าอยูด่ว้ย 

ความใส่ใจหลัก ความเพลดิเพลนิ ความสนกุสนาน และความคิดของตนเอง 
พืน้ฐานอารมณ ์ตะกละ ในประสบการณเ์รา้ใจทกุรูปแบบ เพื่อชดเชยความรูส้กึ

ท่ีไม่แน่ใจหรอืหวาดกลวั จนบางครัง้อาจไมรู่จ้กัพอและเกินขีดจ ากดั 
ลักษณะนิสัยที่ดี กระฉับกระเฉงมาก สามารถหมกมุ่นและใส่ใจกับสิ่งท่ีตวัเอง

สนใจอย่างหลากหลาย เป็นนกัคิดท่ีเป่ียมไปดว้ยวิสยัทศันท่ี์น่าสนใจ กระหายประสบการณใ์หม่ๆ 
สนกุสนาน เจา้ส าราญ และชอบผจญภยั เจ็ดเช่ือวา่พวกเขาสามารถท าใหท้กุอย่างท่ีใฝ่ฝันเป็นจรงิ
ได ้เป็นคนชอบสรา้งทางเลือกเยอะๆ ไม่ชอบการมีขอบเขต และต่อตา้นเผด็จการแต่เป็นการ
ตอ่ตา้นอยา่งนุ่มนวลและประนีประนอม ไม่ขวานผา่ซาก วางแผนเก่ง และหาทางหลบหลีกเสมอๆ 

ลักษณะนิสัยที่เสีย การคิดเร็วท าเร็วเกินไป วอกแวก ขาดวินัยและการชอบ
เปลี่ยนมมุมองใหทุ้กอย่างเป็นดา้นบวกเสมอ ท าใหเ้จ็ดกลายเป็นคนไม่รอบคอบในการวิเคราะห์
และบกพรอ่งในขอ้มลูบางครัง้ นิสยัท่ีไม่ชอบเรื่องจ าเจและน่าเบื่อในชีวิตเป็นเหตใุหพ้วกเขาหลบ
เลี่ยงพะวกัพะวน ขาดความรบัผิดชอบ และไม่ผกูมดัตวัเองกบัโครงการระยะยาวเท่าไหร่ เจ็ดส่วน
ใหญ่จะดือ้เงียบเพราะเช่ือว่าการโค่นอ านาจท่ีไม่ชอบไม่ใช่การสูต้่อหนา้  แต่เป็นการท าอย่างนิ่ม
นวล แตใ่ชบ้คุลิกท่ีดงึดดูใจจดัการกบัผูมี้อ  านาจท่ีตัง้ขอ้จ ากดัดว้ยอารมณืขนัมากกวา่ 

วิธีการพฒันา  
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กับตัวเอง (1) - ใช้ทักษะความขยัน มีระเบียบวินัย ความรบัผิดชอบ การใช้
ระบบระเบียบเพื่อการสรา้งสรรค ์และการอทุศตนเพื่อประโยชนข์องสงัคมแบบหนึ่ง จะช่วยใหเ้จ็ด
สรา้งจินตานาการของตวัเองอยา่งมีระบบระเบียบ และวิเคราะหข์อ้ดีขอ้เสียไดด้ีมากขึน้รวมถึงเห็น
แก่ประโยชนส์ว่นรวมมากขึน้  

กับผู้อืน่ (5) - ใชท้กัษะการข่มอารมณ ์การเก็บตวัและการใครค่รวญของหา้ เพื่สุ
งสงิกบัคนใหน้อ้ยลง เพื่อสรา้งสมดลุของตวัเองดว้ยการพกัผ่อนใหม้ากขึน้ คิดทบทวนมากขึน้ และ
กระวนกระวายนอ้ยลง เติมพลงัใหชี้วิตดว้ยการปลีกตวัจากสงัคมบา้ง 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมดา้นใส่ใจในนวตักรรมใหก้ับเจ็ดให้

มากขึน้ เพื่อใหเ้จ็ดไดใ้ชศ้กัยภาพของตวัเองท่ีสรา้งสรรคไ์ดอ้ย่างเหมาะสมกับยุคใหม่ใหม้ากขึน้  
รวมถึงการส่งเสริมความใส่ใจจะท าให้เจ็ดหัดเป็นคนรอบคอบในผลงานมากขึน้  และรูล้ึกถึง
นวตักรรมตา่งๆมากขึน้อีกดว้ย 

ทักษะสารสนเทศ ส่งเสริมดา้นรูเ้ท่าทันสื่อ การเสพยส์ื่อทั้งสองดา้น เจ็ดเป็น
บคุลิกท่ีรกัความสนกุ ชอบเฉพาะสิ่งท่ีสนกุสนานจนมองขา้มปัญหาบางอยา่งไป หารรูเ้ท่าทนัสื่อว่า
สื่อมีหลายมมุหลายดา้นจะช่วยใหเ้จ็ดคิดวิเคราะหส์ิ่งตา่งๆไดแ้ม่นย า และไม่บกพรอ่ง 

ทกัษะการใช้ชีวิตและอาชีพ สง่เสรมิการใสใ่จดแูลตวัเองและการรบัผิดชอบตอ่
หนา้ท่ีของตวัเอง เพื่อใหเ้จ็ดท่ีรกัสนกุจนหลงลืมตวัเอง หนัมาสนใจและเฝา้ระวงัเรือ่งสขุภาพตวัเอง
บา้ง รวมถึงการมอบหมายการรบัผิดชอบหนา้ท่ีใหก้ับเจ็ดจะช่วยใหเ้จ็ดพฒันาความสะเพรา่ของ
ตนเองไดด้ีขึน้ 

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะในศตวรรษที่ 21 จิตสรา้งสรรค ์และจิตรูจ้ริยธรรม
เป็นสิ่งท่ีคนลักษณ์7มีติดตัวอยู่แล้ว เพราะความช่ืนชอบในความสนุกสนาน ท าให้เกิดการ
สรา้งสรรคอ์ยา่งไรข้อบเขตของ7 รวมถึงการชอบพบปะและพบเจอกบัคนหลายกลุม่ตลอดเวลา ท า
ใหเ้จ็ดท่ีดีมองเห็นถึงศกัยภาพในการช่วยเหลือและพฒันาตวัเองไปอยูใ่นจดุตา่งๆ จิตท่ีควรสง่เสรมิ
ใหก้บัเจ็ดคือจิตเช่ียวชาญ จิตรูส้งัเคราะหแ์ละจิตรูเ้คารพ เจ็ดเป็นบุคลิกท่ีชอบความเรว็ จนอาจะ
หลงลืมขอ้มูล การส่งเสริมจิตเช่ียวชาญจะท าให้เจ็ดนิ่งขึน้และอยู่กับข้อมูลต่างๆมากขึน้ ใน
ขณะเดียวกนัจิตรูส้งัเคราะหจ์ะสง่เสรมิใหเ้จ็ดอ่านขอ้มลูตา่งๆอย่างถ่ีถว้น และเพราะความเรว็อาจ
ท าใหเ้จ็ดท่ีชอบเปิดใจรบัคนอ่ืนอยู่แลว้ หลงลืมท่ีจะเคารพซึ่งพืน้ท่ีส่วนตวัของคนอ่ืนไปบา้ง จิตรู ้
เคารพจงึเป็นอีกดา้นหนึ่งท่ีควรสง่เสรมิใหเ้จ็ดรบัรู ้
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ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ ใส่ใจในความยุติธรรม มกัปกป้องคนท่ีอ่อนแอกว่า และทนไม่ไดถ้า้มี

ใครถูกท ารา้ยโดยเฉพาะถ้าคนเหล่านั้นอยู่ภายใต้อ านาจควบคุมของตัวเอง  พรอ้มลุยในทุก
สถานการณ์ เป็นนกักบฎคนหนึ่งท่ีต่อตา้นอ านาจคนหนึ่ง เป็นคนตรงไปตรงมา รกัสนุก ใจกวา้ง 
เป็นเพื่อนท่ีดีและเป็นสหายท่ีมีชีวิตชีวา กิน ดื่ม เท่ียวอย่างบา้คลั่ง เป็นนกัคิดภาพใหญ่ท่ีเก่งกาจ 
มกัมองออกในสถานการณต์า่งๆวา่ตอ้งควบคมุอยา่งไรเพื่อใหแ้กปั้ญหาเหลา่นัน้ได ้ท างานหนกั 

อาชีพทีเ่หมาะสม FASHION DIRECTOR / ART DIRECTOR 
ค าแ ร็ ค เต อ ร์ ใ น ว ง ก า ร แ ฟ ช่ั น  MM PARIS / DEMNA GVASALIA / 

CAROLINE ISSA 
กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น New heavies กลุ่มท่ีบริโภคทุกอย่างท่ีเป็นความ

หรูหรา โดยไม่สนใจท่ีมา ตอ้งการใชข้องพวกนีเ้พื่อใหเ้ป็นท่ียอมรบั ซือ้มาใชเ้พื่อการมีสถานะใดๆ
ในสงัคม 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤติกรรม พลังเยอะ ชอบเผชิญหน้า ปฏิเสธความอ่อนแอ ชอบ

ครอบง า เอาจรงิเอาจงั ตอ่ตา้นทกุอยา่งที่ควบคมุใหอ้ยูใ่นกรอบ 
การเข้าสังคม เข้มแข็ง มีอ านาจ ไรค้วามกลัว พลังเยอะ ห่วงเรื่องยุติธรรม 

ตรงไปตรงมา ทนคนตอแหลไมไ่ด ้เป็นคนคิดภาพใหญ่ท่ีเก่งกาจ ท างานหนกั สนบัสนนุอดุมการณ์
ท่ีสนใจอยา่งจรงิจงั 

ครอบครัว เติบโตมาในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการดิน้รนตอ่สูเ้ยอะ ขดัแยง้มาก มกัมี
ผูท่ี้มีอ  านาจในครอบครวัใชอ้  านาจอย่างไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่มกัมีพ่อท่ีแสดงอ านาจมากเกินไป 
ท าใหเ้ขาโตเกินวยัเพื่อความอยูร่อด และปฎิเสธการท่ีเป็นผูแ้พ ้

การแก้ปัญหา เติบโตมาในครอบครวัท่ีตอ้งดิน้รนสงูและตอ้งแสดงความเขม้แข็ง
ออกมาใหไ้ด ้แปดจึงพยายามท าตวัมีอ านาจเกินจรงิเพื่อใหส้ามารถควบคมุทกุอย่างไดด้ว้ยตวัเอง 
แปดเช่ือว่าการแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสดุคือการรุก และการท าอะไรใหญ่ไวก้่อน หรือท่ีเรียกว่าการชดเชย
ดว้ยการท าตวัเองใหมี้อ านาจมากกวา่ทกุคนไวก้่อนเพื่อปอ้งกนัไมใ่หพ้วกเขา้ถกูครอบง าอีก 

การป้องกันตัว การปฎิเสธ ถา้สามารถปฎิเสธจดุอ่อนของตวัเองทัง้หมดไดก็้จะ
รูส้กึว่าไม่มีอะไรจะท าอนัตรายตอ่คณุไดอี้ก ทีนีเ้ราก็สามารถท าอะไรก็ได ้ซึง่แปดมกัแสดงคูก่นักบั
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การควมคมุ แปดมกัคิดว่าเม่ือเราปฎิเสธความอ่อนแอแลว้แสดงความเป็นตวัเองอย่างมนัใจควบคู่
กนัไปจะท าใหเ้ปลี่ยนแปลงทกุอยา่งได ้

ความใส่ใจหลัก อ านาจ การควบคมุ และความอยตุิธรรม 
พืน้ฐานอารมณ ์มกัมาก กระหายต่อสิ่งต่างๆเพื่อกระตุน้ใหต้วัเองรูส้ึกถึงความ

ยิ่งใหญ่นัน้ๆ จนบางครัง้มากเกินไปและมองขา้มขีดจ ากดัตวัเอง 
ลักษณะนิสัยที่ดี ใส่ใจในความยุติธรรม มักปกป้องคนท่ีอ่อนแอกว่า และทน

ไม่ไดถ้า้มีใครถกูท ารา้ยโดยเฉพาะถา้คนเหลา่นัน้อยู่ภายใตอ้  านาจควบคมุของตวัเอง พรอ้มลยุใน
ทกุสถานการณ ์เป็นนกักบฎคนหนึ่งท่ีตอ่ตา้นอ านาจคนหนึ่ง เป็นคนตรงไปตรงมา รกัสนกุ ใจกวา้ง 
เป็นเพื่อนท่ีดีและเป็นสหายท่ีมีชีวิตชีวา กิน ดื่ม เท่ียวอย่างบา้คลั่ง เป็นนกัคิดภาพใหญ่ท่ีเก่งกาจ 
มกัมองออกในสถานการณต์่างๆว่าตอ้งควบคมุอย่างไรเพื่อใหแ้กปั้ญหาเหล่านัน้ได ้ท างานหนกั 
และมกัลงมือท าเลย 

ลักษณะนิสัยทีเ่สีย ปฎิเสธทกุอยา่งที่รูส้กึวา่ออ่นแอโดยเฉพาะความออ่นแอของ
ตัวเองจนบางครัง้อาจละเลยขีดจ ากัดของตัวเองไปบา้ง โดยเฉพาะขีดจ ากัดทางกายดว้ยการ
ท างานหนกัไปและเล่นมากไป ในขณะเดียวกนัแปดมกัพยายามควบคมุทุกอย่างมากเกินไป การ
แสดงอ านาจบาตรใหญ่อาจท าใหล้ะเลยความสมัพนัธส์่วนบุคคลไป จนส่งผลเสียต่อตวัเองและ
สรา้งแรงตา้นจากคนอื่นโดยไมเ่จตนา 

วิธีการพฒันา  
กับตัวเอง (5) - ใชท้ักษะการปลีกวิเวก การชอบอยู่คนเดียว และแยกตวัออก

จากสงัคมเพื่อไปอยูใ่นท่ีเงียบๆท่ีท าใหต้วัเองไดค้ิดทบทวนมากขึน้ ไม่หนุหนัพลนัแลน่ ซึง่จะช่วยให้
แปดไดค้ิดรอบครอบอย่างมีสต ิเลกิใชพ้ละก าลงั และความแข็งกรา้วออกไป  

กับคนอื่น (2) - ใชท้กัษะการใส่ใจผูอ่ื้น แปดสามารถเตือนตวัเองว่าการใส่ใจว่า
คนอ่ืนรูส้กึหรือคิดอย่างไรไม่ใช่เรื่องเสียหาย และตอ้งเห็นถึงความส าคญัของความตอ้งการความ
รกั ความเขา้ใจ มิตรภาพและการยอมรบั 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมดา้นมีวิจารณญาน และดา้นการ

แกปั้ญหา 8เป็นบุคคลิกท่ีปฎิเสธความอ่อนแอของตนเอง การส่งเสริมดา้นวิจารณญารจะท าให้
แปดมองเห็นขอ้มลูรอบดา้นและตดัสินใจอย่างชา้ๆมากขึน้แทนท่ีจะเอาแต่มองเห็นสิ่งท่ีแข็งแกรง่
อยา่งเดียว ในขณะเดียวกนัการแกปั้ญหาใหเ้ป็นจะช่วยใหแ้ปดมองเห็นปัญหาใหญ่มากกวา่ตนเอง 
และหาทางแกปั้ญหามากกวา่การออกอ านาจบงัคบัใครใหท้ าแตส่ิ่งท่ีถกูตอ้ง 
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ทักษะสารสนเทศ ส่งเสริมความฉลาดในการสื่อสาร แปดเป็นผูน้  าไดด้ีแต่ใน
เรื่องของการสื่อสารอาจโจ่งแจง้และตรงไปตรงมามากเกินไปจนท าใหค้นรอบขา้งรูส้กึอึดอดัและรู็
สกึถกูบีบบงัคบั การรูจ้กัฉลาดสื่อสารในดา้นต่างๆจะท าใหแ้ปดคิดวิเคราะหถ์ึงวาทะศิลป์และสื่อ
อ่ืนๆมากขึน้ รูจ้กัตะลอ่มผ่านสื่อตา่งๆมากกวา่การใชว้าจาหรอืพละก าลงับงัคบัอยา่งเดียว 

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสรมิทกัษะรูจ้กัปรบัตวั มีความยืดหยุ่นและใส่
ใจดูแลตวัเอง แปดเป็นประเภทท าทุกอย่างเกินจริงจนละเลยตวัเองไป รวมถึงชอบแสดงอ านาจ
มากจนลืมการปรบัตวัเขา้กบัผูอ่ื้นและหดัยืดหยุ่นบา้ง เพราะยึดถือว่าความคิดตนเองจะน าพาทุก
คนไป การส่งเสริมทักษะพวกนีจ้ะใหแ้ปดเขา้ใจว่าแทจ้ริงแลว้ แปดไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งเป็นหัวหนา้
เสมอไป 

การพัฒนาจิต 5 ลักษณะในศตวรรษที่ 21 จิตเช่ียวชาญเป็นสิ่งท่ีคน8 มีอยู่
แลว้เพราะท างานหนกัและตอ้งการท่ีจะเช่ียวชาญสิ่งต่างๆมากกว่าคนอ่ืนเพื่อใหต้นสามารถเป็น
ผูน้  าได ้รวมถึงจิตรูเ้คารพ เพราะ8มองเห็นว่าตวัเองอยู่เหนือกว่าทกุคน และในขณะเดียวกนัก็เห็น
ถึงความส าคญัของการเคารพตามล าดบัขัน้ สองจิตนีจ้งึเป็นสิ่งท่ีติดตวั8มา จิตท่ีควรสง่เสรมิคือจิต
รูส้งัเคราะห ์การสงัเคราะหข์อ้มลูท่ีดี ทัง้ในเรื่องงานและความสมัพนัธจ์ะช่วยใหแ้ปดเป็นผูน้  าแถว
หนา้ท่ีดี จิตสรา้งสรรค ์เพราะการสรา้งสรรคม์กัเกิดขึน้จากปัญหา หรอืความขาดแคลนบางอย่าง 
การท่ีแปดปฎิเสธท่ีจะพบเจอเรื่องพวกนีอ้าจท าให้8ไม่สามารถสรา้งสรรคไ์ดม้ากพอ และสดุทา้ย
จิตรูจ้รยิธรรม คือการสง่เสรมิศกัยภาพความเป็นผูน้  าของ8ใหเ้กิดผลสงูสดุดว้ยการเป็นผูน้  าท่ีสรา้ง
สงัคมโลกท่ีดีขึน้อีกดว้ย 

 
ลักษณท์ี ่9 The Compromise / Fashion serene / Serenity / Quietude 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้รยีน 
ลักษณะ ปรบัตวัเก่ง ง่ายๆสบายๆ เขา้กับคนอ่ืนไดง้่าย สงัเกตคนอ่ืน สามารถ

รบัรูค้วามตงึเครยีดไดง้่าย เช่ียวชาญในการหาวิธีไกลเ่กลี่ยและลดความขดัแยง้ ชอบการยอมรบัใน
กลุ่ม การเห็นพ้องตอ้งกัน และความปรองดอง เก้าเลยเขา้ใจและคิดถึงคุณค่าของความคิดท่ี
แตกต่างเกา้ห่วงใยคนอ่ืนและไม่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ความสงบสขุของส่วนรวม มกัสนบัสนุนคนอ่ืน
อยา่งแน่วแน่เพื่อใหค้นรองขา้งรูส้กึไดร้บัความเคารพและเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 

อาชีพทีเ่หมาะสม MERCHANDISER / RETAIL BUYERS / ORGANIZERS 
ค าแ ร็ค เต อ ร์ ใน ว งก ารแฟ ช่ั น  ALEXANDRE DE BETAK / NATALIE 

DUFOUR / CARLA SOZZANI 
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กลุ่มผู้บริโภคที่คุณเป็น Cocooners ผูท่ี้ใชจ้่ายเงินเพื่อสิ่งของในบา้นเป็นหลกั 
แตไ่ม่จ าเปน้ตอ้งเป็นสนิคา้แฟชั่น จิวเวลรี ่หรอื เครือ่งประดบัอ่ืน 

 
ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูส้อน 
รูปแบบพฤตกิรรม ท าตวัตามเสียงสว่นมาก นิ่งๆรอฟังคนอื่นก่อน 
การเข้าสังคม สนใจคนอ่ืน สนใจในระดบัขัน้ของสงัคม พรอ้มคลอ้ยตามผูท่ี้น า

ในงานนัน้ๆ 
ครอบครัว เติบโตในครอบครวัท่ีมักจะไม่มีใครฟังความคิดเห็นของเค้า  ใน

สภาพแวดลอ้มท่ีมีคนอ่ืนแสดงความคิดเห็นขึน้มาแลว้สามารถท าใหค้นคลอ้ยตามไดม้ากกว่า  มกั
เป็นลกูคนกลาง หรอืมีพี่นอ้งหลายคน หรอืมีพอ่แม่บงการชีวิต 

การแก้ปัญหา เม่ือโดนมองข้ามบ่อยๆ ไม่มีใครฟังเค้า ท าให้เค้าเลือกท่ีจะ
ปรบัตวัเป็นคนสบายๆและเขา้กบัคนอ่ืนไดง้่าย 

การป้องกันตัว การตดัขาด การเบนความสนใจเพื่อเลี่ยงการรบัรูต้่างๆท่ีท าให้
เคา้ไม่สบายใจรวมถึงความตอ้งการของตวัเองดว้ย เพื่อปอ้งกนัตวัจากการพลดัพราก การไม่มีคน
สนใจฟัง หรอืรูส้กึวา่ตวัเองไมเ่ป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 

ความใส่ใจหลัก ใสใ่จคนอ่ืน ใสใ่จสิ่งท่ีคนอ่ืนตอ้งการ 
พืน้ฐานอารมณ ์เฉ่ือย ชา้ในการท่ีจะสนใจตวัเอง จนกลายเป็นละเลยตนเอง 
ลักษณะนิสัยที่ดี ปรบัตวัเก่ง ง่ายๆสบายๆ เขา้กับคนอ่ืนไดง้่าย สงัเกตคนอ่ืน 

สามารถรบัรูค้วามตงึเครยีดไดง้่าย เช่ียวชาญในการหาวิธีไกล่เกลี่ยและลดความขดัแยง้ ชอบการ
ยอมรบัในกลุ่ม การเห็นพ้องตอ้งกัน และความปรองดอง เก้าเลยเขา้ใจและคิดถึงคุณค่าของ
ความคิดท่ีแตกต่างเก้าห่วงใยคนอ่ืนและไม่เห็นแก่ตัว  เห็นแก่ความสงบสุขของส่วนรวม มัก
สนบัสนนุคนอื่นอยา่งแน่วแน่เพื่อใหค้นรองขา้งรูส้กึไดร้บัความเคารพและเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ 

ลักษณะนิสัยที่เสีย การช่วยเหลือใหค้นอ่ืนประนีประนอมท าใหเ้คา้ผลกัความ
ตอ้งการของตัวเองออกไปไวก้่อน ในขณะเดียวกันการปรบัตวัมากเกินไปจะท าใหเ้คา้ซึมทราบ
ความคิดของคนอ่ืนมากเกินไปจนคิดว่าเป็นของตวัเอง ในขณะเดียวกนัเกา้มกัมีนิสยัเก็บกด อ่อน
นอกแข็งใน ดือ้เงียบ เพราะความกลวัวา่จะสญูเสียความสมัพนัธอ์นัดีไป เกา้จึงเก็บทกุอย่างเอาไว ้
และมกักลวัการตดัสินใจ เพราะไมช่อบท่ีจะตอ้งเอาตวัเองเป็นหลกัในการตดัสินใจ 

วิธีการพฒันา  
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กับตนเอง (6) - ใชท้กัษะการวิเคราะห ์การตื่นตวัเรื่องความปลอดภยั ความไว
ต่อการรบัรูแ้ละเตรียมตวัป้องกันตวัเองตามแบบของหก จะท าใหเ้หา้ฉับไวและตระหนักถึงสิ่งท่ี
ตวัเองมองขา้มมากขึน้   

กับคนอื่น (3) - ใชท้ักษะการชอบแสดงออก แสดงความคิดเห็นอย่างโดดเด่น
เพื่อช่วยใหเ้วลาเกา้อยูก่บัคนอื่นๆนัน้ไมห่ลงลืมตวัเองบอ่ยเกินไป 

การพฒันาตามทกัษะศตวรรษท่ี 21 
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ส่งเสริมทักษะคิดสรา้งสรรคเ์พื่อใหเ้กา้พา

ตวัเองออกจากกรอบความกลวัการแตกแยกของตวัเองและส่งเสรมิทกัษะแกปั้ญหาเป็นใหก้บัเกา้  
เน่ืองจากเกา้มีนิสยัชอบประนีประนอมเพื่อให้ปัญหาเหล่านัน้ผ่านไป การแกปั้ญหาเป็นจะท าให้
เกา้ไดเ้ป็นผูล้งมือท ามากกวา่การไกลเ่กลี่ยท่ีปลายเหต ุ

ทักษะสารสนเทศ ส่งเสริมทักษะการฉลาดสื่อสารและรูเ้ท่าทันสื่อ เพื่อใหเ้กา้
สามารถเขา้ถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ ปัญหาหรือทางแก้ไขไดด้ว้ยตนเอง และหัดวิเคราะห์ดว้ยตนเองใน
ขณะเดียวกนัเกา้มนัฉลาดในการใชว้าทะศิลป์เพื่อไกล่เกลี่ยอยู่แลว้ การส่งเสรมิทกัษะนีจ้ะท าให้
เกา้เป็นผูน้  าในการสื่อสารและจะท าใหเ้กา้มั่นใจในการตดัสินใจของตนเองมากขึน้ 

ทักษะการใช้ชีวิตและอาชีพ ส่งเสริมทกัษะริเริ่มสิ่งใหม่ มีความเป็นผูน้  าและ
พฒันาอาชีพ เพื่อใหเ้กา้ไดท้ดลองสิ่งใหม่และเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ ในขณะท่ีการพฒันาอาชีพ
จะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กา้ทะเยอะทะยานมากกว่าเดิมและภาวะการเป็นผูน้  าจะท าใหเ้กา้เลิกเป็นผู้
ตาม 

การพัฒนาจติ 5 ลักษณะในศตวรรษที ่21 จิตเช่ียวชาญและจิตสรา้งสรรค ์จะ
ช่วยใหเ้กา้หดัท่ีจะปลดปลอ่ยตวัเองออกจากการตามคนอื่น ไดล้องมีอิสระในการท าสิ่งท่ีไรข้อบเขต
อยู่บา้งโดยไม่ตอ้งขึน้อยู่กบัการท่ีจะตอ้งตดัสินว่าสิ่งนีเ้หมาะหรอืไม่กบัสงัคม จิตเช่ียวชาญจะช่วย
ใหเ้กา้มีความลกึซึง้ในเรือ่งท่ีสนใจมากขึน้จนสง่เสรมิใหเ้กา้มีความมั่นใจในสาขาของตนเองและไม่
จ าเป็นตอ้งเป็นผูต้าม  ในขณะเดียวกนัจิตรูจ้รยิธรรม เป็นอีกหนึ่งจิตท่ีควรสง่เสรมิใหเ้กา้เพราะจิตรู ้
จรยิธรรมจะตัง้ค  าถามถึงตนเองว่าตอ้งการเป็นคนแบบไหนในสงัคม ซึง่จะช่วยใหเ้กา้สามารถวาง
positionของตวัเองในสงัคมไดม้ากกวา่การเป็นแคผู่ต้ามท่ีลอยไปมา 

กระบวนการสรุปขอ้มูลและผสมผสานเขา้กับบุคลิกภาพในวงการแฟชั่น ผูว้ิจยั
เลือกใชก้ารท างานควบคู่กบัผูเ้ช่ียวชาญในการหารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรบัการเป็นตน้แบบของ
แต่ละลกัษณใ์นจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อไม่ใหเ้กิดซึ่งภาพจ าท่ีผิดแปลกไปจากตวับุคลิกภาพท่ีแทจ้ริง
ของแตล่ะลกัษณ ์ 
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1.2.3 วิเคราะหข์อ้มลูจากแบบรา่งแบบทดสอบวดัความสมัพนัธท่ี์ถกูพฒันามา
จากทฤษฎีแฟชั่นกบักลุ่มผูบ้รโิภคไม่ต  ่ากว่า 140 คน โดยใชว้ิธีการหาค่าในแบบ ความถ่ี /จ านวน 
(frequencies) และรอ้ยละ (percentile) เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งของชดุค าถามทฤษฎีจิตวิทยา
แฟชั่น ซึง่สามารถสรุปไดเ้ป็นตารางดงันี ้

1.3 ด้านปฎิสัมพันธ ์
จากการศกึษาขอ้มลู งานวจิยั สื่ออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมไปถึงการสมัภาษณผ์ูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นปฏิสมัพนัธ ์ผูว้ิจยัมีจดุมุง่หมายในการคน้กระบวนการสรา้งสื่อมลัติมีเดียปฎิสมัพนัธท่ี์
เหมาะสมกบักระบวนการของทฤษฎีจิตวทิยาแฟชั่น โดยกระบวนการวิเคราะห ์สิง่ตา่งๆ มีขัน้ตอน
ดงันี ้

1.3.1 สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญดา้นสื่อปฎิสัมพันธ์ เพื่อสอบถามขอ้มูลเก่ียวกับ
สื่อมัลติมิเดียเชิงปฎิสัมพันธ์ ในประเด็นของเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 
กระบวนการ และวิธีการเล่น พืน้ท่ีท่ีเหมาะสม และการไดม้าซึ่งผลลพัธข์องทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น
ผา่นสื่อมลัติมีเดียตา่งๆ  

1.3.2 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเก่ียวกับทักษะศตวรรษท่ี 21 แลว้ ผูว้ิจัย
เล็งเห็นว่าค าว่าปฏิสมัพนัธใ์นยคุใหม่ไม่ไดห้มายความว่าจะตอ้งเป็นเพียงสื่อในเชิงดิจิตอลเท่านัน้  
สามารถเป็นสิ่งของหรอืกิจกรรมใด ๆท่ีสรา้งใหเ้กิดปฏิสมัพนัธก์บัผูเ้ล่นได้ การศกึษาสื่อมลัติมีเดีย
เชิงปฏิสมัพนัธภ์ายในงานวิจยัชิน้นี ้จึงมีจุดมุ่งหมายในการสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ชผ้่านประสาท
สมัผสัทัง้ 5 ของมนษุย ์เพื่อสรา้งใหเ้กิดการเรยีนรูท้ัง้สองรูปแบบ และเขา้ใจถึงระบบความรูส้กึของ
บคุคลเหลา่นัน้ ผูว้ิจยัไดท้  าการจ าแนกรายวิชาและกิจกรรมท่ีไดจ้ากการสรุปผลดา้นการศกึษามา
จ าแนกเป็นกลุม่ของSense ตา่ง ๆ ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 27 ตารางรายวิชาและกิจกรรมท่ีถกูจดัหมวดหมูล่งตามประสาทสมัผสัทัง้ 5  

ล าดบั / 
Sense 

รูป กลิ่น เสียง สมัผสั รส 

1 History Perfumeries Music Texture  
2 Lighting   Fabric  
3 News and image   Sewing  
4 Character   Embroidery  
5 Brands   Tools  
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6 Cinema/ Movie   Position  
7 Colors     

  
จากตารางดงักลา่ว ผูว้ิจยัเลง็เห็นวา่Sense ในเรือ่งของรส เป็นสิง่ท่ีคอ่นขา้งไกลตวั

จากการเรยีนการสอนในระบบแฟชั่น ผูว้ิจยัจงึท าตดักลุม่นีอ้อกและคงไวซ้ึง่ 4 ความรูส้กึหลกัใน
การออกแบบมลัติมีเดียเชิงปฎิสมัพนัธท่ี์ตอบสนองกบับคุคลผา่นกระบวนการของความรูส้กึเหลา่นี ้
ในอนาคตตามจดุประสงคห์ลกัขอ้ท่ีสองของงานวิจยันี ้

2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 
เม่ือผูว้ิจัยไดท้  าการวิเคราะขอ้มูลในส่วนต่างๆ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยจึงไดข้อ้มูล

เพียงพอส าหรบัการประกอบเป็นชดุค าถามและค าตอบของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น โดยการน าเอา
รายวิชาออกแบบแฟชั่นท่ีถกูจ าแนกตามหลกัทกัษะศตวรรษท่ี 21 และหลกัการสรา้งสื่อปฏิสมัพนัธ ์ 
มาสรา้งเป็นชดุค าถามจ านวน 15 ขอ้ โดยแบง่ออกเป็นชดุค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัแฟชั่น 10 ขอ้ และ
ค าถามท่ีเก่ียวกับการใชชี้วิตอีก 5 ขอ้ และชุดค าตอบเพื่อใชส้  าหรบัคน้หาบุคลิกภาพของผูเ้รียน 
โดยสามารถแบง่จ านวนของค าตอบออกตามบคุลิกภาพจ านวน 9 ตวัเลือก  

1. ชุดค าถาม-ค าตอบของทฤษฎีจติวิทยาแฟช่ัน  
มีดงันี ้
 1.1 ขอ้ใดคือสิ่งท่ีคณุคิดวา่เป็นตวัตนของคณุมากท่ีสดุ 

   ค  าตอบ คือ เจา้ระเบียบ / ผูใ้ห ้/ ผูโ้ดดเด่น / ศิลปิน / นักคน้ควา้ / นัก
วางแผน / นกัรกัสนกุ / ผูน้  า / นกัประนีประนอม  

 1.2 กลิ่นน า้หอมใดท่ีบง่บอกถึกความเป็นตวัคณุมากท่ีสดุ 
   ค  าตอบ คือ กลิ่นบุหรี่/ กลิ่นกระดาษหนังสือ/ กลิ่นดอกไม้/ กลิ่น

เครือ่งเทศ/ กลิ่นของฝน ใบไม/้ กลิ่นแนวสปอรต์/ กลิ่นของทะเล/ กลิ่นของเครือ่งหนงั/ กลิ่นของแปง้
เด็ก 

 1.3 เลือกทรงของบรรจภุณัฑท่ี์ตอ้งการใสน่ า้หอมของคณุ 
 ค าตอบ คือ ขวดสี่เหลี่ยม/ ขวดปากกวา้ง มีดรอปเปอร/์ ขวดน า้หอม

โบราณท่ีมีท่ีฉีด/ ขวดทรงหนงัสือ/ ขวดทรงดอกไม/้ ขวดทรงกุญแจโบราณ/ หลอดแกว้เล็กขนาด
พกพาง่าย/ ขวดทรงสงู/ ขวดฝาฉีดแบบสเปรย ์

 1.4 จงเลือกวางขวดน า้หอมของคณุในพืน้ท่ีสี่เหลี่ยมนี ้
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ภาพประกอบ 51 ตวัอยา่งต าแหนง่การวางขวดน า้หอมจากค าถามขอ้ท่ี 4 
 
   1.5 อปุกรณด์า้นแฟชั่นใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัเอง 

   ค  าตอบ คือ ดินสอ / คตัเตอร ์/ ดินสอสี / ท่ีถกัKnitting / หมอนปักเข็ม / 
กระดาษ / โปรแกรมPhotoshop / กรรไกรตดัผา้ / ท่ีเลาะดา้ย 

 1.6 ผา้ชนิดใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัคณุมากท่ีสดุ 
   ค  าตอบ คือ ผา้ตาข่าย / ผา้วลู / ผา้วอรม์ / ผา้ซาติน / ผา้รม่ / ผา้วาเลน

ติโน่ / ผา้เลื่อม / หนงัแท ้/ ผา้ฝา้ย 
 1.7 จงเลือกทอผา้ตามตน้แบบ แค ่1 แบบ 

 
ภาพประกอบ 52 ตวัอยา่งตน้แบบการทอผา้ของค าถามขอ้ท่ี 7  

 
1.8 สีใดบง่บอกความเป็นตวัคณุไดม้ากท่ีสดุ 
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   ค  าตอบ คือ สีแดงหม่น / สีเทา / สีเขียวนีออน / สีน า้เงินสด / สีน า้เงิน
เขม้ทะเลลกึ / สีชมพอูอ่น / สีบานเย็น / สีแดงสด / สีสม้ 

 1.9 เม่ือตอ้งจินตนาการวา่คณุอยูท่่ามกลางแสงไฟ คณุอยากอยูท่่ามกลางแสง
แบบไหน 

   ค  าตอบ คือ แสงอะไรก็ไดแ้ตต่อ้งมีการเปิดปิดท่ีเป็นระบบ / แสงท่ีมีสีสนั
เขม้ขน้ และหลากหลาย / แสงนวล ไม่สว่างมาก / แสงสว่างชดัเจน / แสงสีเหลืองท่ีรูส้ึกอบอุ่น / 
แสงสีขาวหมน่ เหมือนไฟท่ีสง่ในพาย ุ/ แสงอะไรก็ได ้/ แสงท่ีมีสีแตเ่ป็นสีโทนออ่น / แสงเทียน  

 1.10 ภาพกราฟฟิค แบบใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัคณุ 

 
ภาพประกอบ 53  กราฟฟิคตวัเลือก 

 
 1.11 เม่ือนกึถึงเพลง เพลงแบบไหนท่ีบง่บอกถึงตวัคณุได ้

   ค  าตอบ คือ เพลงป๊อบ สบายหู / เพลงรกัท่ีมีความสขุ / เพลงท่ีมีเนือ้หา
เจ็บปวดแตก็่สวยงาม / เพลงแนว Alternative Rock / เพลงดงัท่ีถกูน ามาดดัแปลงใหม่ / เพลงเก่า / 
เพลงเตน้ หรอืเพลงอะไรก็ไดท่ี้ท าใหส้นกุ และคกึคกัตลอดเวลา / เพลงแนว Electronics    

1.12 สิ่งใด ส าคญักบัคณุมากท่ีสดุ 
   ค  าตอบ คือ ทุกอย่างเป็นไปตามครรลองท่ีควรจะเป็น / ไดเ้ป็นผูใ้ห ้ได้

บรกิารผูอ่ื้น / โดดเดน่ ประสบความส าเรจ็ในชีวิต ไดย้ืนอยูจ่ดุท่ีทกุคนใฝ่ฝัน / การไดร้บัการยอมรบั
จากสงัคม มีตวัตนในสงัคม มีคนช่ืนชม / การไดพ้ักอยู่กับตวัเองเงียบๆคนเดียว / เหตุการณ์ทุก
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อย่างเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้/ ไดเ้ฮอาปารต์ี ้สงัสรรค ์สนกุสนาน / ไดเ้ป็นผูน้  า สามารถจดัการกบั
สิ่งแวดลอ้มรอบตวัใหเ้ป็นไปอยา่งใจ / ความสงบ ไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้  

 1.13 ขอ้ใดตรงกบันิสยัของคณุมากท่ีสดุ 
   ค  าตอบ คือ มีเหตุผล มีความเป็นระเบียบ มาตรฐานสูง / อบอุ่น ใจ

กว้าง ชอบให้ความรกักับผู้อ่ืน / รกัการแข่งขัน ทะเยอทะยาน มุ่งเน้นความส าเร็จ / อารมณ์
ออ่นไหว ช่างจินตนาการ / ตอ้งการความเป็นสว่นตวัสงู / ขีก้งัวล ไม่ชอบสิ่งท่ีคาดเดาไม่ได ้ท าอะไร
ตอ้งมีแผนการ / ร่าเริง รกัสนุก กระตือรือรน้ ชอบสงัสรรค ์/ เป็นผูน้  า กลา้หาญ เด็ดเดี่ยว รกัษา
สทิธ์ิ / เขา้กนัไดก้บัทกุคน สบาย เรยีบง่าย ใจเย็น 

 1.14 เวลาคนอ่ืนพดูถงึคณุในทางท่ีไม่ดีจะพดูวา่อยา่งไร 
   ค  าตอบ คือ ชอบจบัผิด หงดุหงิดง่าย / ชอบโนม้นา้วและเรยีกรอ้งใหค้น

อ่ืนท าตามความตอ้งการของตน / เอาเปรียบ เห็นแก่ประโยชนข์องตวัเอง / อารมณเ์ปลี่ยนแปลง
ง่าย คิดมาก / ชอบปลีกวิเวกจากคนอ่ืน เขา้ถึงยาก / ขีก้ลวั มองโลกในแง่รา้ย / ชอบหนีปัญหา หนี
ความทกุข ์/ ชอบใชอ้  านาจบงัคบั / ไม่สามารถตดัสินใจไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งพึง่พิงคนอื่น 

 1.15 ในวยัเดก็คณุเป็นคนอย่างไร 
   ค  าตอบ คือ เรียบรอ้ย จรงิจงั / อยากเป็นท่ีรกัและช่ืนชม เอาใจพ่อแม่ / 

กลา้แสดงออก ชอบแข่งขนั / เป็นตวัของตวัเอง ชอบท่ีจะแตกตา่ง / เก็บตวั พดูนอ้ย / ระมดัระวงั ขี ้
สงสยั / ชอบเลน่ ชอบมีอิสระ / พึง่ตวัเอง ไม่เกรงใคร / สงบปากสงบค า 

2. การออกแบบนิทรรศการ 
2.1 CONCEPT AND STYLE 
 เม่ือผูว้ิจยัไดช้ดุค าถาม-ค าตอบของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยั

จึงท าการจัดกลุ่มค าถามเพื่อใช้ในการคิดหาแนวทางการออกแบบ (Concept) เพื่อเปลี่ยนชุด
ค าถาม-ค าตอบจากการถามตอบธรรมดา ใหก้ลายเป็น Interactive Exhibition เพื่อใหผู้เ้ลน่มีสว่น
รว่ม รวมถึงผูว้ิจยัสามารถมองเห็นการกระท า และการตดัสินใจของผูเ้ล่นต่าง ๆ ได ้โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนด Concept ในการท า Interative Exhibition ไวภ้ายใตค้  าวา่ CYCLES : วงจรชีวิต เพื่อแสดง
ใหเ้ห็นถึงวงจรการเรยีนรูข้องวงการแฟชั่น ผ่านสื่อมลัติมีเดีย และสื่อปฏิสมัพนัธอ่ื์น ๆ โดยผูว้ิจยัได้
ทดลองท ารูปแบบของนิทรรศการออกเป็น 3 รูปแบบ เพื่อใชใ้นการคน้หาถึงรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั
กลุม่เปา้หมาย ค าถามตา่งๆ และปรกึษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นนิทรรศการ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 54 แนวทางของรูปแบบนิทรรศการ 
 

1.  Learning Cycles การจ าลองรูปแบบการเรียนการสอนวิชาออกแบบแฟชั่น 
เพื่อใหก้ลุม่เปา้หมายรูส้กึถึงบรรยากาศเสมือนจรงิของการเรยีนการสอนท่ีตนเองสนใจ และเพื่อให้
เขา้ใจถึงทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นอย่างชดัเจนมากขึน้ ผูว้ิจยัจงัออกแบบใหก้ารออกแบบสื่อต่างๆใน
นิทรรศการนีส้อดคลอ้งกบัรูปแบบศิลปะในยคุปัจจบุนั อปุกรณท่ี์ถกูใชใ้นการเรยีนการสอนแฟชั่น 
และวิชาชีพของวงการแฟชั่นอีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 55 Mood Board ของ Learning Cycles 
 

โดยมีการก าหนดสื่อใหมี้ความสนกุสนาน ใชส้ีสนัและรูปแบบท่ีสื่อถึงความเป็นดิ
จิตลั รวมถึงการจดัวางสิ่งของท่ีเป็นระเบียบเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มนิทรรศการสามารถจดจ่อกบัสื่อต่างๆ
ไดด้ียิ่งขึน้ การออกแบบในรูปแบบ Learning Cycles นัน้จะมีอุปกรณห์ลกัในการจดัเป็นโต๊ะยาว
ส าหรบัการเขียนแพทเทิรน์ ดว้ยกระบวนการออกแบบดงักล่าวท าใหรู้ปแบบนี ้มีประโยชนต์รงท่ีใช้
พืน้ท่ีน้อย และมีความเป็นวัยรุ่นยุคใหม่สูงเนือ้งจากรูปแบบของสีสันและกราฟฟิคท่ีใช ้แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีขอ้เสียดว้ยการท่ี สีสนัและกราฟฟิคเป็นตวักระตุน้ใหผู้ค้นสว่นใหญ่เกิดความรู ้สกึ 
จงึอาจก่อใหเ้กิดความล าเอียงในการเลือกสรรสิ่งของตา่งๆ ได ้

2. Working Cycles การจ าลองสถานการณก์ารท างานในวงการแฟชั่น เทียบเท่า
กับดีไซน์เนอรท่ี์มีแบรนด์เสือ้ผ้าเป็นของตนเอง โดยรูปแบบการออกแบบนี้ จะเจาะจงไปท่ี
สถานการณก์ารท างาน และสถานท่ีท่ีเลียนแบบหอ้งท างานหรอืสตดูิโอของดีไซนเ์นอรต์า่งๆ เพื่อให้
ผูเ้ขา้รว่มนิทรรศการเขา้ใจถึงกระบวนการการท างานท่ีแทจ้รงิตัง้แต่การคิดคอนเซปต ์การสเกตช ์
การเลือกผา้ การตดัเย็บ และการถ่ายท าแคมเปญหรอืโฆษณา  
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ภาพประกอบ 56 Mood Board ของ Working Cycles 
 

โดยรูปแบบของ Working Cycles คือการก าหนดสไตล์ของงานให้ความรูส้ึก
สบาย เหมาะกบัเป็นสถานท่ีในการคิดคน้ และสรา้งสรรคผ์ลงานต่างๆ ซึ่งผูว้ิจยัเล็งเห็นประโยชน์
ว่าสไตลเ์หล่านีจ้ะสามารถดงึดผููเ้ขา้รว่มท่ีสนใจดา้นแฟชั่นไดอ้ย่างดี เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีนอ้ยคน
นักท่ีจะไดพ้บเห็น และเป็นสถานท่ีท่ีรวบรวมสิ่งของท่ีมีสไตลม์าไวด้ว้ยกัน แต่ในขณะเดียวกัน
เน่ืองจากความหลากหลายทางความชอบ อาจท าให้เกิดการล าเอียงเกิดขึน้เม่ือผู้เข้าร่วม
นิทรรศการตอ้งตดัสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากตวัเลือกเหลา่นัน้ 

3. Abstract หรือการจ าลองพื ้น ท่ี เปล่า โดยไม่ถูกก าหนดบรรยากาศหรือ
สถานการณใ์ดใดทัง้สิน้ เพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถสรา้งสรรคจิ์นตนาการของตวัเองได ้มีการก าหนด
สีเพียงไม่ก่ีสี เพื่อสรา้งความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัภายในงาน และเพื่อใหกิ้จกรรมตา่งๆ สามารถ
บอกเลา่วิธีการของตนเองไดเ้ต็มท่ี 
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ภาพประกอบ 57 Mood Board ของ Abstract 
 

ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าการจัดนิทรรศการในรูปแบบของศิลปะแนว Abstract จะ
สามารถสรา้งความเป็นกลาง และไม่ก่อใหเ้กิดความล าเอียงแก่ผูเ้ขา้ชมเน่ืองจากศิลปะแนวนีม้กั
ปล่อยใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถสรา้งสรรคจิ์นตนาการของตนเองได ้แต่ในขณะเดียวกันท่ีผูว้ิจยัไดท้  า
การก าหนดสีหลกัเพียงไม่ก่ีสี อาจท าใหรู้ปแบบของนิทรรศการครัง้นีน้่าเบื่อจนเกินไป จนไม่สามรถ
ดงึดดูผูเ้ลน่ไดก็้เป็นได ้

จากการก าหนดรูปแบบของนิทรรศการ เพื่อใชใ้นการพฒันาชดุค าถามใหก้ลายเป็น 
Interactive Exhibition ท่ีมีเรื่องราวอย่างสมบูรณ์ ผูว้ิจัยไดน้  าเอารูปแบบทั้ง 3 รูปแบบให้กับท่ี
ปรกึษา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดันิทรรศการ รวมถึงผูเ้ชียวชาญดา้นจิตวิทยาเป็นผูเ้ลือกว่า รูปแบบ
ใดเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการจดันิทรรศการรส าหรบัทฤษฎจิตวิทแฟชั่น หรือว่า Cycle : วงจร
ชีวิตมากท่ีสุด ผลท่ีได้รบัคือ รูปแบบนิทรรศการแบบ Abstract เป็นรูปแบบท่ีมีความน่าสนใจใน
การเล่าเรื่องราวของนิทรรศการนีม้ากท่ีสดุ เน่ืองจากรูปแบบนีจ้ะช่วยใหพ้ืน้ท่ีในการจดันิทรรศการ
นัน้ เปิดกวา้งใหก้บัความคิดสรา้งสรรคต์า่งๆของผูเ้ขา้รว่ม โดยไม่สรา้งบรรยากาศท่ีท าใหผู้เ้ขา้รว่ม
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อาจไม่สนใจ และในขณะเดียวกันนิทรรศการในรูปแบบของ Abstract มีความเป็นกลางสูง 
เน่ืองจากมีการก าหนดโทนสีและสไตลท่ี์ไม่เยอะ รวมถึงการก าหนดสิ่งของท่ีคลา้ยๆกนั ผูเ้ขา้รว่ม
ทุกคนจะได้เห็นในโทนสีเดียวกัน มีเพียงกิจกรรมตามจุดต่างๆเท่านั้น ท่ีจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของค าตอบ ผูเ้ช่ียวชาญจึงเห็นว่า สิ่งนีน้่าจะช่วยกระตุน้ให้ผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการ
สามารถตอบชดุค าถามไดง้่ายและตรงไปตรงมามากขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 58 CONCEPT BOARD ของ Abstract  
 

เม่ือผูว้ิจยัไดรู้ปแบบการจดันิทรรศการแบบ Abstract แลว้ ผูว้ิจยัจงึท าการก าหนดสิ่ง
ต่างๆท่ีต้องอยู่ภายในนิทรรศการ เช่น Concept Board ว่าต้องการให้รูปแบบของนิทรรศการ 
กิจกรรม โทนสี การจัดพืน้ท่ี หรือแม้แต่รูปแบบของ Character ออกมาในรูปแบบไหน เพื่อให้
องคป์ระกอบต่างๆ ภายในนิทรรศการสามารถแสดงศกัยภาพของ Interactive Questionaire ของ
ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดแนวทางของสุนทรียภายในนิทรรศการว่าด้วยการ เล่า
เรื่องราวของจิตวิทยาแฟชั่นท่ีสะทอ้นถึงบุคคลิกภาพของมนุษย ์ผูว้ิจยัจึงมีความประสงคท่ี์จะให้
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รูปแบบของกราฟฟิค ตัวอักษร และเสน้สายต่างๆ ภายในงานสะท้อนถึงบุคคล และความคิด
เหลา่นัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 59 แสดงแนวทางของสนุทรยี และการเลา่เรือ่งหลกัของนิทรรศการ 
 

หลกัจากนัน้ ผูว้ิจยัจงึท าการก าหนดเอกลกัษณข์องนิทรรศการ พรอ้มทัง้หารูปอา้งอิง 
ว่าดว้ยเรื่องของความรูส้กึเม่ือผูเ้ขา้รว่ม ไดเ้ขา้รว่มในนิทรรศการแลว้ ควรรูส้ึกอย่างไร และไม่ควร
รูส้กึอยา่งไรบา้ง ดงันี ้ 

ตาราง 28 การแบง่ความรูส้กึภายในนิทรรศการ 

นิทรรศการควรท าใหรู้ส้กึ นิทรรศการ ไมค่วรท าใหรู้ส้กึ 
ดงึดดู บงัคบั 
สะทอ้นตวัตน เศรา้ 
นุ่มนวล เบาสบาย ไมเ่ครยีด ไม่อ่อนโยนตอ่ความรูส้กึ 
มีความเป็นแฟชั่น เหมือนผูเ้ขา้รว่มถกูทดลอง 
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เป็นมิตร กา้วรา้ว 
เป็นกลาง   

 

 
 

ภาพประกอบ 60 ภาพอา้งองิความรูส้กึตา่ง ๆ ภายในนิทรรศการ 
 

ท่ีมา : Pinterest 
 

เม่ือผูว้ิจัยไดท้  าการก าหนดเอกลกัษณ์ของงานนิทรรศ CYCLES : วงจรชีวิตเป็นท่ี
เรยีบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจึงท าการแยกส่วนองคป์ระกอบตา่งๆภายในนิทรรศการ เพื่อใชเ้ป็นรูปแบบใน
การออกแบบแนว Abstract ดงันี ้

1. กราฟฟิค ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดกราฟฟิคของงานนิทรรศการใหมี้เสน้สายท่ี
หลากหลาย เพื่อแสดงและรองรบัถึงบุคคลิกภาพ และอารมณต์่าง ๆ ของผูเ้ขา้รว่ม โดยกราฟฟิค
ภายในนิทรรศนีเ้กิดจากสว่นประกอบตา่ง ๆ ของใบหนา้ ถกูน ามาแยกส่วนประกอบและใชร้ว่มกนั
ในลายกราฟฟิคของนิทรรศการ  
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2. พืน้ผิว หรือ Texture ผูว้ิจยัเล็งเห็นว่านิทรรศการควรแสดงออกถึงความเป็น
แฟชั่น มีความทนัสมยั และสะทอ้นตวัตนสงู ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการก าหนดพืน้ผิวเป็นกระจก เพื่อสื่อถึง
การสะทอ้นตวัตน และในอีกนยัยะหนึ่ง ผูว้ิจยัมีความเห็นว่ากระจกเปรียบเสมือนอปุกรณส์ าคญั
ส าหรบัวงการแฟชั่น เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีทุกคนตอ้งใชใ้นการตรวจดเูสือ้ผา้ และรา่งกายของตนเอง 
ผูว้ิจยัจงึเห็นวา่ กระจกเป็นพืน้ผิวหลกั ท่ีเหมาะสมส าหรบัการจดันิทรรศการครัง้นี ้

3. สี ผูว้ิจยัไดท้  าการปรกึษากบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นจิตวิทยา ว่าดว้ยเรื่องของสีท่ีท า
ใหม้นษุยรู์ส้กึผ่อนคลาย และเป็นมิตรมากท่ีสดุ โดยผูเ้ช่ียวชาญไดก้ลา่วว่า สีโทนเย็น โดยเฉพาะสี
ฟ้า เป็นสีท่ีใหค้วามรูท่ี้สบายตา ไม่กดดนั และเป็นมิตรกบัผูค้น ผูว้ิจยัจึงท าการเลือกโทนสีฟ้าเป็น
โทนสีหลักของนิทรรศการ และถูกใช้ในหลายเฉดสี น ามาใช้ผสมผสานกัน เพื่อให้เกิดมิติท่ี
หลากหลายของผลงาน 

 

  
 

ภาพประกอบ 61 ภาพอา้งองิของ Grapghics และ Texture 
 

ท่ีมา : Pinterest 
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เม่ือผูว้ิจัยไดท้  าการก าหนด Concept และองคป์ระกอบต่าง ๆ เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
ผูว้ิจัยจึงไดน้  าไปใช้ในการออกแบบนิทรรศการ เพื่อใชใ้นการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ของทฤษฎี
จิตวิทยาแฟชั่น และสะทอ้นถึงตวัตนของผูเ้ขา้รว่มอีกดว้ย 

2.2 การเก็บข้อมูล 
ในงานวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจัยไดล้องปรกึษากับผูเ้ช่ียวชาญดา้นสื่อเชิงปฎิสมัพันธ์ถึงการ

เลือกใชอ้ปุกรณืในการเก็บขอ้มลูว่าในปัจจุบนัเราสามารถเลือกเก็บขอ้มลูดว้ยวิธีไหนไดบ้า้ง โดย
ผูเ้ช่ียวชาญไดอ้ธิบายว่าการเก็บขอ้มูลบนโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันสามารถ แบ่งออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ การเก็บขอ้มลูผ่านเว็บไซต ์หรือ Google Form ซึ่งเป็นวิธีท่ีง่ายและประหยดั การเก็บ
ข้อมูลผ่าน Application ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลท่ีสามารถแบ่งแยกออกได้เป็นหลายประเภท 
เหมาะสมกับงานออกแบบ แต่มีราคาสูง และสุดท้ายคือการเก็บขอ้มูลแบบ Tracking คือการ
ติดตามพฤติกรรมของผูเ้ขา้รว่มนิทรรศการ มีการเก็บลายนิว้มือ หรอืเลขโคด้ส่วนตวัในทุกๆสถานี 
เพื่อใชใ้นการบนัทึกขอ้มูล ซึ่งการเก็บในรูปแบบสดุทา้ยนัน้มีราคาสงู และใชร้ะยะเวลายาวนานใน
การผลติ  

 

 
 

ภาพประกอบ 62 วิธีการเก็บขอ้มลู 
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 จากค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชว้ิธีการเก็บขอ้มลูแบบ Google Form 

โดยมีการออกแบบใบตอบค าถามในรูปแบบของกระดาษค าตอบ ซึง่เป็นกระดาษค าตอบท่ีผูเ้ลน่จะ
เห็นเพียงแคค่  าถาม และจ านวนตวัเลขตามจ านวนค าตอบ ซึง่ผูเ้ลน่มีหนา้ท่ีในการอา่นค าถามและ
ท ากิจกรรมท่ีอยู่ตรงหน้าเพื่อรอรับตัวเลขค าตอบในแต่ละค าถาม และกดตัวเลขนั้น ๆ  ใน
กระดาษค าตอบออนไลน ์การออกแบบการเก็บขอ้มลูแบบนีเ้พื่อเสรมิสรา้งใหผู้เ้ลน่มีปฏิสมัพนัธก์บั
สิ่งท่ีอยูต่รงหนา้ทัง้ทางกายภาพและทางดจิิตลั 

2.3 การออกแบบพืน้ที ่และล าดบัภายในนิทรรศการ 
การเข้าชมนิทรรศการท่ีดี ตอ้งมีการจัดสรรพืน้ท่ีให้เข้ากับผลงานท่ีตอ้งใช้แสดง 

รวมถึงล าดบัของการเดินชม หรือกิจกรรมภายในนิทรรศการ เพื่อใหผู้้เขา้ชมเขา้ใจถึงกระบวนการ 
และรูส้ึกสนใจในตวันิทรรศการนัน้ ๆ ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งกลุ่มของชุดค าถามตามกิจกรรม โดยแบ่ง
ออกเป็นกิจกรรมแบบ Manual Interactive และ Digital Interactive รวมถึงการแบ่งกิจกรรมตาม
ประสาทสมัผสัทัง้ 5 ของมนุษยอี์กดว้ย แลว้จึงท าการออกแบบพืน้ท่ีล  าดบัการเล่นภายในนิทรรศศการ 
เพ่ือใหช้ดุค าถามนีก้ลายเป็น Interactive Questionnaires โดยสมบรูณ ์

 

 
 

ภาพประกอบ 63 การแบง่กลุม่ของกิจกรรม และล าดบัภายในนิทรรศการ (1) 
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ในเริ่มแรก หลงัจากท่ีจัดหมวดหมู่ของค าถามเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจัยไดท้  าการ

จ าลองพืน้ท่ีหอ้งขนาด 3x4 เมตร ซึ่งเป็นไซสม์าตรฐานของหอ้งสตดูิโอทั่วไปภายในประเทศไทย 
เน่ืองจากผูว้ิจยัเลง็เห็นวา่ Interactive Exhibition นีค้วรท่ีจะสามารถน าโยกยา้ยไปในพืน้ท่ีอ่ืน ๆ ได ้
ผูว้ิจัยจึงท าการก าหนดพืน้ท่ีการจัดแสดง เป็นพืน้ท่ีมาตรฐานท่ีหาไดง้่ายในสถานท่ีต่าง ๆ โดย
ผูว้ิจยัไดท้  าการแบ่งพืน้ท่ีออกเป็นสว่นของการท ากิจกรรมประเภท Manual จ านวน 2 ก าแพง และ
กิจกรรมประเภท Digital Interactive จ านวน 1 ก าแพง  

เม่ือผูว้ิจยัไดน้  าแผนผงัพืน้ท่ี และล าดบัของการจดัแสดงใหก้บัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
นิทรรศการด ูผูเ้ช่ียวชาญไดมี้การติติงถึงเรื่องของความรูส้ึกในการเขา้รว่มนิทรรศการว่า ถา้หาก
นิทรรศการนีเ้ป็นจัดอยู่ในพืน้ท่ีปิด และมีเพียงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นท่ีจะเขา้มาร่วมนิทรรศการ 
ผูเ้ขา้รว่มเหลา่นัน้มีจดุประสงคท่ี์ตอ้งการจะรบัรูเ้ก่ียวกบับคุลิกภาพของตนเองอยู่แลว้ อาจไม่ท าให้
เกิดความรูส้กึอึดอดั หรอืถกูบงัคบัใหร้ว่มกิจกรรมในนิทรรศการ แต่ผูเ้ช่ียวชาญเล็งเห็นว่า การจดั
นิทรรศการในรูปแบบนี ้ควรใหบ้คุคลภายนอกไดร้บัรู ้และเขา้ใจถึงกิจกรรมภายในนิทรรศการดว้ย 
เพื่อสรา้งให้เกิดเป็นกระบวนการในการเรียนรูแ้บบใหม่เกิดขึน้ในประเทศไทย และหากมี
บุคคลภายนอกเขา้ร่วมดว้ยแลว้ การจัดนิทรรศการในพืน้ท่ีปิด อาจส่งผลใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิด
ความอดึอดั รูส้กึเหมือนตนเองเป็นหนทูดลองของงานวิจยัครัง้นีไ้ด ้ผูเ้ช่ียวชาญจึงไดมี้การแนะน า
ใหป้รบัเปลี่ยนการจบักลุม่ของค าถาม การจดัการพืน้ท่ี และล าดบัของนิทรรศการใหมอี่กครัง้ 

การจบักลุม่ของค าถามในครัง้ท่ี 2 ผูว้ิจยัไดน้  าเอาชดุค าถามทางจิตวิทยาทัง้หมด 15 
ขอ้ มาเช่ือมโยงกนัใหก้ลายเป็นเหตกุารณต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในวงการแฟชั่น ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซือ้
ของ การทอผา้ และการถ่ายรูป  ในขณะเดียวกัน ภายในชุดค าถาม 15 ขอ้ยังคงมีค าถามเชิง
จิตวิทยาอยู่อีก 5 ขอ้ ผูว้ิจยัจึงท าการรวบเอาค าถาม 5 ขอ้นัน้ไวใ้นกลุ่มเดียวกนั โดยสรุปแลว้ ชุด
ค าถาม 15 ขอ้จงึถกูแบง่ออกเป็นทัง้หมด 5 Unit Design ดงันี ้

1. Unit 1 : คาแรคเตอร ์ผูว้ิจยัไดน้  าค าถามขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าขอ้ใดคือสิ่งท่ีคณุคิดว่าเป็น
ตวัตนของคณุมากท่ีสดุ โน าผลลพัธจ์ากการทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น น ามาเป็นตวัตัง้ตน้ในการออกแบบคา
แรค๊เตอรต์า่ง ๆ เพ่ือใหต้รงตามแตล่ะบคุลิกภาพ 

2. Unit 2 : Shopping การจ าลองเหตุการณ์การซือ้สินค้า ผ่านการเลือกซื ้อกลิ่น
น า้หอม การเลือกบรรจุภณัฑ ์และการจดัวางบรรจภุณัฑ ์จากค าถามขอ้ 2. กลิ่นน า้หอมใดท่ีบ่งบอกถึก
ความเป็นตวัคณุมากท่ีสดุ, 3.เลือกทรงของบรรจภุณัฑท่ี์ตอ้งการใส่น า้หอมของคณุ และ 4. จงเลือกวาง
ขวดน า้หอมของคณุในพืน้ท่ีสี่เหลี่ยม 
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3. Unit 3: Making การจ าลองเหตุการณก์ารสรา้งผืนผา้ ผ่านกระบวนการตัง้แต่ การ

เลือกอปุกรณท่ี์ชอบส าหรบัใชต้ดัผา้ การเลือกผา้ และการทดลองทอผา้ จากค าถามขอ้ท่ี 5. อปุกรณด์า้น
แฟชั่นใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัเอง, 6.ผา้ชนิดใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัคณุมากท่ีสดุ และ 7.สีใดบง่บอก
ความเป็นตวัคณุไดม้ากท่ีสดุ 

4. Unit 4: Photography การจ าลองเหตกุารณถ่์ายรูปตนเอง ผ่านการเลือกลวดลาย
กราฟฟิค การเลือกสี และการเลือกโทนแสง จากค าถามขอ้ 8, 9 และ 10 

5. Unit 5: Psychology การเลือกเพลงท่ีตนเองชอบ จากค าถามข้อท่ี  11 เพ่ือใช้
ประกอบการเล่นเกมจิตวิทยาท่ีน าเอาค าศพัทจ์ากค าตอบขอ้ท่ี 12 – 15 มาย่อยใหเ้ป็นค าสัน้ ๆ จ านวน 
45 ค า และใหผู้เ้ลน่เลือกค าท่ีบง่บอกความเป็นตวัเอง จ านวน 5 ค  า 

 

 
 

ภาพประกอบ 64 การแบง่กลุม่ของกิจกรรม และล าดบัภายในนิทรรศการ (2) 
 

หลงัจากจบักลุ่มชุดค าถามเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ ผูว้ิจยัจึงท าการออกแบบล าดบัของ
นิทรรศการ เพื่อจ าลองสถานการณท่ี์จะเกิดขึน้กบัผูเ้ขา้รว่ม เพื่อใหท้ราบถึงความรูส้กึ และล าดบั
การเลน่ตา่ง ๆ ท่ีผูเ้ขา้รว่มจะไดท้ดลองเลน่ โดยผูว้ิจยัสามารถล าดบันิทรรศการไดด้งันี ้
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1. จุดเริ่มต้น หรือ ค าอธิบายนิทรรศการ และวิธีการเล่น เป็นจุดเริ่มต้นของ
นิทรรศการเพื่ออธิบายให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจถึงกระบวนการการเก็บข้อมูล และการเล่นภายใน
นิทรรศการ 

2. Unit 1 : คาแรค็เตอร ์สว่นแรกท่ีผูเ้ขา้รว่มจะไดเ้ริม่เลน่คือการเลือกคาแรค็เตอร์
ของตนเองภายในนิทรรศการนี ้

3. Unit 2 : Shopping ผูว้ิจยัเลือกเอาการเลือกซือ้สินคา้มาเป็นกิจกรรม เพื่อเป็น
การละลายพฤตกิรรม และเพ่ือเบี่ยงเบนความรูส้กึของการเป็นหนทูดลองของผูเ้ขา้รว่ม 

4. Unit 3 : Making เพื่อสรา้งใหเ้กิดกิจกรรมเชิงแฟชั่น ท่ีผูเ้ขา้รว่มนิทรรศการมี
ส่วนร่วมในการสรา้งผลงานของตนเอง และสามารถน ากลบัไปเป็นท่ีระลึกของนิทรรศการไดอี้ก
ดว้ย 

5. Unit 4 : Photography / Unit 5 : Psychology ผูว้ิจยัไดน้  าเอาสองสถานีนีม้า
รวมไวด้ว้ยกนั เน่ืองจากเลง็เห็นวา่สถานีถ่ายรูปน่าจะเป็นกิจกรรมท่ีผูเ้ขา้รว่มอยากท า และใชเ้วลา
มากกว่ากิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อไม่ใหผู้อ่ื้นตอ้งรอนาน ผูว้ิจยัจึงเลือกน าเอา Unit 5 มาผสมอยู่ในพืน้ท่ี
เดียวกนัดว้ย  

6. การรับผลลัพธ์ เม่ือผู้เข้าร่วมเล่นสถานีต่าง ๆ จนครบทั้ง 5 สถานีแล้ว 
ผูเ้ขา้รว่มจะตอ้งมารบัใบผลลพัธบ์ุคลิกภาพของตนเอง เพื่อน าไปศึกษาลกัษณะนิสยัต่าง ๆ ของ
ตนเอง  

เม่ือผูว้ิจยัไดท้ัง้กลุ่มค าถามทัง้ 5 กลุ่ม และล าดบัภายในนิทรรศการเป็นท่ีเรียบรอ้ย
แลว้ ผูว้ิจยัจงึท าการออกแบบพืน้ท่ีส  าหรบัการจดันิทรรศการ โดยหลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
นิทรรศการติติงเรื่องการจดันิทรรศการในหอ้งติดไปเรียบรอ้ยแลว้นัน้ ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นว่า หารจดั
นิทรรศการรว่มกบัผูอ่ื้นในสถานท่ีสาธารณะอาจเป็นผลดีท่ีช่วยลดความอดึอดัของนิทรรศการของ
ตนเองลงได ้ผูว้ิจยัจึงท าการทดลอง เขา้รว่มจดันิทรรศการกับเพื่อนรว่มรุน่ท่านอ่ืน ๆ อีก 8 ท่าน 
โดยผูว้ิจัยไดท้  าการออกแบบพืน้ท่ีของนิทรรศการตนเอง ในรูปแบบของการแทรกแซงระหว่าง
ผลงานของท่านอื่น ๆ ซึง่ล  าดบัของนิทรรศการไดถ้กูปรบัเปลี่ยนตามล าดบัของนิทรรศการหลกัดว้ย 
ตามผงัดงันี ้
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ภาพประกอบ 65 ผงัการจดังานนิทรรศการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 66 ล  าดบัการจดังานนิทรรศท่ีถกูปรบัเปลี่ยนเมื่อเขา้รว่มกบันิทรรศการหลกั 
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การออกแบบพืน้ท่ีนิทรรศการ ผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบในโปรแกรม3d เพื่อใหผู้ว้ิจยั
สามารถออกแบบและควบคมุสนุทรยีของนิทรรศการใหเ้ป็นไปตามComcept ท่ีวางไวไ้ด ้โดยผูว้ิจยั
ไดน้  าเอาล าดบัของนิทรรศการมาออกแบบเป็นพืน้ท่ีตา่ง ๆ ดงันี ้

1. จดุเริ่มตน้ หรอื ค าอธิบายนิทรรศการ และวิธีการเล่น ผูว้ิจยัเลือกใชก้ระจกซึ่ง
เป็นพืน้ผิวหลกัของนิทรรศการ ใหเ้ป็นสว่นหนึ่งของก าแพง และเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มรูส้กึถึงการสะทอ้น
ไปมาของตวัตนผูเ้ขา้รว่มอีกดว้ย โดยภายในพืน้ท่ีนีจ้ะมีการติดค าอธิบายเก่ียวกบัตวันิทรรศการ 
รวมถึงการเชิญชวนใหผู้เ้ขา้รว่มสแกนQR CODE เพื่อเขา้สู่กระดาษค าตอบออนไลนใ์น Google 
Form 

 

 
 

ภาพประกอบ 67 จดุเริม่ตน้ของนิทรรศการและ Unit 1 
 

เม่ือผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการ ไดเ้ขา้สู่กระดาษค าตอบออนไลนเ์ป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
ผูเ้ขา้ร่วมจะไดพ้บกับค าถามขอ้แรกจาก Unit 1 : คาแร็คเตอร ์เพื่อเลือกคาแร็คเตอรท่ี์ตนเองช่ืน
ชอบ 

2. Unit 2 : Shopping ผูว้ิจยัเลือกเอากระจกเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ท่ีเช่นเคย โดย
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในพืน้ท่ีนี ้ผูว้ิจัยไดท้  าการออกแบบให้เป็นเหมือนห้องซือ้ขายน า้หอมแบบ 
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Custom made พืน้ท่ีท่ีผูเ้ขา้รว่มสามารถทดลองหยิบน า้หอม เลือกซือ้ขวด และเลือกวางขวดโชว์
บนแท่นตา่ง ๆ ได ้ภายในหอ้งนีจ้ะมีค  าอธิบายวิธีการเลน่ใน Unit 2 ติดไวใ้หอี้กดว้ย  

 

 
 

ภาพประกอบ 68 Unit 2  
 

3. Unit 3 : Making เพื่อสรา้งใหเ้กิดกิจกรรมเชิงแฟชั่น ผูว้ิจัยไดท้  าการจ าลอง
พืน้ท่ีแขวนผา้ โต๊ะท างานของนกัออกแบบแฟชั่น และแผงอปุกรณต์่าง ๆ เพื่อใหพ้ืน้ท่ีนีก้ลายเป็น
เหมือนพี่ท่ีท  างานนกัออกแบบ โดยผูว้ิจยัเลือกท าโต๊ะเป็นแบบ เคารเ์ตอรแ์บบยาว เพื่อใหใ้ชว้าง
อปุกรณ ์ตน้แบบของการทอผา้ รวมไปถึงเพื่อใหเ้กิดความลื่นไหลของนิทรรศการ ผูว้ิจยัจึงเลือกท่ี
จะไมมี่เกา้อีใ้นหอ้งนี ้เพื่อไม่ใหผู้เ้ขา้รว่มนิทรรศการเกิดการนั่งแช่เป็นระยะเวลานาน  
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ภาพประกอบ 69 Unit 3 
 

4. Unit 4 : Psychology เม่ือผูว้ิจัยไดท้  าการลงพืน้ท่ีจริงของสถานท่ีจัดงาน จึง
เล็งเห็นว่า จากท่ีตอนแรก Unit 4 ต้องเป็นห้องถ่ายรูปนั้น ด้วยข้อจ ากัดของพืน้ท่ีจึงท าให้ไม่
สามารถท าได ้ผูว้ิจัยจึงท าการยา้ย Unit 5 : Psychology มาป็น Unit 4 แทน โดยภายในพืน้ท่ีนี ้
ผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบใหมี้กระจกเป็นพืน้ผิวหลกั และมีตูที้วิส  าหรบัใหผู้เ้ขา้รว่ม ไดใ้ชใ้นการเลน่
เกม และฟังเพลง เพื่อหาค าตอบของสถานีนี ้
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ภาพประกอบ 70 Unit 4  
 

5. Unit 5 : Photography ในพืน้ท่ีนี ้ผูว้ิจยัตัง้ใจใหเ้ป็นพืน้ท่ีผ่อนคลายของผูเ้ขา้
รวมนิทรรศการ ผูว้ิจยัจงึน าเอากระจกมาสรา้งเป็นหอ้งกระจกเพื่อใหผู้เ้ขา้รว่มสามารถมองเห็นสิ่งท่ี
ตนเองเลือก รวมถึงสามารถถ่ายรูปสะทอ้นของตนเองไดอี้กดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 71 Unit 5  
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6. หอ้งผลลพัธ ์เน่ืองจากในพืน้ท่ีจรงิ สว่นนีเ้ป็นพืน้ท่ีสว่นรวมท่ีใหผู้จ้ดันิทรรศการ
คนอ่ืนสามารถวางนามบตัร และวิธีการติดต่อของตนเองได ้ผูว้ิจยัจึงท าการรวมเอาผลลพัธข์อง
แบบทดสอบภายในนิทรรศการมาไวใ้นพืน้ท่ีนีด้ว้ย 

2.4 การออกแบบกราฟฟิค  
ในการออกแบบนิทรรศการ CYCLES : วงจรชีวิต ผูว้ิจยัไดท้  าการ ออกแบบลวดลาย

กราฟฟิคต่าง ๆ ท่ีจะถูกใช้ภายในนิทรรศการ โดยเริ่มจากการออกแบบคาแร๊คเตอรใ์ห้เขา้กับ
บคุลิกภาพตา่ง ๆ ในทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น โดยแรกเริม่ผูว้ิจยัไดท้  าการก าหนดลกัษณะเดน่ของแต่
ละบุคลิกภาพ เพื่อใช้เป็นตัวแปรในการออกแบบกราฟฟิค และได้ทดลองวาดกราฟฟิคใน
หลากหลายรูปแบบ 
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ภาพประกอบ 72 ตวัอยา่งการออกแบบคาแรค๊เตอร ์(1) 
 

ในช่วงแรกของการออกแบบ ผูว้ิจยัรูส้กึถึงคาแรค๊เตอรท่ี์ดเูด็กจนเกินไปส าหรบัการจดั
นิทรรศการนี ้ผูว้ิจยัจงึท าการพฒันาคาแรค๊เตอรอี์กหลายครัง้เพื่อใหไ้ดม้าซึง่คาแรค๊เตอรท่ี์มีเสน้
สาย และลวดลายกราฟฟิคท่ีบง่บอกถึงความเป็นบคัลกิภาพนัน้ ๆ ใหไ้ดม้ากท่ีสดุ เช่น ลกัษณ ์1 
Perfectionist กบัการใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีมีความแข็ง และเป็นเรขาคณิต เพื่อใหผู้ท่ี้ไดร้บัชมนกึถึง
ความเถรตรงของบคุลิกภาพนี ้
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ภาพประกอบ 73 รูปแบบการพฒันาของคาแรค๊เตอรท่ี์ 1  
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เม่ือผูว้ิจยัไดล้องปรบัเปลี่ยนเสน้กราฟฟิคของคาแร๊คเตอรท์ท่ี 1 จนเป็นท่ีพอใจแลว้ 
ผูว้ิจยัจงึใชหลกัการเดียวกนัคือ เมื่อเป็นบคัลิกภาพท่ีมีความเถรตรง โผงผาง หรอืกลา้หาญมาก ๆ 
ผูว้ิจยัจะน าเอาเสน้กราฟฟิคท่ีแข็ง หรอืท่วงท่าท่ีดขูงึขงัเขา้มารว่มใชใ้นคาแรค๊เตอรด์ว้ย ในทาง
กลบักนั หากเป็นบคุลิกภาพท่ีมีความออ่นโยนสงู ผูว้ิจยัจึงน าเอาเสน้กราฟฟิคท่ีมีความออ่นชอ้ย
เขา้มารว่มใช ้ดงัเช่นคาแรค๊เตอรด์งันี ้

 

 

 
 

ภาพประกอบ 74 ตวัอยา่งคาแรค๊เตอรท่ี์มีความออ่นโยน 
 

และหากบคุลิกภาพใดท่ีมีความคดิสรา้งสรรคส์งู ไม่คอ่ยอยูน่ิ่ง มีความซุกซน ผูว้ิจยั
จงึไดท้  าการแยกสว่นประกอบของใบหนา้คาแรค๊เตอรใ์หด้ปูระหลาดมากขึน้ เพื่อสรา้งใหเ้กิดความ
แปลกใหมข่องคาแรค๊เตอร ์ดงัเช่น ลกัษณ ์7 เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 75 ตวัอยา่งของคาแรค๊เตอรล์กัษณ ์7 
 

จากการออกแบบคาแรค๊เตอรต์า่ง ๆ จะท าใหเ้ห็นไดว้า่ผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบ
เสน้กราฟฟิคใหด้มีูความหลากหลาย เพื่อน าเอาเสน้เหลา่นัน้ไปกระจายประกอบองคป์ระกอบอ่ืนๆ 
ภายในงานนิทรรศการดว้ย โดยเสน้สายเหลา่นีไ้ดถ้กูกระจายไปอยูต่าม Unit ตา่ง ๆ เช่น Unit ท่ี 5 
ท่ีผูเ้ขา้รว่มนิทรรศการจะตอ้งเลือกลายกราฟฟิคท่ีจะมาใชใ้นการถ่ายรูป หรอืแม่แตก่ระทั่งเสน้สาย
ท่ีออ่นโยน ก็ถกูน าไปใชใ้นนามบตัรของนิทรรศการเช่นกนั 

 

 
 

ภาพประกอบ 76 กราฟฟิคของ Unit 5 
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ภาพประกอบ 77 ตวัอยา่งกราฟฟิคในนามบตัรท่ีใชใ้นงานนิทรรศการ 
 

จากการวิเคราะหข์อ้มูล จนไดม้าซึ่งผลการวิจยั ความหมายของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 
รวมไปถึงองคป์ระกอบตา่งๆ ไมว่่าจะเป็นชดุค าถาม-ค าตอบ ท่ีไดจ้ากแหลง่ท่ีมาของการผสมผสาน
ระหว่างขอ้มลูดา้นการศกึษาและดา้นจิตวิทยา ไปจนถึงขอ้มลูจากดา้นปฏิสมัพนัธท่ี์ถกูน ามาเป็น
แกนหลกัในการพฒันาและออกแบบมลัติมีเดิย และนิทรรศการเชิงปฏิสมัพนัธ ์จนไดม้าซึ่งชดุการ
วิจยัท่ีบ่งบอกกระบวนการในการสรา้งสรรคน์ิทรรศการใหมี้ความสมบรูณแ์บบมากยิ่งขึน้ เพื่อใหผู้้
ท่ีเขา้มารว่มเล่นในนิทรรศการ สามารถใชส้มาธิ และกลั่นกรองค าตอบไดต้รงกบัสิ่งท่ีตนเองคิดให้
ไดม้ากท่ีสดุ ผา่นกระบวนการท่ีสนกุสนาน และไม่สรา้งความโอนเอียงทางวตัถนุิยมของค าตอบท่ีผู้
เลน่จะไดเ้ห็นอีกดว้ย 
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บทที ่5  
สรุปผลการวจิัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
งานวิจยันีพ้บว่าการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพเพื่อพฒันาประเภทการรบัรูข้องจิตวิทยา

แฟชั่น ตามจดุประสงคข์อ้ท่ี 1 สามารถน ามาสรุปเป็นทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น ไดด้งันี ้
ทฤษฎจีติวิทยาแฟช่ัน  
หมายถึง ทฤษฎีท่ีว่าดว้ยการคน้หาตวัตนและกระบวนการการรบัรูข้องบคุคลนัน้ ๆ โดยมี

การพฒันาองคป์ระกอบของทฤษฎีใหเ้หมาะกบับุคลากรในอตุสาหกรรมแฟชั่นโดยเฉพาะ และมี
กระบวนการคน้หาตามหลกัการทางจิตวิทยา ผสมผสานเขา้กบัสื่อสารสนเทศสมยัใหม่ เพื่อใหเ้กิด
การเรียนรูต้ามหลักการของทักษะศตวรรษท่ี  21 ทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นจะสมบูรณ์ขึน้ได ้ตอ้งมี
องคป์ระกอบส าคญัทัง้หมด 3 องคป์ระกอบ และมีระบบดงันี ้

 

 
 

ภาพประกอบ 78 แสดงระบบของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นท่ีเกิดขึน้ภายในนิทรรศการ                   
CYCLES : วงจรชีวิต 
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1. ชุดค าถาม  
ท่ีถกูออกแบบจากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น จ านวน 15 ขอ้ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่ของ

ค าถามออกเป็น 5 กลุม่กิจกรรม เพื่อใชใ้นการพฒันาเป็น Unit Design ภายในนิทรรศการตา่งๆได ้
2. ส่ือเชิงปฏิสัมพันธ ์
 ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคลอ้งกับชุดค าถาม -ค าตอบของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น 

เน่ืองจากการคน้หาตวัตนท่ีถกูตอ้งนัน้ ควรเกิดขึน้จากการกระท าโดยผ่านการตดัสินในระยะเวลา
อนัสัน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธท่ี์ตรงตามความคิดของผูก้ระท ามากท่ีสดุ สื่อเชิงปฏิสมัพนัธจ์ึงกลายเป็น
องคป์ระกอบส าคญัอย่างมากในการท าใหท้ฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นสมบรูณแ์บบมากขึน้  ซึ่งผูว้ิจยัจะ
อธิบายเพิ่มเตมิในจดุประสงคข์อ้ท่ี 2 

3. ชุดผลลัพธข์องทฤษฎีจติวิทยาแฟช่ัน  
ทั้งหมด 9 บุคลิกภาพตามหลกัของทฤษฎีเอนเนียแกรม เพื่อเขา้ใจถึงบุคลิกภาพและ

แนวทางแก้ปัญหาไดอ้ย่างถ่องแท้มากท่ีสุด อีกทั้งกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัยเป็นกลุ่มคนใน
ศตวรรษท่ี 21 ซึง่ตอ้งการความแตกตา่งอย่างชดัเจน การแบ่งชดุผลลพัธอ์อกเป็น 9 บคุลิกภาพจะ
ท าใหก้ลุม่เปา้หมายพงึพอใจ มากกวา่รวมกลุม่ใดกลุม่หนึ่งเป็นประเภทเดียวกนั 

3.1 ลกัษณ์ 1 Quintessentially   
เติบโตดว้ยแรงกดดนัจากพอ่แม่ เพื่อใหท้  าบางอย่างที่ดีหรอืท่ีถกูตอ้งเสมอ การกดดนั

ท าใหค้นลกัษณ ์1 กระตุน้และสรา้งกฎระเบียบส าหรบัตวัเอง เพื่อปอ้งกนัไม่ใหค้นอ่ืน ๆ นัน้มองว่า
ตัวเองท าผิด คนลักษณ์นี ้จึงเป็นคนเจ้าระเบียบ เข้มงวด มักท าอะไ รเป็นแบบแผน แต่ใน
ขณะเดียวกนัก็มีความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณแ์ละเขา้ใจปัญหาต่าง ๆ ไดอ้ย่างดี  คน
ลักษณ์นี ้เหมาะสมอย่างมากกับการท างานในอาชีพ จ าพวก Fashion Editor, Curator และ 
Fashion Critics เน่ืองจากเป็นวิชาชีพท่ีตอ้งรอบรูแ้ละแม่นย าในขอ้มูลของตนเองเป็นอย่างมาก 
เหมาะสมมากกบัคนลกัษณนี์ท่ี้เขม้งวดกบัสิ่งท่ีตนเองท าเพื่อใหไ้ดม้าซึง่สิ่งท่ีดีท่ีสดุ  

3.2 ลกัษณ์ 2 Fashion-ally 
 เติบโตในครอบครวัท่ีพ่อแม่อาจยุ่งมากจนไม่มีเวลา ไม่มีใครสนองความตอ้งการ ท า

ใหเ้ด็กในลกัษณนี์ม้กัคดิวา่สิ่งท่ีตนตอ้งการอาจมากเกินไป จงึพฒันาการกระท าทางออ้มบางอยา่ง
ขึน้มาทดแทนความรูส้กึขาดหายและเริม่สนบัสนนุคนอื่นก่อน คนลกัษณนี์ม้กัเป็นคนเขา้กบัคนง่าย 
กระฉบักระเฉง พรอ้มช่วยเหลือคนอ่ืนเสมอ ทะเยอทะยานในการท าสิ่งตา่ง ๆ ใหส้  าเรจ็เพื่อแสดงถึง
ศกัยภาพและบอกตวัเองและคนอ่ืน ว่าฉนัดีพอท่ีจะไดร้บัสิ่งเหล่านัน้แลว้  เหมาะสมอย่างมากใน
การประกอบอาชีพจ าพวก Fashion Consultant, Fashion Activist และ Sustainable Designer 
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เพราะเป็นอาชีพท่ีตอ้งเจอผูค้นและใหค้  าปรกึษา ในขณะท่ีค าปรึกษาเหล่านั้นจะส่งผลใหเ้ขามี
พืน้ท่ีในสงัคมมากขึน้  

3.3 ลกัษณ์ 3 Vaudevillian 
 เติบโตมาในครอบครวัท่ีพ่อแมท่ี่คอยใหร้างวลัเม่ือเขาท าอะไรส าเรจ็ หรอือาจเป็นพ่อ

แม่ท่ีไม่สนใจเลย จนเด็กลกัษณส์ามตอ้งเรียกรอ้งความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อใหไ้ดร้บัความรกั
จงึพฒันาการแกปั้ญหาของตวัเองดว้ยการสงัเกต และสนใจวา่คนอื่นตอ้งการอะไร แลว้ลงมือท าให้
ไดต้ามแบบนัน้ คนลกัษณนี์มี้ลกัษณะเป็นคนสนกุสนาน ชอบความบนัเทิง ท าอะไรตอ้งท าใหเ้ป็นท่ี
โดดเด่น เพื่อให้เขาเป็นท่ีรักและสนใจเสมอๆ การรูส้ึกได้รับความรักอาจเกิดจากวัตถุด้วย
เช่นเดียวกัน เหมาะอย่างมากกับการประกอบอาชีพประเภท Fast Fashion Designer, Fashion 
Marketing, Fashion influencer  

3.4 ลกัษณ์ 4 Maestro 
 เติบโตในครอบครวัท่ีขาดความรกั  มกัเช่ือว่าตวัเองเป็นตน้เหตขุองปัญหาท่ีเกิดขึน้

จึงพยายามจดจ่อและคน้หาถึงตน้ตอ จมตวัเองอยู่กบัความเศรา้ จึงมกัคน้หาความสวยงามจาก
ความเศรา้อยู่เสมอ คนลกัษณนี์มี้ลกัษณะเป็นคน ละเอียดอ่อน สามารถรบัรู ้ถึงความรูส้กึของคน
อ่ืนไดด้ี ชอบอยู่กับสิ่งท่ีสงบและจรรโลงใจเพื่อไม่ใหต้วัเองวอกแวก จึงเหมาะอย่างมากกับการ
ป ระกอบ อา ชีพ ป ระ เภ ท  Textile Designer, Marketing Strategy และ  Fashion illustrator 
เน่ืองจากเป็นกลุ่มอาชีพท่ีตอ้งใช้อารมณ์และการรบัรูค้วามรูส้ึกผู้อ่ืน ในการตัดสินใจท างาน
คอ่นขา้งสงู เพื่อเป็นหนทางในการปลดปลอ่ยความคดิและอารมณข์องตนเอง  

3.5 ลกัษณ์ 5 Fashion-gazer 
 เติบโตมาในครอบครวัท่ีตอ้งใชชี้วิตอยู่กับสิ่งท่ีตนเองมีอยู่แลว้เพื่อให้อยู่ไดอ้ย่าง

พอเพียง มีความเช่ือว่าเขาไม่สามารถไดอ้ะไรมาดว้ยวิธีการใชก้ าลงัหรือเรยีกรอ้งความสนใจ และ
เพื่อปกป้องความรูส้ึกของตนเอง  จึงยอมแพใ้นการแสวงหาความสมัพันธแ์ละหันจดจ่อกับสิ่งท่ี
สนใจแทน คนลักษณ์นี ้มักมีลักษณะเก็บตัว  เป็นนักสะสมข้อมูล มักเป็นคนมีความรูแ้ละ
ประสบการณ์สูงในเรื่องท่ีตนเองสนใจ การไดอ้ยู่กับตวัเองเป็นทั้งการสะสมทรพัยากรและการ
บ าบดัความรูส้กึของตวัเองไปดว้ยกนั เหมาะท่ีจะประกอบอาชีพ Fashion Designer, Researcher 
หรือ Fashion writer เน่ืองจากเป็นกลุ่มอาชีพท่ีต้องใช้การค้นคว้าหาความรูอ้ย่างเจาะลึก  มี
พืน้ฐานของขอ้มลูท่ีเต็มเป่ียม และมีความจดจ่อกบัสิ่งท่ีท าเป็นอยา่งมาก 
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3.6 ลกัษณ์ 6 Fashion Framer  
เติบโตมาในครอบครวัท่ีถูกท าใหรู้ส้ึกว่าโลกนีเ้ป็นสถานท่ีอนัตราย หกจึงรบัมือดว้ย

การพัฒนาตัวเองเป็นผู้เช่ียวชาญในการเห็นอันตรายหรือ  ภัยคุกคาม คอยแสวงหาสิ่งท่ี
แปลกปลอมไปจากปกติ มกัมีลกัษณะเป็นคนชา้ ค่อยๆท างานอย่างมั่นคง ไม่ค่อยวางใจคนอ่ืน ขี ้
สงสยัตลอดเวลา และเป็นคนขีก้งัวลในทกุเรือ่ง ท าใหห้กกลายเป็นนกัวางแผนในทกุการกระท าของ
ตวัเอง เพื่อใหต้นเองรูส้ึกถึงความปลอดภยัใหไ้ดม้ากท่ีสดุ หกจึงเหมาะอย่างมากในการประกอบ
อาชีพประเภท Brand Strategy, Planner, Quality Control หรือ Fashion Publication เพื่อแสดง
ศกัยภาพการคน้หาสิ่งแปลกปลอม และความไม่ถกูตอ้ง หกจะสามารถท าใหอ้าชีพประเภทเหลา่นี ้
ส  าเรจ็ไดด้ว้ยดี  

3.7 ลกัษณ์ 7 Fashion Fanatic 
 เติบโตมาในครอบครวัท่ีมีสขุสบายไรก้งัวล แตม่กัมีเหตกุารณพ์ลกิผนัท่ีท าใหเ้จ็ดรูส้กึ

ว่าตนเองยงัไม่พรอ้มรบัมือ จึงมกัแกปั้ญหาด้วยการหนีความจริง และเบนความสนใจไปท่ีสิ่งดีดี
แทน โดยเฉพาะจินตนาการท่ีสนุกสนาน มักมีลักษณะเป็นคนกระตือรือร ้น  คิดบวก มี
ความสามารถในการเห็นความคิดท่ีน่าสนใจในทุกหนแห่ง ท าให้เหมาะสมอย่างมากในการ
ประกอบอาชีพท่ีตอ้งท าอะไรหลาย ๆ อย่างพรอ้มกนั หรือการคน้ควา้หาความรู ้แบบท่ีผสมผสาน
กนัเยอะๆ เพื่อใหต้นเองรูส้กึตื่นตาตื่นใจ และแปลกใหม่ตลอดเวลา อาชีพท่ีเหมาะสมกบัเจ็ดไดแ้ก่ 
Stylist, Trend Forecaster และ Producer 

3.8 ลกัษณ์ 8 Demigod  
โตมาในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการดิน้รนต่อสูเ้ยอะ ท าใหเ้ขาเติบโตเกินวยัเพื่อความอยู่

รอด และปฏิเสธการท่ีเป็นผูแ้พ ้พยายามแกปั้ญหาดว้ยการท าตวัมีอ านาจเกินจรงิเพื่อใหส้ามารถ
ควบคุมทุกอย่างไดด้ว้ยตวัเอง คนลกัษณ์นีม้ักมีลกัษณะเป็นคนพลงัเยอะ เขม้แข็ง มีอ านาจ ไร ้
ความกลวั ห่วงเรื่องยุติธรรม ชอบการควบคุมใหทุ้กอย่างอยู่ภายใตส้ิ่งท่ีตนเองคิดและมักเสาะ
แสวงหาความรูอ้ย่างบา้คลั่งเพื่อพิสจูนว์่าตนเองคือผูท่ี้รอบรูม้ากกว่าคนอ่ืน ดว้ยศกัยภาพแบบนี ้
แปดจึงเป็นลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพประเภท Fashion Director, Art Director 
และ Copyrights Lawyer  

3.9 ลกัษณ์ 9 Fashion Serenity   
โตในครอบครวัท่ีมักจะไม่มีใครฟังความคิดเห็น  มักเป็นลูกคนกลาง หรือมีพี่นอ้ง

หลายคน ท าใหเ้ขาเลือกท่ีจะปรบัตวัเป็นคนสบายๆและเขา้กบัคนอ่ืนไดง้่าย มกัช่วยแกปั้ญหาในสิ่ง
ตา่ง ๆ เพราะเล็งเห็นว่าปัญหาท าใหไ้ม่ไดร้บัความรกั คนลกัษณนี์จ้ึงมกัมีลกัษณะนิ่ง ท าตวัไม่โดด
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เด่น มีจิตใจโอบออ้มอาร ีพรอ้มท่ีจะใหค้  าปรกึษาและ มกัเป็นผูท่ี้คลอ้ยตามคนอ่ืนเสมอๆในสงัคม 
ดว้ยศกัยภาพในการตอ่รองเพ่ือใหท้กุคนปรองดองกนัของเกา้ จงึเหมาะกบัการท างานเป็นคนกลาง 
การตอ้งติดต่อและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาบทสรุปท่ีง่าย และไม่ก่อใหเ้กิดปัญหา ซึ่ง
อาชีพในกลุม่นีไ้ดแ้ก่ Fashion Merchandiser, Retails Buyers และ Organizer 

จุดประสงคข์อ้ท่ี 2 ระบุไวว้่า เพื่อน ากระบวนการทางจิตวิทยาแฟชั่นมาพัฒนาผ่านสื่อ
มลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์สามารถสรุปเป็นแนวทางการออกแบบไดด้งันี ้

ส่ือเชิงปฎิสัมพันธแ์ละนิทรรศการ 
ผูว้ิจัยไดท้  าการก าหนดการออกแบบนิทรรศการภายใต ้Concept ท่ีช่ือว่า CYCLES: 

วงจรชีวิต 
 

 
 

 ภาพประกอบ 79 รูปแรงบนัดาลใจของงาน 
 

 CYCLES: วงจรชีวิต เล่าเรื่องราวเก่ียวกับวงจรชีวิตของวงการแฟชั่นในรูปแบบ
ของงานศิลปะเชิง Abstract การกล่าวถึงรูปแบบของค าถามและค าตอบท่ีไม่ไดถ้กูก าหนดรูปแบบ
ใหต้ายตวัและไม่ไดส้รา้งใหเ้ป็นการถามตอบแบบกดเลือกเท่านัน้ แต่มีการจดัวางสิ่งของและสื่อ
ต่าง ๆ ท่ีเป็นตวัแทนของค าตอบ ในสไตลท่ี์คุมโทนสี และมีความ  Minimal เพื่อหลีกเลี่ยงความ
สวยงามท่ีอาจท าใหผู้เ้ลน่เกิดความล าเอียงในการเลือกสิ่งของตา่ง ๆ ได ้และมีการเลือกใชค้  าศพัท์
ในชุดผลลพัธใ์นเชิงนามแฝง เพื่อสรา้งความสนุกสนาน และน่าคน้หา โดยนิทรรศการ CYCLES: 
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วงจรชีวิต ไดมี้วิธีการจดันิทรรศการและ กระบวนการสรา้งสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธใ์นงานวิจัยมี
ดงันี ้

1. ชุดค าถามจากจติวิทยาแฟช่ัน 
จ านวน 15 ขอ้ ไดถ้กูน ามาแบง่กลุม่การจดักิจกรรมออกเป็น 5 กิจกรรมเพื่อใชส้  าหรบัการ

ออกแบบ Unit Design โดยแบง่ออกเป็น 5 กลุม่ดงันี ้
1.1 Unit 1: คาแรคเตอร ์ผูว้ิจัยไดน้  าค าถามขอ้ท่ี 1 ท่ีว่าขอ้ใดคือสิ่งท่ีคุณคิดว่าเป็น

ตวัตนของคณุมากท่ีสดุ โน าผลลพัธจ์ากการทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น น ามาเป็นตวัตัง้ตน้ในการออกแบบคา
แรค๊เตอรต์า่ง ๆ เพ่ือใหต้รงตามแตล่ะบคุลิกภาพ ซึง่สามารถสรุปเป็น Character Design ไดด้งันี ้

1.1.1 ลักษณ์ 1 Quintessentially หรือนัก Perfectionist เจ้าระเบียบ และมี
กฏเกณฑ ์ผูว้ิจยัเลือกใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีมีความแข็ง และเท่าเทียมกนัในทกุสดัสว่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 80 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์1 
 

1.1.2 ลักษณ ์2 Fashion-ally หรอื The Giver ผูใ้ห ้ใจดี เขา้กบัผูค้นไดง้่าย และ
มักใหผู้อ่ื้น โดยไม่ค  านึงถึงผูร้บั ผูว้ิจัยเลือกใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีดูอ่อนโยน ยวบยาบ เพื่อแสดงถึง
ความรูส้กึนุ่มนิ่ม สามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
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ภาพประกอบ 81 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์2 
 

1.1.3 ลักษณ ์3 Vaudevillian หรือ Performer นกัแสดงผูเ้ก่งกาจ ชอบเผยโฉม
ใหทุ้กคนไดเ้ห็น และชอบอยู่ในท่ีๆโดดเด่นมากกว่าใคร ผูว้ิจัยเลือกใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีดูอ่อนโยร 
พรอ้มกบัการวาดท่าทางท่ีดเูยอ่หยิ่ง เพื่อใหเ้กิดความรูส้กึเหมือนกบัท่าทางของดาราท่ีมกัใชใ้นการ
ถ่ายรูป 
 

 
 

ภาพประกอบ 82 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์3 
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1.1.4 ลักษณ์ 4 Maestro หรือ Artist ศิลปินผูอ้่อนไหวง่าย มักมองโลกรอบตัว

เป็นเรื่องของการแสวงหาความสขุ ขีน้อ้ยใจ ผูว้ิจยัเลือกใชเ้สน้สายกราฟฟิคท่ีดมีูน า้หนกัท่ีแตกตา่ง
กนัเพื่อแสดงถึงความเป็นศลิปินท่ีใชอ้ารมณเ์ป็นอปุกรณห์ลกัในการขีดเขียนเสน้สาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 83 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์4 
 

1.1.5 ลักษณ ์5 Fashion-gazer หรือ Observer นกัคน้หา มกัมีลกัษณะท่ีชอบ
เก็บตวั ไมส่งุสงิกบัใคร รกัสนัโดษ คิดเยอะ และไมช่อบยุง่กบัใคร ผูว้ิจยัเลือกวาดในท่าครุน่คดิคิด  
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ภาพประกอบ 84 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์5 
 

1.1.6 ลักษณ์ 6 Fashion Framer หรือ Planner นักวางแผน และนักขีก้ังวลท่ี
มักคิดหาทางออกให้กับทุกปัญหาอยู่เสมอๆ ผู้วิจัยเลือกใช้เสน้กราฟฟิคท่ีมีน ้าหนักเบา เพื่อ
ตีความหมายของสิ่งท่ีคนในลกัษณะนีม้กัครุน่คิดกบับางอย่างท่ีอาจไม่จ าเป็นเสมอไป พรอ้มกบัใส่
ท่าทางใหด้เูหมือนกบัการคิดจนปวดหวัตลอดเวลา 

 
 

ภาพประกอบ 85 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์6 
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1.1.7 ลักษณ ์7 Fashion Fanatic หรือ Enthusiast นกัเสพยส์ขุท่ีรกัความสนุก 

และมกัหนีความทกุข ์คนในลกัษณนี์ม้กัมีพลงัเยอะ ผูว้ิจยัเลือกใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีดฉูวดัเฉวียน และ
การวางต าแหน่งของสิ่งตา่งๆใหแ้ตกตา่งจากลกัษณอ่ื์นๆ เน่ืองจากเป็นลกัษณะท่ีแตกตา่งจากผูอ่ื้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 86 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์7 
 

1.1.8 ลักษณ์ 8 Demigod หรือ Leader ผูน้  าท่ีกลา้เผชิญปัญหา และมักชอบ
บีบบงัคบัใหผู้อ่ื้นเดินตามเสน้ทางของตน ผูว้ิจยัเลือกใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีผสมผสานระหว่างเสน้ตรง
เพื่อแสดงถึงความเถรตรง และเสน้โคง้เพื่อบง่บอกท่าทางของผูน้  า เลียนแบบท่าทางของผู้น  าตา่งๆ
ทั่วโลก 
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ภาพประกอบ 87 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์8 
 

1.1.9 ลักษณ ์9 Fashion Serenity หรือ Compromiser นกัประนีประนอม ผูซ้ึ่ง
ไม่ชอบความขดัแยง้ และมกัท าตามคนอ่ืนเสมอๆ ผูว้ิจยัเลือกใชเ้สน้กราฟฟิคท่ีผสมผสาน แต่เนน้
ไปทางเสน้ท่ีค่อนขา้งเบา เพื่อบ่งบอกถึงลกัษณะท่ีล่องลอยของคนลกัษณนี์ ้พรอ้มกบัท่าทางของ
การจบัมือเพื่อตอกย า้ความเป็นนกัประนีประนอมของคนลกัษณ ์9 
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ภาพประกอบ 88 คาแรคเตอรข์องลกัษณ ์9 

 
1.2 Unit 2: Shopping การจ าลองเหตุการณ์การซือ้สินคา้ ผ่านการเลือกซือ้กลิ่นน า้หอม 

การเลือกบรรจภุณัฑ ์และการจดัวางบรรจภุณัฑ ์จากค าถามขอ้ 2. กลิ่นน า้หอมใดที่บ่งบอกถึกความเป็น
ตวัคณุมากท่ีสดุ, 3.เลือกทรงของบรรจภุณัฑท่ี์ตอ้งการใสน่ า้หอมของคณุ และ 4. จงเลือกวางขวดน า้หอม
ของคณุในพืน้ท่ีสี่เหลี่ยม 
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ภาพประกอบ 89  น า้หอมท่ีถกูใชภ้ายในงานนิทรรศการ 
 

 
 

ภาพประกอบ 90 ขวดน า้หอมท่ีถกูใชภ้ายในงาน 
 

1.3 Unit 3: Making การจ าลองเหตุการณ์การสรา้งผืนผ้า ผ่านกระบวนการตั้งแต่ การ

เลือกอปุกรณท่ี์ชอบส าหรบัใชต้ดัผา้ การเลือกผา้ และการทดลองทอผา้ จากค าถามขอ้ท่ี 5. อปุกรณด์า้น
แฟชั่นใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัเอง, 6.ผา้ชนิดใดท่ีบง่บอกความเป็นตวัคณุมากท่ีสดุ และ 7.สีใดบง่บอก
ความเป็นตวัคณุไดม้ากท่ีสดุ 

1.4 Unit 4: Psychology การเลือกเพลงท่ีตนเองชอบ จากค าถามข้อ ท่ี  11 เพ่ื อใช้
ประกอบการเล่นเกมจิตวิทยาท่ีน าเอาค าศพัทจ์ากค าตอบขอ้ท่ี 12 – 15 มาย่อยใหเ้ป็นค าสัน้ ๆ จ านวน 
45 ค า และใหผู้เ้ล่นเลือกค าท่ีบ่งบอกความเป็นตวัเอง จ านวน 5 ค  า โดยมีการก าหนดระยะเวลาการเล่น
อยูท่ี่ 30 วินาที 
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ภาพประกอบ 91 Interface ของ Unit ท่ี 4  
 

 
ภาพประกอบ 92 Interface ของ Unit ท่ี 4 (2) 

 
1.5 Unit 5: Photography การจ าลองเหตกุารณถ่์ายรูปตนเอง ผ่านการเลือกลวดลาย

กราฟฟิค การเลือกสี และการเลือกโทนแสง จากค าถามขอ้ 8, 9 และ 10 
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ภาพประกอบ 93 ลวดลายกราฟฟิคท่ีใชใ้น Unit 5 
 

2. ล าดบัภายในนิทรรศการ (Narrative of Exhibition)  
จากการแบ่งกลุ่ม Unit Design ของชุดค าถาม ผูว้ิจัยไดท้  าการปรึกษากับผูเ้ช่ียวชาญ

ดา้นการจดันิทรรศการ หรือนกัภณัฑารกัษ์นิทรรศการ (Curator) ในประเด็นของการจดัวาง Unit 
Design ต่าง ๆ โดยผูเ้ช่ียวชาญไดแ้สดงความคิดเห็นว่า ล  าดบัภายในนิทรรศการนัน้ ควรมีการจดั
วางท่ีท าใหผู้เ้ขา้ชมรูส้กึผ่อนคลาย ไม่รูส้กึวา่การเขา้มาเลน่นีค้ือการทดลอง หรอืการบงัคบัใหผู้เ้ลน่
ตอ้งเลน่อะไรท่ีตนเองอาจไมต่อ้งการ การเรยีงล าดบัภายในนิทรรศการจงึถกูเรยีง โดยเริม่จาก  

2.1 Info หรือจุดข้อมูล เป็นจุดแรกท่ีผู้เข้าชมนิทรรศการจะทราบได้ว่างาน
นิทรรศการนีมี้ช่ือว่าอะไรและเก่ียวกบัอะไร โดยส่วนนีผู้ว้ิจยัจะใส่ช่ือ รายละเอียด และวิธีการเล่น
ของนิทรรศการ รวมถึง QR CODE เพื่อใหผู้เ้ล่นแสกนเพื่อโหลดใบตอบค าถามระหว่างการเล่น
ภายในนิทรรศการ  
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ภาพประกอบ 94 รูปของ QR Code ส าหรบัการเปิด CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 
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ภาพประกอบ 95 ภาพ QR CODE เพื่อเขา้ถึงกระดาษค าตอบออนไลน ์
 

2.2 Unit 1: Character หลงัจากการสแกน QR CODE ผูช้มนิทรรศการจะไดร้บั
ใบค าตอบของตนเอง โดยผูช้มจะตอ้งท าการกรอกขอ้มลู ช่ือนามสกลุ อาย ุขอ้มลูการติดต่อ และ
เลือกคาแรคเตอรข์องตนเองท่ีจะใชใ้นการเลน่ภายในนิทรรศการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 96 กระดาษค าตอบออนไลนข์องนิทรรศการ 
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2.3 Unit 2: Shopping เม่ือผูช้มผ่านสถานีแรก ต่อมาจะไดพ้บกบัสถานีเลือกซือ้
ของ ซึง่เป็นการละลายพฤตกิรรมของผูช้ม ใหผู้ช้มรูส้กึไมอ่ดึอดักบัการท าแบบทดสอบในครัง้นี ้

 

    
 

ภาพประกอบ 97 ชัน้วางขวดน า้หอม และขวดน า้หอมเปลา่ของ Unit 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 98 ขวดน า้หอมของ Unit 2  
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2.4 Unit 3: Making หลงัจากการเลือกซือ้ของ ผูช้มจะไดล้งมือท าของท่ีระลกึของ
นิทรรศการดว้ยตนเอง ผ่านการเรียนรูว้ิธีการทอผา้ 9 แบบ เพื่อใหผู้ช้มเขา้ใจถึงกระบวนการสรา้ง
วสัดทุางแฟชั่น 

 

 
 

ภาพประกอบ 99 อปุกรณต์า่ง ๆ ภายในหอ้ง Unit 3 
 

2.5 Unit 4: Psychology ต่อมาผูช้มจะไดล้องเล่นเกมทางจิตวิทยา ผ่านรูปแบบ
การเลน่ท่ีควบคูไ่ปกบัการฟังเพลงในสไตลท่ี์ผูช้มเลือกเอง 
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ภาพประกอบ 100 Interface ของตู ้Interactive Psychology 
 

 
 

ภาพประกอบ 101 หฟัูงท่ีใชใ้นการฟังเพลงจากโจทย ์Unit 4 
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2.6 Unit 5: Photography ในการจดันิทรรศการในปัจจุบนั ผูเ้ช่ียวชาญไดก้ล่าว

วา่ ในยคุปัจจบุนัการสรา้งนิทรรศการใหก้บัคนรุน่ใหม่ จ าเป็นอยา่งมากท่ีจะตอ้งพืน้ท่ีใหผู้เ้ขา้ชมได้
แสดงตวัตนของตวัเองผา่นสื่อตา่ง ๆ ผูว้ิจยัจงึเลง็เห็นวา่ สถานีถ่ายรูปน่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมใน
การสรา้งใหเ้กิดสิ่งนั้นได ้จึงน าเอาสถานีนีม้าไวเ้ป็นส่วนสุดทา้ยของการเล่นภายในนิทรรศการ 
เพื่อใหผู้ช้มสามารถถ่ายรูปของตวัเองและน าไปลงในสื่อตา่ง ๆ ของตนได ้

 

 

 
 

ภาพประกอบ 102 กราฟฟิค และ หอ้ง Unit 5 
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2.7 ห้องผลลัพธ์ เม่ือผู้ชมได้ลองท ากิจกรรมภายในนิทรรศการจนครบทั้ง 5 
สถานีเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้ ผูช้มจะไดร้บัใบผลลพัธข์องตนเองกลบัไป โดยการน าเอาช่ือของตนเอง
มาแจง้กบัทางเจา้หนา้ท่ีของนิทรรศการ เจา้หนา้ท่ีจะมีหนา้ท่ีในการประมวลผลลพัธ ์และมอบใบ
ผลลพัธใ์หก้บัผูเ้ขา้ชม 

 

 
 

ภาพประกอบ 103 ชดุกระดาษผลลพัธข์องนิทรรศการ 
 
3. การรับผลลัพธ ์ 
โดยการรบัใบกระดาษผลลพัธข์องแต่ละบุคลิกภาพ มีการออกแบบใหมี้สีสนัและวิธีการ

เขียนท่ีเหมาะสมกับแต่ละบุคลิกภาพตามแบบชุดผลลพัธ์ของทฤษฎีจิตวิทยาโดยมีการแบ่ งชุด
ผลลพัธอ์อกเป็น 2 ชดุ คือ  
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3.1 ชดุผลลพัธส์  าหรบัผูเ้ลน่ ผูเ้ลน่จะไดร้บัค าอธิบายเก่ียวกบัลกัษณข์องตนเองใน
ทฤษฎีแฟชั่น อาชีพท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และประเภทของกลุม่ลกูคา้ท่ีตนเองเป็นในวงการแฟชั่น 
เพื่อใหผู้เ้ลน่สามารถเขา้ใจและมองเห็นภาพรา่งครา่ว ๆ ของตนเองในอนาคตไดว้า่ตนเองมีนิสยั
เป็นเช่นไร และประกอบอาชีพใดถึงจะประสบความส าเรจ็ ในขณะเดียวกนัผูเ้ลน่จะไดท้ราบถึง
รูปแบบพฤติกรรมการซือ้สินคา้ของตนเอง อีกดว้ย 

 

 
 

ภาพประกอบ 104 กระดาษผลลพัธข์องนิทรรศการ 
 

3.2 ชุดผลลพัธ์ส  าหรบั ผูส้อน โดยผูส้อนท่ีไดท้ดลองใชท้ฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นนีก้ับ
ผูเ้รยีนของตนเอง จะไดร้บัผลลพัธเ์ก่ียวกบัตวัผูเ้รยีนนัน้ ๆ โดยแบง่ออกเป็นหวัขอ้อยา่งละเอียด ไม่
ว่าจะเป็น รูปแบบพฤติกรรม, พฤติกรรมเม่ือเขา้สังคม, ศูนยก์ารตัดสินใจ, พืน้ฐานครอบครวั, 
วิธีการตดัสินใจ, วิธีการแกปั้ญหา, วิธีการปอ้งกนัตวั, สิ่งท่ีใสใ่จ, พืน้ฐานอารมณ,์ ลกัษณะนิสยัท่ีดี, 
ลกัษณะนิสยัท่ีเสีย, วิธีการพฒันานิสยั, วิธีการพฒันาการเรียน และทกัษะต่าง ๆ ท่ีควรเสริมเม่ือ
ตอ้งเขา้เรียนในระบบของทกัษะศตวรรษท่ี 21 เพื่อใหผู้ส้อนสามารถน าไปปรบัใชก้บัผูเ้รียนแต่ละ
คนได ้และใชเ้ป็นผลลพัธใ์นการดวูิวฒันาการทางการเรยีนการสอนไดต้ลอดระยะเวลาที่เขา้เรยีน 
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อภปิรายผลการวิจัย 
นิทรรศการ CYCLES: วงจรชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของการจัดแสดงภายในงาน Visitor 

Rooms Thesis Exhibition ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้หลักสูตรของวิทยาลัย
อตุสาหกรรมสรา้งสรรค ์เอกนวตักรรมการออกแบบ  

 

 
 

ภาพประกอบ 105 ภาพโปรโมตงานนิทรรศการ Visitor Rooms Thesis Exhibition 
 

Visitor Rooms เป็นนิทรรศการท่ีว่าดว้ยการเล่าเรื่องราวของผลงานแต่ละชิน้ท่ีถูกจัด
แสดงอยู่ภายในนิทรรศการ ดว้ยการเปรยีบเทียบพืน้ท่ีการจดัแสดงเป็นดั่งหอ้งเยี่ยมชม หอ้งท่ีผูม้า
เยี่ยม สามารถมาด ูมาชม มา ’แอบ’ มองผลงานต่าง ๆ ได ้การแอบมองจึงกลายเป็นกระบวนการ
รบัชมรูปแบบหลกัของนิทรรศการนี ้โดยภายในนิทรรศการมีการจดัแสดงผลงานThesis ของนิสิต
ปรญิญาโท จ านวน 9 ผลงานดว้ยกนั 

นิทรรศการ Visitor Rooms ถูกจัดขึน้ท่ี Goose Life Space สนามเป้า ซึ่งเป็นอาคาร
พาณิชยข์นาด 5 ชัน้ โดยท่ีตวันิทรรศการไดจ้ดัแสดงผลงานอยูท่ี่ชัน้ 2 และ 3  
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ภาพประกอบ 106 Exhibition Plan ชัน้ 2 – 3 ของนิทรรศการ Visitor Rooms 
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ภายในไดมี้การออกแบบนิทรรศการและสื่อต่างๆ อา้งอิงจากกระบวนการของการแอบ
มองของมนุษย  ์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการจัดวางสิ่งของ ล าดบัของนิทรรศการ โปสเตอร ์หรือ
แมแ้ตก่ระทั่งรูปถ่ายบคุคลเจา้ของผลงาน และผลงานก็ตาม 

 

 
 

ภาพประกอบ 107 ภาพ Mood Board ของนิทรรศการ Visitor Rooms 
 

 
 

ภาพประกอบ 108 โปสเตอรข์องงาน นิทรรศการ Visitor Rooms 
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ภาพประกอบ 109 ภาพเจา้ของผลงาน และภาพผลงานท่ีถกูเผยแพรบ่นสื่อออนไลนข์อง           
เพจ Visitor Rooms 
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ในส่วนของ นิทรรศการ CYCLES: วงจรชีวิต ท่ีถกูจดัขึน้เพื่อแสดงผลงานมลัติมีเดียเชิง
ปฏิสมัพนัธจ์ากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นนัน้ มีผูเ้ขา้รว่มทัง้หมดเป็นจ านวน 206 คน สามารถแบง่กลุม่
ของผูเ้ขา้รว่มออกเป็น 3 กลุม่ใหญ่ไดแ้ก่  

1. กลุ่มเปา้หมาย ซึง่หมายถึง กลุม่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี  6 ท่ีสนใจในการเรยีน
ต่อมหาวิทยาลยัในสาขาเอกออกแบบแฟชั่น และกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
ศิลปกรรมศาสตร ์เอกออกแบบทศันศิลป์-ออกแบบแฟชั่น  

2. กลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานการออกแบบแฟชั่น และการออกแบบอ่ืนๆ 
3. กลุม่ของบคุคลทั่วไปท่ีเขา้รว่มงาน โดยแบง่ออกหมวดหมูต่ามกลุม่ของอายุ 

โดยผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บสถิติของผลลพัธท่ี์ไดม้าซึ่งแต่ละลกัษณ ์ของแตล่ะกลุ่มผูเ้ขา้รว่ม 
โดยผลของการเขา้รว่มนิทรรศการ CYCLES: วงจรชีวิต มีดงันี ้

1. กลุ่มเป้าหมาย 
 ซึ่งหมายถึง กลุ่มนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีสนใจในการเรียนต่อมหาวิทยาลยัใน

สาขาเอกออกแบบแฟชั่น และกลุม่นิสิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร ์เอก
ออกแบบทศันศิลป์-ออกแบบแฟชั่น  

1.1 กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี  6 ท่ีสนใจเรียนต่อมหาวิทยาลัยในสาขา
ออกแบบแฟชั่น จ านวน 28 คน โดยผลลพัธท่ี์ไดส้งูสดุคือ ลกัษณ ์7 Fashion Fanatic กลุม่ของเด็ก
ท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ีมีสขุสบายไรก้งัวล แตม่กัมีเหตกุารณพ์ลกิผนัท่ีท าใหเ้จ็ดรูส้กึวา่ตนเองยงั
ไม่พรอ้มรับมือ จึงมักแก้ปัญหาด้วยการหนีความจริง และเบนความสนใจไปท่ีสิ่งดีดีแทน 
โดยเฉพาะจินตนาการท่ีสนกุสนาน  

ในขณะท่ีผลลัพธ์ท่ีไม่ถูกเลือกเลยคือ ลักษณ์ 2 Fashion-Ally กลุ่มท่ี เติบโตใน
ครอบครวัท่ีพอ่แม่อาจยุง่มากจนไมมี่เวลา ไม่มีใครสนองความตอ้งการ ท าใหเ้ด็กในลกัษณนี์ม้กัคิด
วา่สิ่งท่ีตนตอ้งการอาจมากเกินไป จึงพฒันาการกระท าทางออ้มบางอย่างขึน้มาทดแทนความรูส้กึ
ขาดหายและเริ่มสนับสนุนคนอ่ืนก่อน และ ลักษณ์ 6 Fashion Framer กลุ่มท่ีเติบโตมาใน
ครอบครวัท่ีถูกท าให้รูส้ึกว่าโลกนีเ้ป็นสถานท่ีอันตราย หกจึงรบัมือดว้ยการพัฒนาตัวเองเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการเห็นอนัตรายหรือ ภยัคุกคาม คอยแสวงหาสิ่งท่ีแปลกปลอมไปจากปกติ มกัมี
ลกัษณะเป็นคนชา้ คอ่ยๆท างานอยา่งมั่นคง ไม่คอ่ยวางใจคนอ่ืน 
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ภาพประกอบ 110 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่เปา้หมาย นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 6 
 

1.2 กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร ์เอกออกแบบ
ทศันศ์ิลป์-ออกแบบแฟชั่น อายุ 20-22 ปี  จ านวน 39 คน มี 1 คนเล่นซ า้ 4 ครัง้ เน่ืองจากการมา
เยี่ยมชมนิทรรศการซ า้กับเพื่อนคนอ่ืน ๆ ถึง 3 ครัง้ โดยผลลัพธ์ท่ีไดก้ับกลุ่มเป้าหมายนี ้มีข้อ
แตกต่างอย่างชัดเจน เน่ืองจากผลลพัธ์ท่ีมากท่ีสุดคือลกัษณ์ 4 Maestro ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเติบโตใน
ครอบครวัท่ีขาดความรกั  มกัเช่ือว่าตวัเองเป็นตน้เหตุของปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงพยายามจดจ่อและ
คน้หาถึงตน้ตอ จมตวัเองอยูก่บัความเศรา้ จงึมกัคน้หาความสวยงามจากความเศรา้อยูเ่สมอ  

ในขณะท่ีผลลพัธข์องลกัษณ ์9 Fashion Serenity ผูซ้ึง่เติบโตในครอบครวัท่ีมกัจะไม่
มีใครฟังความคิดเห็น  มกัเป็นลกูคนกลาง หรอืมีพี่นอ้งหลายคน ท าใหเ้ขาเลือกท่ีจะปรบัตวัเป็นคน
สบายๆและเขา้กบัคนอ่ืนไดง้่าย มกัคลอ้ยตามผูอ่ื้นเสมอๆ กลายเป็นลกัษณท่ี์ไม่มีผูใ้ดเลือกเลยใน
กลุม่เปา้หมายอาย ุ20-22 ปีนี ้

ลักษณ ์1
11%

ลักษณ ์3
3%

ลักษณ ์4
21%

ลักษณ ์5
4%ลักษณ ์7

39%

ลักษณ ์8
18%

ลักษณ ์9
4%

กลุ่มนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีที ่6
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ภาพประกอบ 111 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่เปา้หมาย นิสติสาขาออกแบบแฟชั่น                
อาย ุ20-22 ปี 

 
1.3 กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะศิลปกรรมศาสตร ์เอกออกแบบ

ทศันศ์ิลป์-ออกแบบแฟชั่น อายุ 23-24 ปี จ านวน 5 คน ผลลพัธท่ี์ไดส้งูสดุคือลกัษณ ์5 Fashion-
Gazer ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ีตอ้งมักปล่อยให้เด็กอยู่ดว้ยตนเอง ใชชี้วิตอยู่บน
ความคดิท่ีวา่ตอ้งอยูใ่หพ้อเพียงกบัสิ่งท่ีมีอยู ่จนกลายเป็นคนเก็บตวั  

 

ลักษณ ์1
8%

ลักษณ ์2
8%

ลักษณ ์3
3%

ลักษณ ์4
31%

ลักษณ ์5
8%

ลักษณ ์6
5%

ลักษณ ์7
24%

ลักษณ ์8
13%

กลุ่มนิสิตสาขาออกแบบแฟช่ัน อายุ 20-22 ปี



  196 

 
 

ภาพประกอบ 112 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่เปา้หมาย นิสติสาขาออกแบบแฟชั่น                
อาย ุ23-24 ปี 

 
จากชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่เปา้หมายทัง้ 3 กลุม่ท าใหผู้ว้ิจยัพบว่า ผลลพัธท่ี์

ถกูเลือกมาท่ีสดุคือลกัษณ ์7 Fashion Fanatic, ลกัษณ ์4 Maestro และลกัษณ ์5 Fashion-Gazer 
ซึง่ทัง้สามลกัษณนี์ ้มีลกัษณะบคุลิกภาพท่ีคลา้ยคลงึกนั คือการใสใ่จกบัสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีตนเองสนใจ 
เพื่อใหต้นเองมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนความรูส้ึกจากการขาดความรกั หรือการกลวั
ความทกุขก็์ตาม  

ในขณะท่ีลักษณ์  2 Fashion-Ally และลักษณ์  6 Fashion Framer ยังคงเป็น 2 
ลักษณ์ท่ีถูกเลือกน้อยท่ีสุด เม่ือน าผลลัพธ์ของทั้งสามกลุ่มมารวมกัน ผูว้ิจัยมีความคิดเห็นว่า 
เน่ืองจากสภาวะทางสงัคม และกลุ่มเปา้หมายเหลา่นี ้เป็นกลุ่มของ Generation-Z ท่ีเติบโตมากบั
กลุ่มของพ่อแม่ในยุค Generation-X และ Generation-Y ท่ีสภาวะทางสังคม และเศรษฐกิจ
เอือ้อ านวยใหผู้ป้กครองตอ้งท างานหนัก มักไม่มีเวลาใหก้ับลูก และมักปล่อยใหลู้กไดเ้รียนรูส้ิ่ง
ต่างๆ ดว้ยตนเอง จนเด็กเหล่านัน้กลายเป็นเด็กท่ีมีความั่นใจในเรื่องท่ีตนเองคน้หา กลา้ลองผิด
ลองถกูในทางของตนเอง ลกัษณะทางบคุลิกภาพอย่างลกัษณ ์2 และลกัษณ ์6 ท่ีมีบคุลิกภาพแห่ง
ความกลวัความผิด และหวาดระแวงความผิด จงึเป็นลกัษณะท่ีไม่ถกูเลือก 

ลักษณ ์1
20%

ลักษณ ์3
20%

ลักษณ ์4
20%

ลักษณ ์5
40%

กลุ่มนิสิตสาขาออกแบบแฟช่ัน อายุ23-24 ปี
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2. กลุ่มผู้ทีอ่ยู่ในสายงานการออกแบบแฟช่ัน และการออกแบบอืน่ๆ 
2.1 กลุ่มผูท่ี้อยู่ในสายงานการออกแบบแฟชั่น อายุ 27-37 ปี จ านวนทัง้หมด 6 คน 

โดยมีการกระจายผลลพัธใ์นสดัสว่นท่ีเท่าๆกนั ทัง้หมด 6 ลกัษณ ์ลกัษณล์ะ 1 คน 
 

 
 

ภาพประกอบ 113 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานแฟชั่น อาย ุ27 – 37 ปี 
 

2.2 กลุ่มผูท่ี้อยู่ในสายงานการออกแบบอ่ืน ๆ อาย ุ20-22 ปี จ านวน 5 คน โดยมีการ
กระจายผลลัพธ์ออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือลักษณ์ 3  Vaudevilian กลุ่มคนท่ีเติบโตมาใน
ครอบครวัท่ีพอ่แม่ท่ีคอยใหร้างวลัเม่ือเขาท าอะไรส าเรจ็ จนลกัษณส์ามกลายเป็นคนท่ีตอ้งเรยีกรอ้ง
ความสนใจ เพื่อใหไ้ดร้บัความรกัและรางวลั จงึพฒันาการแกปั้ญหาของตวัเองดว้ยการสงัเกต และ
สนใจว่าคนอ่ืนตอ้งการอะไร แลว้ลงมือท าใหไ้ดต้ามแบบนัน้ และลกัษณ ์7 Fashion Fanatic กลุ่ม
ของเด็กท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ีมีสุขสบายไรก้ังวล จนมักแกปั้ญหาดว้ยการหนีความจริง ใน
จ านวนผูเ้ลือกท่ีเท่ากนั และลกัษณ ์5 Fashion-Gazer ท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ีตอ้งใชชี้วิตเพื่อให้
อยู่ไดอ้ย่างพอเพียง มีความเช่ือว่าเขาไม่สามารถไดอ้ะไรมาดว้ยวิธีการใชก้ าลงัหรอืเรยีกรอ้งความ
สนใจ ในจ านวนท่ีนอ้ยกวา่ 

 

ลักษณ ์1
16%

ลักษณ ์3
16%

ลักษณ ์4
17%

ลักษณ ์6
17%

ลักษณ ์8
17%

ลักษณ ์9
17%

ผู้ทีอ่ยู่ในสายงานแฟช่ัน อายุ 27 - 37 ปี
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ภาพประกอบ 114 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานการออกแบบ                         
อาย ุ20 – 22 ปี 

 
2.3 กลุ่มผูท่ี้อยู่ในสายงานการออกแบบอ่ืน ๆ อาย ุ23-24 ปี จ านวน 5 คน โดยมีการ

กระจายผลลัพธ์ในจ านวนท่ีเท่าๆ กันทั้งหมด 5 ลักษณ์ โดยลักษณ์ท่ีไม่ไดร้บัการเลือกเลยคือ
ลกัษณ ์1 Quintessentially คนเจา้ระเบียบ เขม้งวด มกัท าอะไรเป็นแบบแผน ลกัษณ ์5 Fashion-
Gazer ลกัษณ ์7 Fashion Fanatic คนชอบเก็บตวัและเป็นนกัสะสมขอ้มลู และลกัษณ ์9 Fashion 
Serenity นกัประนีประนอม 

ลักษณ ์3
40%

ลักษณ ์5
20%

ลักษณ ์7
40%

ผู้ทีอ่ยู่ในสายงานการออกแบบ อายุ 20 - 22 ปี
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ภาพประกอบ 115 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานการออกแบบ                         
อาย ุ23 – 24 ปี 

 
2.4 กลุ่มผูท่ี้อยู่ในสายงานการออกแบบอ่ืน ๆ อาย ุ25-27 ปี จ านวน 7 คน โดยมีการ

กระจายผลลพัธ์สูงสุดท่ีลักษณ์ 2 Fashion-Ally คนท่ีชอบช่วยเหลือผูอ่ื้น และลักษณ์ท่ีไม่ไดถู้ก
เลือกเลยไดแ้ก่ ลักษณ์ 4 Maestro ศิลปินท่ีแสวงหาความสวยงามจากความเศรา้  ลักษณ์ 5 
Fashion-Gazer นกัสะสมขอ้มลู และลกัษณ ์8 Demigod นกัปฏิวตัิ 

 

ลักษณ ์2
20%

ลักษณ ์3
20%

ลักษณ ์4
20%

ลักษณ ์6
20%

ลักษณ ์8
20%

ผู้ทีอ่ยู่ในสายงานการออกแบบ อายุ 23 - 24 ปี



  200 

 
 

ภาพประกอบ 116 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานการออกแบบ                         
อาย ุ25 – 27 ปี 

 
2.5 กลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานการออกแบบอ่ืน ๆ อาย ุ30 ปีขึน้ไป จ านวนทัง้หมด 15 คน 

สามารถแบ่งสัดส่วนของผลลัพธ์ โดยลักษณ์ท่ีถูกเลือกมากท่ีสุดคือ ลักษณ์ 4 Maestro ศิลปิน  
รองลงมาคือลกัษณ์ 9 Fashion Serenity นักประนีประนอม และลกัษณ์ 1 Quintessentially คน
เจา้ระเบียบ ในขณะท่ีลกัษณ์ 2 Fashion-Ally ผูท่ี้ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน และลกัษณ์ 8 Demigod 
นกัปฏิวตัิ เป็นลกัษณท่ี์ไม่ถกูเลือกเลยในกลุม่นี ้

ลักษณ ์1
15%

ลักษณ ์2
29%

ลักษณ ์3
14%

ลักษณ ์6
14%

ลักษณ ์7
14%

ลักษณ ์9
14%

ผู้ทีอ่ยู่ในสายงานการออกแบบ อายุ 25 - 27 ปี
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ภาพประกอบ 117 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่ผูท่ี้อยูใ่นสายงานการออกแบบ                         
อาย ุ30 ปีขึน้ไป 

 
จากชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุ่มเป้าหมายทัง้ 5 กลุ่ม รวมทัง้หมด 38 คน ท าให้

ผูว้ิจยัพบวา่ ผลลพัธท่ี์ถกูเลือกมาท่ีสดุคือลกัษณ ์3 Vaudevilian และลกัษณ ์4 Maestro ซึง่ทัง้สอง
ลกัษณนี์ ้มีลกัษณะบุคลิกภาพท่ีคลา้ยคลึงกัน คือการใส่ใจกับสิ่งท่ีคนอ่ืนสนใจ ซึ่งมีรากฐานมา
จากการเจรญิเติบโตในครอบครวัท่ีขาดความรกั หรือครอบครวัท่ีมกัมีขอ้แลกเปลี่ยนในการปฏิบตัิ
สิ่งตา่งๆ จึงท าใหก้ลุ่มคนลกัษณ ์3 และลกัษณ ์4 กลายเป็นกลุ่มท่ีมกัสนใจในเรื่องของคนอ่ืน เพื่อ
คอยสงัเกตและลงมือท าใหไ้ดต้ามสิ่งเหล่านัน้ เพราะเขา้ใจว่านัน้คือการไดร้บัความรกัในรูปแบบ
หนึ่ง 

ลัก ษณ์  2 Fashion-Ally ลั ก ษณ์  5 Fashion-Gazer แล ะลั ก ษณ์  8 Demigod 
กลายเป็น 3 ลกัษณท่ี์ไม่ถูกเลือกเลยซ า้กันมากท่ีสดุ เม่ือน าผลลพัธข์องทัง้  5 กลุ่มมารวมกัน ซึ่ง
เป็นกลุม่ท่ีมีพืน้ฐานครอบครวัท่ีใกลเ้คียงกนั มกัเป็นครอบครวัท่ีไม่มีเวลาให ้กลุม่เหล่านีม้กัตอ้งใช้
ชีวิตดว้ยสิ่งท่ีตนเองมีอยู่ และมกัตอ้งต่อสูด้ิน้รนดว้ยตนเอง ซึ่งน่าแปลกใจเป็นอย่างมากส าหรบั
ผูว้ิจยั เน่ืองจากกลุ่มเหล่านีมี้บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมอย่างมากกบัการประกอบอาชีพท่ีส าคญั ใน
สายงานการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นลกัษณ ์2 ท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ Fashion Consultant ลกัษณ ์5 
ท่ีเหมาะกบัอาชีพ Fashion Designer และลกัษณ ์8 ท่ีเหมาะสมกบัอาชีพ Art Director ในขณะท่ี

ลักษณ ์1
20%

ลักษณ ์3
6%

ลักษณ ์4
27%ลักษณ ์5

7%

ลักษณ ์6
13%

ลักษณ ์7
7%

ลักษณ ์9
20%

ผู้ทีอ่ยู่ในสายงานการออกแบบ อายุ 30 ปีขึน้ไป
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ลกัษณ ์3 และลกัษณ ์4 เป็นลกัษณท่ี์ถกูเลือกมากท่ีสดุ นัน้มีความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
เชิง Marketing เช่น Fashion Marketing และ Marketing Stratergy  

ผู้วิจัยไดล้องท าการสัมภาษณ์แบบสุ่ม เพิ่มเติมอีกครัง้กับผู้เล่นในกลุ่มนีท่ี้ได้รบั
ผลลพัธเ์ป็นลกัษณ ์3 และลกัษณ ์4 จ านวน 5 คน ซึ่ง 2 ใน 5 คนมีอาชีพเป็น Art Marketing และ 
Fashion Marketing ได้ความว่า ผู้เล่นส่วนใหญเติบโตในสภาวะแวดล้อมท่ีครอบครวัประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจในช่วงวยัเดก็ มกัขาดความรกัจากพอ่แม่เน่ืองจากพอ่แม่ตอ้งท างานหนกั สิ่งท่ีช่วย
เยียวยาจิตใจไดใ้นวยัเด็ก คือศิลปะแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป ระบายสี หรือการเล่นตวั
ต่อ ความหลงใหลในงานศฺลปะจึงมีอยู่เสมอ แต่ในขณะเดียวกันกลุ่มผูเ้ล่นเหล่านีไ้ม่ไดม้องว่า
ศิลปะจะเป็นสิ่งท่ีสามารถสรา้งรายไดไ้ดโ้ดยตรง แตส่ามารถสรา้งรายไดจ้ากการวางแผนการขาย
ท่ีดีได ้เน่ืองจากตนเองเคยพบเห็นความล าบากจากเศรษฐกิจในวยัเด็กแลว้ จึงไม่อยากใหม้นัเกิด
ขึน้กบัตนเองอีก ซึง่จากการสมัภาษณใ์นครัง้นี ้ท  าใหผู้ว้ิจยัเล็งเห็นถึงความแม่นย าของการทดสอบ
มลัติมีเดียเชิงปฏิสมัพนัธ ์จากทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นนีม้ากขึน้  

3. กลุ่มของบุคคลทั่วไปทีเ่ข้าร่วมงาน โดยแบ่งออกหมวดหมู่ตามกลุ่มของอายุ 
3.1 กลุ่มบุคคลทั่วไป อายุ 20 – 22 ปี มีจ านวนทั้งหมด 5 คน โดยมีการกระจาย

ผลลพัธใ์นสดัสว่นท่ีเท่าๆกนั ทัง้หมด 5 ลกัษณ ์ลกัษณล์ะ 1 คน  
 

 
 

ภาพประกอบ 118 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่บคุคลทั่วไป อาย ุ20 – 22 ปี 

ลักษณ ์1
20%

ลักษณ ์3
20%

ลักษณ ์4
20%

ลักษณ ์5
20%

ลักษณ ์8
20%

บุคคลทั่วไป อายุ 20-22 ปี
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3.2 กลุ่มบุคคลทั่วไป อายุ 23 – 24 ปี มีจ านวนทั้งหมด 17 คน โดยมีการกระจาย

ผลลัพธ์ในสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน ทั้งหมด 7 ลักษณ์ โดยท่ีลักษณ์ 3 Vaudevilian นักแสดง เป็น
ลกัษณท่ี์มีผูไ้ดผ้ลลพัธม์ากท่ีสดุ ทัง้หมด 4 คน ในขณะท่ีลกัษณ ์7 Fashion Fanatic นกัเสพยส์ขุ 
และ ลกัษณ ์8 Demigod นกัปฏิวตัิ เป็นลกัษณท่ี์ไม่มีผูใ้ดไดร้บัผลลพัธเ์ลย 

 

 
 

ภาพประกอบ 119 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่บคุคลทั่วไป อาย ุ23 – 24 ปี 
 

3.3 กลุ่มบุคคลทั่วไป อายุ 25 – 27 ปี มีจ านวนทั้งหมด 17 คน โดยมีการกระจาย
ผลลพัธใ์นสดัส่วนท่ีแตกต่างกัน ทัง้หมด 9 ลกัษณ ์โดยท่ีลกัษณ ์6 Fashion Framer นกัวางแผน 
เป็นลกัษณท่ี์มีผูไ้ดผ้ลลพัธม์ากท่ีสดุ ทัง้หมด 4 คน ในขณะท่ีลกัษณ ์5 Fashion-gazer นกัสะสม
ขอ้มลู เป็นลกัษณท่ี์มีผูใ้ดผลลพัธน์อ้ยท่ีสดุ 

 

ลักษณ ์1
17%

ลักษณ ์2
18%

ลักษณ ์3
23%

ลักษณ ์4
18%

ลักษณ ์5
6%

ลักษณ ์6
12%

ลักษณ ์9
6%

บุคคลทั่วไป อายุ 23-24 ปี
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ภาพประกอบ 120 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่บคุคลทั่วไป อาย ุ25 – 27 ปี 
 

3.4 กลุ่มบุคคลทั่ วไปท่ีมีอายุมากกว่า 27 ปี มีจ านวนทั้งหมด 57 คน โดยมีการ
กระจายผลลพัธใ์นสดัส่วนท่ีแตกต่างกนั ทัง้หมด 9 ลกัษณ ์โดยท่ีลกัษณ ์6 Fashion Framer เป็น
ลกัษณท่ี์มีผูไ้ดผ้ลลพัธม์ากท่ีสดุ ทัง้หมด 10 คน ในขณะท่ีลกัษณ ์5 Fashion-gazer เป็นลกัษณท่ี์มี
ผูใ้ดผลลพัธเ์พียง 1 คน  

 

ลักษณ ์1
12%

ลักษณ ์2
12%

ลักษณ ์3
6%

ลักษณ ์4
6%

ลักษณ ์5
6%ลักษณ ์6

23%

ลักษณ ์7
17%

ลักษณ ์8
12%

ลักษณ ์9
6%

บุคคลทั่วไป อายุ 25-27 ปี
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ภาพประกอบ 121 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่บคุคลทั่วไป อายมุากกวา่ 27 ปี 
 

โดยภายในกลุม่ผูเ้ลน่นีมี้ความน่าสนใจของผลลพัธต์รงท่ี ผูว้ิจยัสามารถแบ่งสดัส่วน
ออกเป็นสองกลุม่อายใุหญ่ๆ ท่ีแตกตา่งกนัไดแ้ก่ กลุม่อาย ุ30ปีขึน้ไป และกลุม่อาย ุ50ปีขึน้ไป 

กลุม่บคุคลทั่วไป อาย ุ30 ปีขึน้ไป ซึง่เป็นกลุ่มของยคุ Generation-Y ซึง่มกัมีพ่อแม่ท่ี
เกิดจากยคุ Baby Boommers เป็นกลุม่บคุคลท่ีไดผ้ลลพัธป์ระเภทลกัษณ ์1 Quintssentially  และ
ลกัษณท่ี์ 2 Fashion-Ally มากท่ีสดุ ซึง่เป็นกลุ่มท่ีผูป้กครองในวยัเด็กมกัจะยุ่งมาก จนไม่มีเวลาให ้
และเติบโตดว้ยแรงกดดนัจากพ่อแม ่เพื่อใหท้  าบางอย่างท่ีดีหรอืท่ีถกูตอ้งเสมอ การกดดนัท าใหค้น
ลกัษณ ์1 กระตุน้และสรา้งกฎระเบียบส าหรบัตวัเอง เพื่อปอ้งกนัไม่ใหค้นอ่ืน ๆ นัน้มองว่าตวัเองท า
ผิด คนลกัษณ์นีจ้ึงเป็นคนเจา้ระเบียบ เขม้งวด มกัท าอะไรเป็นแบบแผน แต่ในขณะเดียวกันก็มี
ความสามารถในการวิเคราะหส์ถานการณแ์ละเขา้ใจปัญหาตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งดี ในขณะเดียวกนักลุม่
นี ้กลบัไม่มีผลลพัธ์ของลกัษณ์ 5 Fashion-Gazer อยู่เลย ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ี
ตอ้งมกัปล่อยใหเ้ด็กอยู่ดว้ยตนเอง ใชชี้วิตอยู่บนความคิดท่ีว่าตอ้งอยู่ใหพ้อเพียงกบัสิ่งท่ีมีอยู่ จน
กลายเป็นคนเก็บตวั  

ลักษณ ์1
12%

ลักษณ ์2
14%

ลักษณ ์3
14%

ลักษณ ์4
10%

ลักษณ ์5
2%

ลักษณ ์6
18%

ลักษณ ์7
12%

ลักษณ ์8
11%

ลักษณ ์9
7%

บุคคลทั่วไป อายุมากกว่า 27 ปี



  206 

 
 

ภาพประกอบ 122 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่บคุคลทั่วไป อาย ุ30 ปีขึน้ไป 
 

กลุ่มต่อมาคือกลุ่มของบุคคลทั่ วไป อายุ 50 ปีขึน้ไป ซึ่งเป็นกลุ่มของยุค Baby 
Boommers ในกลุม่นีมี้ผูเ้ขา้รว่มนิทรรศการทัง้หมด 6 คน ความน่าสนใจอยูท่ี่ผลลพัธท่ี์ไดม้ากท่ีสดุ
คือลกัษณ ์4 Maestro เติบโตในครอบครวัท่ีขาดความรกั  มกัเช่ือว่าตวัเองเป็นตน้เหตขุองปัญหาท่ี
เกิดขึน้จงึพยายามจดจ่อและคน้หาถึงตน้ตอ จมตวัเองอยูก่บัความเศรา้ จงึมกัคน้หาความสวยงาม
จากความเศรา้อยู่เสมอ คนลกัษณนี์มี้ลกัษณะเป็นคน ละเอียดอ่อน สามารถรบัรูถ้ึงความรูส้กึของ
คนอ่ืนไดด้ี ชอบอยูก่บัสิ่งท่ีสงบและจรรโลงใจเพ่ือไม่ใหต้วัเองวอกแวก 

อีกลักษณ์หนึ่ งท่ี มีผู้ตอบมากท่ีสุดคือลักษณ์ 6 Fashion Framer เติบโตมาใน
ครอบครวัท่ีถูกท าให้รูส้ึกว่าโลกนีเ้ป็นสถานท่ีอันตราย หกจึงรบัมือดว้ยการพัฒนาตัวเองเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญในการเห็นอนัตรายหรือ ภยัคุกคาม คอยแสวงหาสิ่งท่ีแปลกปลอมไปจากปกติ มกัมี
ลกัษณะเป็นคนชา้ คอ่ยๆท างานอย่างมั่นคง ไม่คอ่ยวางใจคนอ่ืน ขีส้งสยัตลอดเวลา และเป็นคนขี้
กงัวลในทุกเรื่อง ท าใหห้กกลายเป็นนกัวางแผนในทุกการกระท าของตวัเอง เพื่อใหต้นเองรูส้ึกถึง
ความปลอดภยัใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 

ลักษณ ์1
18%

ลักษณ ์2
18%

ลักษณ ์3
15%

ลักษณ ์4
10%

ลักษณ ์6
8%

ลักษณ ์7
13%

ลักษณ ์8
8%

ลักษณ ์9
10%

บุคคลทั่วไป อายุ 30 ปีขึน้ไป
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ภาพประกอบ 123 ชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุม่บคุคลทั่วไป อาย ุ50 ปีขึน้ไป 
 

จากชารต์ภาพแสดงผลลพัธข์องกลุ่มเป้าหมายทัง้ 4 กลุ่ม รวมทัง้หมด 96 คน ท าให้
ผูว้ิจยัพบว่า ผลลพัธท่ี์ถูกเลือกมาท่ีสดุคือลกัษณ ์3 Vaudevilian และลกัษณ ์6 Fashion Framer 
ซึ่งทัง้สองลกัษณท่ี์มีพืน้ฐานการเจรญิเติบโตต่างกนัอย่างสิน้เชิง เน่ืองจากลกัษณ ์3 Vaudevilian 
เป็นลกัษณ์ท่ีเติบโตมาในครอบครวัท่ีพ่อแม่ท่ีคอยใหร้างวลัเม่ือเขาท าอะไรส าเร็จ จนเด็กลกัษณ์
สามตอ้งเรียกรอ้งความสนใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้ไดร้บัความรกั จึงกลายเป็นคนท่ีพยายาม
แสดงออกในทกุๆ ดา้น ในขณะท่ีลกัษณ ์6 Fashion Framer เติบโตมาในครอบครวัท่ีถกูท าใหรู้ส้กึ
ว่าโลกนีเ้ป็นสถานท่ีอนัตราย จึงรบัมือดว้ยการพฒันาตวัเองเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการเห็นอนัตราย
หรือ ภัยคุกคาม จึงกลายเป็นคนหวาดระแวง ซึ่งผูว้ิจัยมีความเห็นว่า เน่ืองจากกลุ่มของบุคคล
ทั่วไปทัง้ 4 กลุ่มนี ้มีความแตกต่างกันดา้นอายคุ่อนขา้งมาก เน่ืองจากอายุนอ้ยท่ีสดุในกลุ่มนีค้ือ 
20 ปี และอายมุากท่ีสดุในกลุ่มนีค้ือ 70 ปี จึงท าใหผ้ลลพัธท่ี์ไดมี้ความแตกต่างกนัมากพอสมควร 
เพราะเป็นกลุม่คนท่ีอยูใ่นคนละ Generation กนั จากผลลพัธข์องแตล่ะกลุม่ ลกัษณ ์3 เป็นค าตอบ
ของกลุ่มอาย ุ20 – 24 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ในยคุของ Generation-Z ท่ีเติบโตมากบักลุ่มของพ่อแม่
ในยุค Generation-X และ Generation-Y ท่ีสภาวะทางสังคม Social Media และเศรษฐกิจ
เอือ้อ านวยใหพ้่อแม่ของกลุ่มนีมี้เวลาใหน้อ้ย มกัหาสิ่งตอบแทน หรือตวัแทนความรกัเป็นสิ่งของ
ใหก้ับกลุ่มนีเ้สมอๆ ประกอบเขา้กับ Social Media ในยุคปัจจุบนัท่ีส่งเสริมใหก้ลุ่มนีมี้ความกลา้

ลักษณ ์3
17%

ลักษณ ์4
33%

ลักษณ ์6
33%

ลักษณ ์9
17%

บุคคลทั่วไป อายุ 50 ปีขึน้ไป
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แสดงออกมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ เพื่อแสดงตวัตนและใหไ้ดร้บัความสนใจ ต่อมาคือ ผลลพัธข์องกลุ่ม
อาย ุ27ปีขึน้ไป จนถึง 70 ปี ซึง่มีจ  านวน 57 คน เป็นจ านวนของกลุม่คนท่ีเยอะท่ีสดุในจ านวนผูเ้ขา้
เล่นนิทรรศการ และมีจ านวนของกลุ่มท่ีไดผ้ลลพัธเ์ป็นลกัษณ ์6 มากถึง 15 คนซึง่เป็นกลุม่คนของ 
Generation X และ Generation Y กับการเกิดมาจากพ่อแม่ยุค Baby Boomers ท่ีถูกพัฒนามา
กบัสภาวะสงัคมแบบหลงัสงครามโลก เศรษฐกิจท่ีย ่าแย ่แลว้จึงสง่ผลความหวาดกลวัตา่งๆ ตอ่ลกู
ในยุคถัดมา ในขณะท่ีลักษณ์  7 Fashion Fanatic กลายเป็นลักษณ์ท่ีไม่ถูกเลือกเลย เม่ือน า
ผลลพัธข์องทัง้ 4 กลุ่มมารวมกนั ลกัษณ ์7 มกัเติบโตมาในครอบครวัท่ีสขุสบาย ไรก้งัวล เม่ือตอ้ง
แกปั้ญหามกัหาวิธีแกไ้ขปัญหาท่ีสนุกสนาน มากกว่าการจมปลกักับการคน้ควา้ ซึ่งผูว้ิจัยคิดว่า 
อาจเป็นเพราะสภาวะแวดลอ้มของสงัคมในยคุของพ่อแม่เช่นกนั ซึ่งกลุ่มของบุคคลทั่วไปนีอ้าจะ
แตกต่างกับ 2 กลุ่มแรกเน่ืองจาก ไม่ไดมี้ศิลปะเป็นปัจจยัเสริมในการช่วยใหก้ารแกปั้ญหาต่างๆ 
เบี่ยงเบนออกไปได ้ท าใหก้ารแกปั้ญหา หรอืการด ารงชีวิตของกลุ่มนี ้เป็นไปตามครรลองและการ
แกปั้ญหาท่ีควรเป็น กลุม่ผลลพัธอ์ยา่งลกัษณ ์7 จงึเป็นลกัษณท่ี์ไม่ถกูเลือก 

 
จากการอภิปรายผลดงักล่าว ผลลพัธ์ของสิ่งท่ีไดม้าจากผูเ้ขา้ร่วมเล่นนิทรรศการ  เม่ือ

น ามารวมกนัทัง้หมด ท าใหผู้ว้ิจยัสามารถแบง่กลุม่ตามรุน่อายไุดด้งันี ้
1. กลุ่ ม  Generation Z: อายุ  16 – 24 ปี  ผลลัพ ธ์ ท่ี ได้สู งสุด ได้แก่  ลักษณ์  3 

Vaudevilian ลกัษณ ์4 Maestro และลกัษณ ์5 Fashion-gazer รุน่อายุท่ีในอนาคต วงการแฟชั่น
จะมีกลุ่มคนบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับอาชีพ Fashion Designer, Fast Fashion Designer, 
Fashion Marketing, Fashion Influencer, Textile Designer, Marketing Strategy, Fashion 
Illustrator, Fashion Researcher และ Fashion Writer มากขึน้ 

2. กลุ่ ม  Generation Y: อายุ  25 – 40 ปี  ผลลัพ ธ์ ท่ี ได้สู งสุด ได้แก่  ลักษณ์  1 
Quintessentially ลักษณ์ 4 Maestro และลักษณ์ 6 Fashion Framer รุ่นอายุท่ีในขณะนี ้ท าให้
วงการแฟชั่นมีกลุ่มคนบุคลิกภาพอาชีพ Fashion Editor, Fashion Critics, Curators, Textile 
Designer, Marketing Stratergy, Fashion Illustrator, Brand Strategy, Planner, Quality 
Control และ Fashion Publication ท่ีไดร้บัความนิยมอยูใ่นสงัคมขณะนี ้

3. กลุ่ม Generation x และ Baby Boomers: อายุ 41 – 70 ปี ผลลัพธืท่ีได้สูงสุด
ไดแ้ก่ ลกัษณ ์4 Maestro และลกัษณ ์6 Fashion Framer  

จากการแบ่งกลุ่มดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยได้เห็นถึงความแตกต่างของกลุ่มผู้เข้าร่วม
นิทรรศการอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผลลัพธ์ท่ีผกผันกับอายุของผูเ้ขา้ร่วมนิทรรศการ ผูว้ิจัย
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เล็งเห็นว่า ตัวแปรส าคัญท่ีท าให้แต่ละกลุ่มผู่เข้าร่วม ได้ผลลัพธ์ท่ีต่างกันออกไปคือเรื่องของ 
Generation หรือว่ารุ่นอายุ การเติบโตมาในครอบครวัท่ีค่อนขา้งแตกต่างกัน มาผสมเขา้สภาวะ
ทางสงัคม และสภาวะแวดลอ้มต่างๆ ท่ีอาจหล่อหลอมใหค้นในแต่ละรุน่อายมีุความคิดท่ีต่างกัน
ออกไป นั่นคือเหตผุลของการเกิด Generation Gap หรือช่องว่างระหว่างวยัขึน้ ความไม่เขา้ใจซึ่ง
กันและกันในรากฐานการเติบโต ท าใหก้ารสื่อสารต่างๆ ระหว่างคนสองรุน่ สื่อสารกันไดย้ากขึน้ 
เช่นเดียวกันกับการเรียนการสอน ท่ีพฒันาให ้ผูว้ิจยัเล็งเห็นถึงขอ้แตกต่างนี ้จึงไดท้  าการพฒันา
ผลงานวิจยัชิน้นีข้ึน้เพื่อลดทอนช่องว่างนัน้ และเพื่อใหผ้ลลพัธต์า่งๆ ท่ีไดม้าเป็นตวัแปรหลกัในการ
เลือกใชก้ารสื่อสาร การท าความเขา้ใจในรากฐานของแต่ละคน รวมไปถึงการออกแบบการเรียน
การสอนใหม ่ใหเ้หมาสมกบัแตล่ะบคุลิกภาพอีกดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยนี ้ได้ข้อค้นพบทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นพรอ้มทั้งองค์ความรูใ้หม่ท่ีส  าคัญคือ 

กระบวนการท่ีสามารถพฒันาใหผู้เ้รยีนมีการรบัรูท่ี้ดีมากขึน้ในโลกยคุใหมแ่ละผูส้อนสามารถเขา้ใจ
ถึงระบบการเรียนแบบใหม่ท่ีเรียนว่า Individual Learningไดม้ากขึน้ เพื่อเป็นแนวทางใหผู้เ้รียน
เขา้ใจในตนเอง และสามารถเขา้ใจในสงัคมโลกไดม้ากขึน้ โดยผูว้ิจยัไดแ้บง่ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเตมิท่ี
ไดจ้ากการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้

1.  การพฒันาระบบการเรียนการสอนในประเทศไทยใหเ้หมาะกับทฤษฎีจิตวิทยา โดย
ผูส้อนในอนาคตไม่ใช่เป็นเพียงผูใ้หค้วามรูห้ากแต่ตอ้งเป็นผูท่ี้เขา้ใจถึงผูเ้รียนแต่ละบุคคลไดม้าก
พอท่ีจะชีแ้นะแนวทางตา่ง ๆใหก้บัผูเ้รยีนได ้ 

2. การพฒันาเครื่องมือของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น เพื่อใหไ้ด้มาซึ่งการเรยีนการสอนแบบ 
Individual Learning ท่ีถกูตอ้ง องคป์ระกอบของทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่นควรมีแบบฟอรม์ตรวจสอบ 
และวดัผลการพฒันาของแต่ละบุคคล เพื่อดกูารพฒันาจากจดุเริ่มตน้ท่ีผูเ้รียนไดล้กัษณใ์ดๆ แลว้ 
ตอ่ไปในอนาคตพฒันาไปสูล่กัษณใ์ดไดอี้กบา้ง และเม่ือเรยีนจบผูเ้รยีนสามารถพฒันาไดถ้ึงขัน้ใด 
เพื่อสง่ตอ่สิ่งเหลา่นีใ้หก้บัสถาบนั หรอืสถานท่ีท างานในอนาคตตอ่ได ้

3. การพัฒนามัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ใหมี้รูปแบบ ขนาด และตน้ทุนท่ีเหมาะสมกับ
ระบบการศึกษาประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในเชิง Application หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ี
สามารถตดิตัง้ไดง้่ายกวา่เดมิ 

4. การพฒันาทฤษฎีจิตวิทยาแฟชั่น ใหส้ามารถครอบคลมุการเรยีนการสอนในภาควิชา
อ่ืนๆ เพื่อสรา้งมิติใหม่ๆ  ใหก้บัการคน้ควา้บคุลิกภาพทางจิตวิทยา 



 

บรรณานุกรม 
 

บรรณานุกรม 
 

 

(Miraikan), N. M. o. E. S. a. I. (2560). Song of Anagura.  สื บ ค้ น จ า ก
https://www.miraikan.jst.go.jp/en/exhibition/future/information/anagura.html 

Bercot, S. (2561). Studio Bercot: Cours.  สื บ ค้ น จ า ก http://www.studio-bercot.com/sb-
pdf/docu-en.pdf 

Dream, D. Y. (2012). Which Enneagram type are you ?  สื บ ค้ น จ า ก
https://www.quotev.com/quiz/1229587/What-Enneagram-Type-are-you?fb 

Kleinman, P. (2555). PSYCH101. United States: Adams Media.  
Limited, N. A. (2018). 16 Personalities.  สืบคน้จากhttps://www.16personalities.com/ 
Martin, C. S. (2019). BA FASHION: FASHION DESGIN WOMENSWEAR Course Overview.  

สืบค้นจากhttps://www.arts.ac.uk/subjects/fashion-design/undergraduate/ba-hons-
fashion-fashion-design-womenswear-csm 

Parsons, T. N. S. (2561). Fashion Design (BFA): Curriculum.  สื บ ค้ น จ า ก
https://www.newschool.edu/parsons/bfa-fashion-design/ 

Shibasaki, R. (2554) Connecting people in a place and accumulating everyone's 
strength/Interviewer: M. Musuem. 

TCDC. (2019). Bangkok Design Week: Fusing Forward.  สื บ ค้ น จ า ก
https://web.tcdc.or.th/en/Projects/Detail/BKKDW2019 

เชสนัต เบียทริซ. (2556). คู่มือเอนเนียแกรมแนวทาง 27 แบบสู่การรูจ้ักตัวเอง = The complete 
enneagram 27 paths to greater self-knowledge Part 1 (พิมพ์ครั้ง ท่ี  2). กรุงเทพฯ: 
ปราณา.  

เบลลนักา, เ., แบรนด,์ ร., วรพจน ์วงศกิ์จรุง่เรอืง, & อธิป จิตตฤกษ.์ (2556). ทกัษะแห่งอนาคตใหม ่: 
การศึกษาเพื่ อศตวรรษ ท่ี  21 = 21st century skills : rethinking how students learn 
(พิมพค์รัง้ท่ี 2, ฉบบัปรบัปรุง.). กรุงเทพฯ: โอเพน่เวิลดส์.  

น า ที , ม .  ( 2562). Designer Skills Palette(2 กุ ม ภ า พั น ธ์  2562).  สื บ ค้ น จ า ก
https://www.facebook.com/3min.mahalai 

บัตเลอร ,์ จ. (2558). จิตวิทยา : ความรูฉ้บับพกพา =  Psychology : a very short introduction 
(พิมพค์รัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ: โอเพน่เวิลดส์ พบัลิชช่ิง เฮา้ส.์  

 

https://www.miraikan.jst.go.jp/en/exhibition/future/information/anagura.html
http://www.studio-bercot.com/sb-pdf/docu-en.pdf
http://www.studio-bercot.com/sb-pdf/docu-en.pdf
https://www.quotev.com/quiz/1229587/What-Enneagram-Type-are-you?fb
https://www.16personalities.com/
https://www.arts.ac.uk/subjects/fashion-design/undergraduate/ba-hons-fashion-fashion-design-womenswear-csm
https://www.arts.ac.uk/subjects/fashion-design/undergraduate/ba-hons-fashion-fashion-design-womenswear-csm
https://www.newschool.edu/parsons/bfa-fashion-design/
https://web.tcdc.or.th/en/Projects/Detail/BKKDW2019
https://www.facebook.com/3min.mahalai


  211 

 

บ้ า น จ อ ม ยุ ท ธ์ .  ( 2543a). เ ค รื่ อ ง มื อ วั ด บุ ค ค ลิ ก ภ า พ .   สื บ ค้ น จ า ก
https://www.baanjomyut.com/library/personality/11.html 

บ้ า น จ อ ม ยุ ท ธ์ .  ( 2543b). ท ฤ ษ ฎี บุ ค ค ลิ ก ภ า พ .   สื บ ค้ น จ า ก 
https://www.baanjomyut.com/library/personality/02.html 

พลอย จริยะเวช. (2560). พุทธะในปราด้า =  Prada mandala (พิมพ์ครั้งท่ี  2.). กรุงเทพฯ: โอ
เพน่บุ๊คส.์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวีิชยั, ค. (2560). หลกัสตูรศิลปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
แฟชั่นและสิ่งทอ. 

มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ, ค. ส.-อ. (2556 - 2560). หลกัสตูรการออกแบบแฟชั่น.  สืบคน้จาก
www.swu.ac.th 

มหาวิทยาลยัศิลปากร. (2560). หลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบเครือ่งแตง่กาย.  สืบคน้
จากhttp://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course 

สัต ย า รัก ษ์ , ภ . (2553). นพ ลักษณ์ :ศ าส ต ร์เพื่ อ เข้า ใจ ตน เอ งแล ะผู้ อ่ื น .   สื บ ค้น จ าก 
https://www.gotoknow.org/posts/381895 

 
 

 

https://www.baanjomyut.com/library/personality/11.html
https://www.baanjomyut.com/library/personality/02.html
file:///C:/Users/asus/AppData/Roaming/iThesis/Data/www.swu.ac.th
http://decorate.su.ac.th/courses/bachelor/fashion/#course
https://www.gotoknow.org/posts/381895


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  213 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 
 

 



  214 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 



  215 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 



  216 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 
 



  217 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 
 



  218 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 



  219 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 
 



  220 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 



  221 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 
 



  222 

CYCLES ONLINE ANSWER SHEET 

 



  223 

กระดาษผลลพัธข์องนิทรรศการ CYCLES ท่ีผูเ้ลน่จะไดร้บักลบับา้นไป 
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กระดาษผลลพัธข์องนิทรรศการ CYCLES ท่ีผูเ้ลน่จะไดร้บักลบับา้นไป 
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รูปภาพตอนสมัภาษณก์ลุม่ตวัอยา่งเพื่อใชใ้นการท าชดุค าถามจิตวิทยาแฟชั่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  226 

ภาพของผูว้ิจยั กบัผลงาน Song of Anagura ท่ีพิพิธภณัฑ ์Miraikan ประเทศญ่ีปุ่ น 
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ภาพของการน าเอาหวัขอ้วิจยัไปถามถึงความนา่สนใจในงาน TEDxBangkok Adventures 
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ภาพของผูว้ิจยักบัการเสนอบทความท่ีมหาวิทยาลยัศรปีทมุ 
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ภาพของชดุสติกเกอรท่ี์ถกูใชใ้นงานนิทรรศการ โดยการดงึสว่นประกอบตา่งๆ ของคาแรค๊เตอรม์า
ใชใ้นการออกแบบชดุสตกิเกอรข์องแตล่ะ Unit Design 
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ภาพของชดุนามบตัร ใบผลลพัธ ์ท่ีถกูออกแบบเพ่ือใหส้อดคลอ้งกนั 

 
 

ภาพของตารางการเปรยีบเทียบช่ือของแตล่ะลกัษณ ์
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รูปภาพจากIG STORYของผูท่ี้เขา้รว่มนิทรรศการ 
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