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กิตติกรรมประกาศ 
  

 การทําการจัดการความรู้ (KM) ของนักศึกษา สําเร็จเรียบร้อยได้ก็ด้วยความเสียสละ ความ
อนุเคราะห์และน้ําใจ ของนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ที่ให้ความรู้ แนวทาง 
คําแนะนําต่างๆ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการ กระบวนการทํางาน จนกระทั่งขั้นตอนการเขียนรายงานสําเร็จ
เป็นรูปเล่มที่มีความสมบูรณ์ 

 ขอกราบขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ผู้ให้ทุนสนับสนุนในการการจัดการความรู้ 
(นักศึกษา) ในครั้งน้ี 
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คํานํา 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ให้ความสําคัญของการศึกษาในด้านต่างๆ ตามอัตลักษณ์สถาบัน
ที่ว่า “สืบสาน สร้างสรรค์ งานศิลป์”ในการที่จะได้มาซึ่งอัตลักษณ์น้ัน จําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เสียก่อนถึงจะสามารถต่อยอดได้ ความรู้ที่ได้อาจมาจากแหล่งต่างๆมากมาย จากคําสอนของครู 
อาจารย์ ตํารา หนังสือ หรือแม้กระทั่งจากสื่อในโลกอินเตอร์เน็ต ความรู้ที่ได้จากแหล่งที่ได้ยกตัวอย่าง
เป็นความรู้ที่ได้จากการหาความรู้ของบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ได้มาจากกระบวนการการหาความรู้ของตัวผู้
ศึกษาเอง  

การจัดการความรู้ (นักศึกษา) เป็นกระบวนการหน่ึงที่ให้ผู้ที่ทําการศึกษาได้มีการจัดการ สืบ
หา สืบค้น วิเคราะห์ สังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งคําตอบที่ได้ต้ังประเด็นคําถามจากโจทย์ที่ต้ังขึ้นเอง ส่งผลให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในมุมมองหรือกระบวนการหาคําตอบของนักศึกษา 

โครงการ การใช้สีเพ่ือสื่อถึงความรู้สึกของสถานที่ที่สอนทางด้านการออกแบบ เป็นโครงการที่
จะได้ให้นักศึกษาได้หาคําตอบ ฝึกปฏิบัติงานจริง ประมวลผลท่ีได้และสรุปผลซึ่งเป็นการจัดการองค์
ความรู้ที่จะมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจต่อไป 

 

 

 

 

คณะผู้จัดทํา 
นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของการจัดการความรู้  

ประเด็นของโครงการเกิดจากการต้ังคําถามของตัวนักศึกษา มายังอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา 
องค์ประกอบศิลป์ 2 ว่าด้วยเรื่องการใช้สีและการสื่อความหมาย หลังจากที่อาจารย์ผู้สอนได้บรรยาย
เรื่องการใช้สีและทฤษฎีสีต่างๆในช้ันเรียน พร้อมกันน้ันนักศึกษาได้เกิดข้อสงสัยที่ว่า ถ้านําทฤษฎีที่ได้
เรียนมา มาประยุกต์ใช้งานจะใช้งานหรือสื่อความหมายได้จริงหรือไม่ 

จากการขอคําแนะนําอาจารย์ผู้สอน และการปรึกษากันในกลุ่มนักศึกษาจึงเกิด โครงการ การ
ใช้สีเพ่ือสื่อถึงความรู้สึกของสถานที่ที่สอนทางด้านการออกแบบ ซึ่งเป็นโครงการที่จะได้ให้นักศึกษาได้
หาคําตอบ การฝึกปฏิบัติงานจริง การประมวลผลท่ีได้รวมถึงการสรุปผล ซึ่งเป็นการจัดการองค์ความรู้
ที่จะมีประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถนําความรู้ไปต่อยอดในอนาคตต่อไป 

 วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา 
เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการในการสื่อความหมาย บ่งบอกตัวตน ของสาขาวิชาออกแบบ

ตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เพ่ือประเมินหาขนาดพ้ืนที่ ที่เหมาะสมในการดําเนินการศึกษา 
เพ่ือให้เกิดกระบวนการค้นหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และดําเนินการสรุป

องค์ความรู้ที่ได้ 
 ขอบเขตในการศึกษา 

ตัวแปรที่ใช้คือการรับรู้ของมนุษย์ ผ่านประสาทสัมผัสทางการมองเห็น และ เกณฑ์ใน
การวางกรอบของการทํางาน 

กลุ่มเป้าหมายจะเป็นนักศึกษา อาจารย์ประจําสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
ศิลปวิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
สามารถสื่อความหมาย บ่งบอกตัวตน ของสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลป

วิจิตร  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ 
สามารถประเมินหาขนาดพ้ืนที่ ที่เหมาะสมในการดําเนินการศึกษาได้ 
สามารถเกิดกระบวนการค้นหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และดําเนินการ

สรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษา 
วิธีดําเนนิงาน 

การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหาของการสื่อความหมาย เพ่ือที่จะเป็นข้อมูล
นําไปสู่การออกแบบและการหาองค์ความรู้  

การค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ จากการหาข้อมูลทาง ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ผู้ใช้สอย  
 ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสารทางวิชาการงานวิจัยบทความ บทสัมภาษณท์ี่เก่ียวข้อง 
การวิเคราะห์และตีความของข้อมูล 

นําประเด็นในการศึกษามาหาความสัมพันธ์ตามความต้องการของการรับรู้ เพ่ือจะได้
กําหนดแนวทางการออกแบบ เพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการตีความในการออกแบบ 
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การสรุปและออกแบบ 
นําข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์และตีความมาหาแนวทางการออกแบบ การจัดพ้ืนที่ใช้

สอย ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เพ่ือตอบสนอง การเรียนการสอน และขั้นตอนการประเมินหาขนาดพ้ืนที่ 
จนถึง ออกแบบโครงการ 

แหล่งข้อมูล 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศลิปากร 
หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หอสมุดแห่งชาติ 
ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
สัมภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวข้อง ทีม่ีความรู้ความสามารถที่ให้ขอ้มูลได้  
แหล่งค้นคว้าจากเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 

 กระบวนการคน้หาความรู้และการต้ังหัวขอ้องค์ความรู้ทีจ่ะศึกษา 

 ในกระบวนการค้นหาความรู้และการต้ังหัวข้อองค์ความรู้ที่จะศึกษานั้น ทางนักศึกษาได้มีการ
จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือกัน โดยการต้ังประเด็นสิ่งที่อยากรู้ ซึ่งอาจารย์ได้ทําการแนะนําประเด็นที่
จะทําการศึกษา (ภาพที่ 1) จากการวิเคราะห์หาปัญหา การเช่ือมโยงระหว่างปัญหากับโจทย์ รวมถึง

 
ภาพที่ 1 แสดงการจัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการต้ังหัวข้อองค์ความรู้ที่จะศึกษา 
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สรุปองค์ความรู้ที่ได้ เบ้ืองต้นได้ทําการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหาเพ่ือเป็นตัวต้ังต้นในการการต้ังหัวข้อ
องค์ความรู้ที่จะศึกษา ซึ่งได้ทําข้อสรุปว่า สถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียน 
ห้องพักผ่อน ไม่เพียงพอ รวมถึง ภาพรวมสถานที่ไม่สื่อถึงความเป็นสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
(ภาพที่ 2) โดยคณะทํางานได้ให้ค่านํ้าหนักการสื่อสารให้รู้ภาพลักษณ์ ในขั้นตอนต่อไปได้นําเกณฑ์ต่าง
เข้ามาประกอบในการทํางาน เช่น งบประมาณ ระยะเวลาดําเนินงาน การรับรู้ และการสื่อความหมาย 
และได้กําหนดการอภิปรายถึง ผลกระทบต่างๆ จึงได้ข้อสรุปในการค้นหาความรู้และการต้ังหัวข้อองค์
ความรู้ที่จะทําการศึกษา เรื่องการใช้สีที่มีผลต่อการรับรู้ 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงผังการต้ังประเด็นหัวข้อองค์ความรู้ 

 

 กระบวนการสร้างและแสวงหาความรู้ 

 จากการกําหนดหัวข้อที่จะทําการศึกษา เรื่องการใช้สีที่มีผลต่อการรับรู้น้ัน ทางคณะทํางาน
ได้ทําการจัดประชุม เสวนากันในการหาข้อมูลต่างๆ ทั้งจากบทเรียนในรายวิชาต่างๆท่ีได้เรียนมา ซึ่งมี
รายวิชาดังต่อไปน้ี 

100-25004 องค์ประกอบศิลป์ 1  

102-26006 ออกแบบตกแต่งภายใน 1 

108-23004 การนําเสนอผลงาน 

108-22005 คอมพิวเตอร์กับงานออกแบบ 
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จากนั้นได้มีการแบ่งหน้าที่ในการหาข้อมูล ทั้งตํารา งานวิจัย การสอบถามอาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆท่ีเก่ียวข้อง พร้อมกันน้ันได้มีการรวบรวมข้อมูลที่หามา มาตรวจสอบแนวทาง และ
ความถูกต้อง ผลปรากฏว่ายังขาดข้อมูลในหลายๆด้าน ทางคณะทํางานจึงได้เรียนเชิญอาจารย์ใน
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในเข้ามาให้คําปรึกษาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งได้รับคําแนะนําว่า ควรหา
ข้อมูลในด้านทฤษฎีการรับรู้ให้มากกว่าน้ี รวมถึงการรับรู้เรื่องสีที่มีผลต่อการออกแบบและสื่อ
ความหมาย จากการที่ได้เชิญอาจารย์เข้ามาให้คําแนะนําน้ัน ทําให้คณะทํางานได้มีการตรวจสอบ
ข้อมูล การวางแผนในการหาข้อมูล รวมถึงเกิดแรงผลักดันในการทํางานมากข้ึน 

 

 กระบวนการจัดการความรูใ้ห้เปน็ระบบ 

 จากการหาข้อมูลครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ทางคณะทํางานได้มีการรวบรวม เรียบเรียงเอกสาร 
ข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่างๆ โดยการจัดประชุมหารือกัน โดยมีหัวข้อ
หลักในการอภิปรายคือ การรับรู้ (ภาพที่ 3) ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ในการเรียนรู้ที่สําคัญของแต่ละบุคคล เพราะการตอบสนองพฤติกรรมใดๆนั้น จะขึ้นอยู่กับการ
รับรู้จากสภาพแวดล้อมและความสามารถในการแปลความหมายหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นๆ 
ปัจจัยในการรับรู้ประกอบไปด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 เช่น รูป รส กลิ่น เสียงและกายสัมผัส ซึ่ง
เป็นหน่ึงในหลายๆปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการรับรู้ 

  การรับรู้เป็นผลเนื่องมาจากการที่มนุษย์ใช้อวัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่ง
เรียกว่า เครื่องรับสาร (Sensory) ทั้ง 5 ชนิดคือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น และผิวหนัง ซึ่งสามารเทียบ
ผลการรับรู้ได้ดังน้ี การเห็น 75% การได้ยิน13%  การสัมผัส 6%  กลิ่น3% และ รส 3% 

จากผลร้อยละข้างต้นผนวกกับเกณฑ์ในการตัดสินหาข้อสรุปในการทํางานให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ของปัญหา คือ การสื่อความหมายของสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในโดยการมองเห็น 
ซึ่งขั้นตอนต่อไป คือ การรวบรวมข้อมูลและจัดระบบเรื่องขอเฉดสีที่ใช้เพ่ือนําข้อมูลไปใช้ในการ
ทดลองต่อไป 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงผังแนวคิดการเลือกลักษณะการรับรู้ 
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กระบวนการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 ในการเลือกที่จะสื่อความหมายในการรับรู้ ทางการมองเห็นน้ันได้มีการจัดประชุม เสวนากัน
ในเร่ืองดังกล่าวว่า ควรจะดําเนินการแบบไหนดี (ภาพท่ี 4) จากภาพแสดงให้เห็นว่าในท่ีประชุมได้
หยิบยกประเด็นวิธีการนําเสนอในการการรับรู้ทางการมองเห็น เช่น วิธีการใช้วัสดุปิดผิว ใช้สีทาและ
การทําพ้ืนผิวให้มี Texture ซึ่งแต่ละคนที่นําเสนอวิธีการมานั้นได้อธิบายรูปแบบ ข้อดีข้อด้วยต่างๆใน
แต่ละวิธี สุดท้ายได้มีการนําเกณฑ์ที่เคยกําหนดไว้ข้างต้นมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ผลปรากฏว่า 
การใช้วิธีการทาสีเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด จากนั้นทางคณะทํางานได้เรียนเชิญคณาจารย์ใน
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน มารับฟังการนําเสนอกระบวนการประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ 
และทางคณาจารย์ได้ให้แนวคิดต่างๆพร้อมกับกําชับให้ทางคณะทํางานไปปรับใช้ให้เหมาะสม 
โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณโดยให้ไปปรึกษารุ่นพ่ีที่เรียนในรายวิชา การประมาณราคา 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงผังแนวคิดการเลือกลักษณะการรับรู้ทางการมองเห็น 

 

 กระบวนการเข้าถึงองค์ความรู้ 

 จากกระบวนการที่ได้ดําเนินการมาแล้วน้ัน ทางคณะทํางานได้แนวคิดการทํางาน ผ่าน
กระบวนการต่างๆ อาทิเช่น การหาข้อมูล การต้ังประเด็น การประชุม มีการเรียนรู้การทํางานเป็นทีม 
ซึ่งมีความเห็นไม่ตรงกัน เกิดความขัดแย้งทางด้านความคิด มีการแก้ปัญหาโดยการต้ังเกณฑ์ตัดสิน ทํา
ให้แก้ไขในปัญหาข้อดังกล่าวได้อย่างมีหลักการและเหตุผล จากภาพ(ภาพที่ 5) จะเห็นได้ว่า ใน
กระบวนการเข้าถึงองค์ความรู้น้ันสามารถแยกได้เป็น 2 ทาง คือทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ เราได้
ต้ังประเด็นในการศึกษาว่า เราอยากรู้เรื่องอะไร ต้ังคําถาม ต้ังเกณฑ์ ซึ่งเป็นการเข้าถึงองค์ความรู้
ทางตรง ในส่วนการเข้าถึงองค์ความรู้ทางอ้อมน้ัน จะได้มาซึ่งการทํางานกลุ่ม มีการทํางานร่วมกัน 
การสรุปผลในการตัดสินใจเลือกและการนําเสนองานเป็นต้น 

 ในเร่ืองที่เป็นปัญหาในการตัดสินใจมากเรื่องหน่ึงคือเฉดสีที่จะใช้ในการทาสี  ซึ่งทาง
คณะทํางานได้แบ่งกลุ่มการทํางาน ทั้งหมด 4 กลุ่ม เพ่ือหาแนวทางการออกแบบ โดยก่อนหน้าที่จะ
แบ่งกลุ่ม ได้มีการเลือกสถานที่ ที่จะทาสี ซึ่งดูจากงบประมาณและมุมมองการมองเห็นแล้วมี
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แนวความคิดเห็นที่ตรงกันว่า ควรจะดําเนินการทาสีในบริเวณท่ีเป็นโถงทางเดินในช้ัน 3 ของทาง
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในเอง (ภาพที่ 6-8) 

 

 
ภาพที่ 5 แสดงผังแนวคิดกระบวนการเข้าถึงองค์ความรู้ 

 

 

 

ภาพที่ 6 ตําแหน่งที่จะดําเนินการทาสีในสว่นผนังลิฟต์ 
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ภาพที่ 7 ตําแหน่งที่จะดําเนินการทาสีในสว่นผนังทางเดิน 

 

 

ภาพที่ 8 ตําแหน่งที่จะดําเนินการทาสีในสว่นผนังตรงข้ามลิฟต์ 
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กระบวนการเข้าถึงองค์ความรู้ในกระบวนการออกแบบ หลังจากที่ทางคณะทํางานได้สรุป
พ้ืนที่ที่จะทาสีแล้วน้ัน ได้ดําเนินการร่างแบบโดยการปรึกษาหารือถึงมุมมองที่ดีที่สุด มาเสนอแนว
ทางการออกแบบ ซึ่งได้แบ่งกลุ่มในการนําเสนอแบบเพ่ือหาข้อสรุป 

 

 กระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

 หลังจากที่ได้แบ่งกลุ่มการทํางานเพ่ือที่จะได้นําเสนองานออกแบบ ทางคณะทํางานได้จัด
ประชุม เสวนา หารือกัน พร้อมกับสรุปแนวทางการออกแบบ (ภาพท่ี 9) ซึ่งในการสรุปแบบนี้เอง ทํา
ให้นักศึกษาเกิดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในแบบของแต่ละคนที่ได้ออกแบบมา 
ไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูล และเทคนิคในการทํางาน  

 

 
ภาพที่ 9 แสดงการประชุมเพ่ือสรุปแบบ 
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ภาพที่ 10 แสดงการประชุมเพ่ือสรุปแบบ 

 

 การดําเนินการและการเรียนรู ้

 ในการดําเนินการของงานน้ัน ทางคณะทํางานได้แยกขั้นตอนเป็น 5 ขั้นตอน (ภาพที่ 11) คือ 

ขั้นตอนการสรุปแบบ การเตรียมอุปกรณ์ การเตรียมพ้ืนที่ การทาสีและการสรุปผล 

 

 

 
 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนการดําเนินการและการเรียนรู้ 
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ขั้นตอนท่ี 1 การสรุปแบบ ทางคณะทํางานได้เชิญอาจารย์เข้ามาให้คําปรึกษาโดยใช้เกณฑ์ใน
การตัดสินตามที่กําหนดมาในข้างต้น เช่น งบประมาณ ระยะเวลา การสื่อความหมายผ่านการรับรู้ ซึ่ง
จากเกณฑ์ดังกล่าวทําให้สรุปแนวทางการทาสี คือ ให้ใช้สีเหลืองที่บ่งบอกถึงการทํางานที่ไม่หยุดน่ิง 
เสมือนการเตือนให้ระวังทุกขั้นตอน ไม่ประมาท ซึ่งทางคณะทํางานก็มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 
ภาพที่ 12 ขั้นตอนการสรุปผล 

 

 
ภาพที่ 13 สรปุผลการออกแบบในส่วนผนังตรงข้ามลิฟต์ 
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ภาพที่ 14 สรปุผลการออกแบบในส่วนผนังลิฟต์ 

 

 

 
ภาพที่ 15 สรปุผลการออกแบบในส่วนผนังลิฟต์(ด้านข้าง) 
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ขั้นตอนท่ี 2 การเตรียมอุปกรณ์  

ในขั้นตอนน้ีก่อเกิดองค์ความรู้เรื่องปริมาณสีที่จะใช้ โดยทางคณะทํางานได้แนวคิดการคิด
พ้ืนที่จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาประมาณราคา โดยดูที่ข้างถังสี ปรากฏว่าที่ฉลากได้ระบุว่า ทาได้ 
35-40 ตารางเมตร/1 กล. ซึ่งมีคณะทํางานเกิดข้อสงสัยในคําว่า กล. หมายถึงอะไร และก็ได้คําตอบว่า 
กล.ย่อมาจากคําว่าแกลลอนนั่นเอง หลังจากน้ันได้มีการคํานวณพ้ืนที่ทาสี โดนการวัดพ้ืนที่จากสูตร
การหาพ้ืนที่ 4เหลี่ยมพ้ืนผ้า เท่ากับ ด้านยาวคูณความสูงของผนัง และต้องลบด้วยช่องเปิด น่ันคือ
หน้าต่างและประตูน่ันเอง หลังจากได้พ้ืนที่แล้ว ก็นําตัวเลขดังกล่าวไปซื้อสีที่ร้านค้าวัสดุ ซึ่งขั้นตอน
ดังกล่าว ทางคณะผู้ดําเนินการได้เรียนรู้ว่า ปัจจุบันสีทาบ้านโดยเฉพาะเน้ือสีน้ัน มีหลายรุ่นหลายย่ีห้อ 
ขึ้นอยู่กับสภาพผิววัสดุและการใช้งาน ดังน้ันจึงได้นํากรอบแนวคิดด้านงบประมาณมาเป็นเกณฑ์ใน
การเลือก รวมถึงการเลือกซื้ออุปกรณ์ทาสี 

จากขั้นตอนดังกล่าว ทางคณะผู้ดําเนินงานได้รับความรู้และแนวความคิดในการทํางานใน
ส่วนของงานทาสี การคิดพ้ืนที่ ขั้นตอนการทํางาน โดยเฉพาะ การจัดหาสีและวัสดุจากร้านค้า นับว่า
เป็นองค์ความรู้ที่ได้มาจากการทํางาน 

 

  
ภาพที่ 16 การเตรียมอุปกรณ์และการประชุมเตรียมการ 

 

 ขั้นตอนท่ี 3 การเตรียมพ้ืนที่  

จากการประชุมเตรียมการ ทางคณะดําเนินงานได้มีการสํารวจพ้ืนที่ ที่จะดําเนินการทาสี 
ปรากฏว่าพ้ืนผิวผนังมีคราบกระดาษกาว 2 หน้าติดอยู่ จึงได้ทําการขัดแต่งผิวผนังให้เรียบและ
เตรียมพร้อมสําหรับงานทาสี ในการขัดแต่งน้ีจะมีฝุ่นมากต้องใส่หน้ากากป้องกัน น่ีก็เป็นองค์ความรู้
ทางอ้อมที่ทางคณะผู้ดําเนินการได้เรียนรู้และได้เตรียมการจัดเตรียมอุปกรณ์หน้ากากดังกล่าว 



17 
 

 
ภาพที่ 17 การเตรียมพ้ืนที่ 

ขั้นตอนท่ี 4 การทาสี 

เมื่อขัดแต่งพ้ืนผนังเดิมแล้วหลังจากน้ันจะเป็นขั้นตอนการทาสีรองพ้ืนปูนเก่า 1 รอบ และสี
ทับหน้า 2 รอบ 

 
 

ภาพที่ 18 ลําดับช้ันในการทาสี 
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ภาพที่ 19 การทาสีรองพ้ืน 

 

 
ภาพที่ 20 การทาสีรองพ้ืน 
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ภาพที่ 21 การติดขอบกันเลอะด้วยกระดาษกาว 

 

 หลังจากที่คณะทํางานได้ดําเนินการทาสีรองพ้ืนไปบางส่วนแล้วน้ัน เกิดปัญหาขึ้นว่า สีรองพ้ืน
เลอะโดนอุปกรณ์ทางไฟฟ้าหรือแม้กระท้ังป้ายช่ือเดิม ทําให้ต้องติดขอบกันเลอะด้วยกระดาษกาว 
หลังจากน้ันทางคณะทํางานได้ทาสีโดยท่ีไม่ต้องกังวลว่าสีจะเลอะโดนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ป้าย วงกบประตู หน้าต่าง เป็นต้น 

 เมื่อทาสีรองพ้ืนเสร็จและรอให้สีแห้ง หลังจากน้ันก็จะมีการดําเนินการทาสีจริง หรือเรียกอีก
หน่ึงว่า สีทับหน้า ในขั้นตอนน้ีจะทาทับ 2 รอบ ในการทารอบที่ 2 น้ัน ปรากฏว่า ยังมีพ้ืนที่ที่ต้องเก็บ
สีเพ่ิมเน่ืองจากลูกกลิ้งทาสี ทาไม่ครอบคลุม จึงใช้แปรงทาสี ทาเก็บอีกที 
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ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทาสีจริง(ทับหน้า)ผนังลิฟต์ 

 

 
ภาพที่ 23 ขั้นตอนการทาสีจริง(ทับหน้า)ผนังลิฟต์ 
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ภาพที่ 24 ขั้นตอนการทาสีจริง(ทับหน้า)ผนังตรงข้ามลิฟต์ 
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ภาพที่ 25 ขั้นตอนการทาสีจริง(ทับหน้า)ผนังข้างลิฟต์ 

 

 
ภาพที่ 26 ขั้นตอนการทาสีจริง(ทับหน้า)ผนังห้องStudio 
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ภาพที่ 27 ขั้นตอนการทาสีจริง(ทับหน้า)ผนังห้องStudio 

 

 
ภาพที่ 28 การดําเนินการทาสีแล้วเสร็จผนังลิฟต์ 
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ภาพที่ 29 การดําเนินการทาสีแล้วเสร็จผนังข้างลิฟต์ 

 

 
ภาพที่ 30 การดําเนินการทาสีแล้วเสร็จผนังห้องStudio 
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ภาพที่ 31 การดําเนินการทาสีแล้วเสร็จ 

 

ขั้นตอนท่ี 5 การสรุปผล 

หลังจากที่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ทางคณะดําเนินงานได้จัดประชุม เพ่ือสรุปงาน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องการทํางาน อุปสรรคต่างๆ รวมถึงองค์ความรู้ที่ได้จากงานทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งผลท่ีได้มี
ความพึงพอใจอย่างมาก จากการสอบถาม พูดคุย ในห้องประชุม โดยแต่ละคนก็มีข้อเสนอแนะ ต่างๆ 
อาทิเช่น ได้ความรู้จากการทํางาน ได้ความสามัคคีในหมู่คณะ  

หลังจากที่โครงการได้ดําเนินการแล้วเสร็จ มีเสียงตอบรับไปในทางที่ดี  จากการบอกเล่าและ
สอบถามนักศึกษาที่เข้ามาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในสาขาและต่างสาขาวิชา ต่างบอกเป็นเสียง
เดียวกันว่า มีบรรยากาศในการกระตุ้น มีความต่ืนตัวที่จะมาเรียน รวมถึงสื่อได้ถึงการทํางานในด้าน
การออกแบบ อันเน่ืองมาจากการเลือกใช้สี ซึ่งทั้งหมดคือองค์ความรู้ที่ได้จากการดําเนินการในคร้ังน้ี 
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ภาคผนวก 
 
 


