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คํานํา 

 

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาฉบับนี้เปนเอกสารประกอบการสอนเพื่อใชในการ

เตรียมการและวางแผนการสอนของรายวิชา 108-22025 การเตรียมศิลปนิพนธสําหรับสอนนักศึกษา

หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน โดยมีเนื้อหาสาระเก่ียวกับการศึกษาถึงขั้นตอน

การเตรียมโครงการเพ่ือเสนองานศิลปนิพนธ การจัดเก็บและรวบรวมขอมูล การวิเคราะหโครงการ 

จัดทําแผนภูมิการดําเนินงานรวมทั้งแผนภูมิแสดงความสัมพันธของพ้ืนที่ใชสอยของโครงการ 

 ผูสอนไดรวบรวมและจัดทําเอกสารรวมถึงขอมลที่เก่ียวกับหลักสูตรรายวิชา ประกอบไปดวย 

ลักษณะวิชา การแบงหนวยเรียน บทเรียน หัวขอ จุดประสงคการสอนและการประเมินผลรายวิชา  

พรอมทั้งไดจัดทํากําหนดการสอนตลอดท้ัง 16 สัปดาหซึ่งประกอบดวย จุดประสงคการสอน เนื้อหา

สาระท่ีสอน วิธีการสอน เอกสารและสื่อประกอบการสอนเปนตน ทั้งนี้ผูเขียนคาดหวังวาเอกสาร

ประกอบการสอนฉบับนี้จะเปนเอกสารคูมือของอาจารยที่ใชการประกอบการสอนซึ่งไดมีการเตรียม

และวางแผนการสอนไวอยางรอบคอบท้ังยังสงผลใหการเรียนการสอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพและมี

คุณภาพยิ่งข้ึนตอไป 

 

 

                 นรินทร อวนดํา                                                                                                                 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ง 



สารบัญ 

                                                                                                  หนา 
คํานํา           ง  

สารบัญ           จ 

สารบัญภาพ          ฉ 

 แผนบริหารการสอนประจําวิชา        ฌ 

บทที่ 

  1  แผนบริหารการสอนบทที่ 1       1 

กระบวนการคนหาปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายใน    4 
 ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง    4 
 ความหมายของปญหา       4 

 กระบวนการออกแบบ คือ กระบวนการแกปญหาของโครงการ  5 

 ลักษณะของปญหาในงานออกแบบตกแตงภายใน    6 

 แนวทางการแกปญหาของการออกแบบ      7 

 การจัดกระบวนการออกแบบ       8 

ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง     10 

กระบวนการออกแบบตกแตงภายใน      11 

การศกึษาความเปนไปไดของโครงการออกแบบตกแตงภายใน    12 

 ลักษณะโครงการกับการศึกษาความเปนไปได    13 

 ขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ    13 

สรุปทายบท         14 

  2  แผนบริหารการสอนบทที่ 2       15 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ     17 

 ความสําคัญและประโยชนของรายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบ  17 

 กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ     17 

 โครงรางและเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ    19 

ขอมูลและการจัดการขอมูล       27 

สรุปทายบท         29 

3  แผนบริหารการสอนบทที่ 3       30 

แนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายใน      32 

 แนวทางในการกําหนดแนวความคิด     33 

 แหลงท่ีกอใหเกิดแนวความคิด      33 

 รูปแบบของแนวความคิด       33 

จ 



        หนา 

 ประเภทของแนวความคิด       42 

 การจําแนกรูปแบบแนวความคิด      43 

สรุปทายบท         49 

4  แผนบริหารการสอนบทที่ 4       50 

การนําเสนอหัวขอและรางศิลปนิพนธ      53 

สวนประกอบของรางศิลปนิพนธ       53 

 ที่มาและความเปนมาของโครงการ      53 

 วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ     54 

 ขอบเขตและความตองการของโครงการ     54 

 การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม     54 

 ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ     58 

 กลุมเปาหมายของโครงการ      58 

 วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ     58 

 ขั้นตอนและกระบวนการศกึษาศิลปนิพนธ     58 

 เนื้อหา ขอมูล งานวิจัยที่เก่ียวของ      59 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ       59 

 ภาคผนวก        59 

สรุปทายบท         60 

บทสรุป          61 

บรรณานุกรม         62 

ภาคผนวก         63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉ 



สารบัญภาพ 

ภาพที ่                                                                                            หนา 
1 แหลงท่ีมาของปญหา        4 

2 โครงการบานเอื้ออาทร        5 

3 ลักษณะของปญหา        7 

4 การพัฒนาแนวคิดระบบของกระบวนการออกแบบ     8 

5 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ       9 

6 ลักษณะโครงการออกแบบตกแตงภายใน      11 

7 ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ       19 

8 โครงรางเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ      20 

9 รายละเอียดของการวิเคราะหทิศทางของแดด และทิศทางของลม   21 

10 การวิเคราะหและแนวทางจัดการสภาพภูมิประเทศในโครงการ   22 

11 แผนผังการใชประโยชนที่ดิน       23 

12 แนวทางวิเคราะหมุมมองโครงการ       24 

13 แนวทางการแบงกลุมผูใชสอยโครงการ      25 

14 การจําแนกหนาที่ใชสอยของโครงการ      26 

15 การคนหาขอมูล         28 

16 การวิเคราะหแนวความคิดจากนามธรรมเปนรูปธรรม    32 

17 แนวทางการจัดการสัญจรในพิพิธภัณฑ      34 

18 แนวทางการออกแบบตกแตงภายในรานอาหารใหเกิดความรูสึกเหมือนอยูใตตนไม 35 

19 แนวทางการออกแบบรานคาในแนวความคิดเสมือนวาอยูในถํ้า   36 

20 แนวคิดการออกแบบเชิงอุปมาใหความรูสึกอยูใตทะเล    37 

21 แนวความคิดการออกแบบเชิงอุปมา ใชรูปแบบของเกล็ดปลามาตกแตง  38 

22 แนวคิดการออกแบบเกาอี้ที่นํารูปแบบรังผึ้งมาคลี่คลาย    39 

23 การออกแบบกระเปาที่นําลักษณะตัวนิ่มมาเปนแนวความคิดในการออกแบบ  40 
24 การรางภาพเพื่อนําไปสูแนวคิดในการออกแบบ     41 

25 การออกแบบโรงพยาบาลมีความรูสึกผอนคลายเหมือนมาพักผอน   42 

26 แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอย      43 

27 แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยใหเปนท่ีนั่ง    44 

28 แนวความคิดในการออกแบบรานอาหารแบบวัฒนธรรมญ่ีปุน    45 

29 แนวความคิดในการใชไมไผในการกอสรางและตกแตงโครงการ   46 

30 การออกแบบตกแตงภายในโดยใหสอดคลองกับรูปแบบของตัวอาคาร   47 

 

ช 



ภาพที ่                                                                                            หนา 
31 แนวความคิดของการประหยัดพลังงานมาใชในการออกแบบ    48 

32 การวิเคราะหแหลงกิจกรรมบริเวณรอบของโครงการ     55 

33 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโครงการ      56 

34 ขนาดพ้ืนที่โครงการ        57 
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แผนบริหารการสอนประจําวิชา 

 

รหัสและชื่อวิชา  108-22025 การเตรียมศลิปนิพนธ  

(Thesis in interior Design)  

สภาพรายวิชา    กลุมวิชาชีพบังคบั สาขาวิชาการออกแบบตกแตงภายใน 

ระดับรายวิชา       ภาคการศึกษาที่ 1  ชั้นปที่ 4 

เวลาศึกษา ทฤษฎี 2 ชั่วโมง   ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง   

และนักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาคนควานอกเวลา 5 ชั่วโมงตอสัปดาห 

ตลอด 16  สัปดาห , 64 ชั่วโมง 

จํานวนหนวยกิต  3 หนวยกิต 

 

คําอธิบายรายวิชา การศึกษาถึงขั้นตอนการเตรียมโครงการเพ่ือเสนองานศิลปนิพนธ จัดเก็บ

และรวบรวม ขอมูลวิเคราะหโครงการ จัดทําแผนภูมิการดําเนินงาน รวมทั้งแผนภูมิแสดง

ความสัมพันธของพ้ืนท่ีใชสอยของโครงการ 

 

    จุดประสงคทั่วไป  

1. เพ่ือรูถึงความเปนมาของโครงการในการออกแบบภายใน หัวขอหรือแนวทางที่ตนเองสนใจ  

2.  เพ่ือเขาใจ ขั้นตอนการศึกษาในการทําวิทยานิพนธ โดยสามารถกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค 

นิยามปญหาของงานออกแบบอันนําไปสูวิธีการดําเนินการและแนวทางการออกแบบ 

3.  เพ่ือนําไปใชในการทํางานหรือประกอบวิชาชีพในงานดานการออกแบบตกแตงภายใน 

4.  เพ่ือวิเคราะหขอมูลโครงการ โดยมีประเด็นในการศึกษาที่ชัดเจนและสามารถเขียนโครงรางของ

โครงการได 

5.  เพ่ือสังเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาโครงการ ขอมูลที่เก่ียวของมาใชในการทําศิลปนิพนธ 

6.  เพ่ือประเมิน ข้ันตอนการศกึษา กระบวนการออกแบบ และจัดเปนรูปเลมศิลปนิพนธที่สมบูรณ 

7.  เพ่ือมีทักษะพิสัยการปฏิบัติและความชํานาญในวิชาชีพสามารถสรางสรรคผลงานดานการ

ออกแบบตกแตงภายในตามกระบวนการวิจัยสามารถประยุกตใชความรูทางวิชาชีพอยาง

เหมาะสมรวมถึงสามารถบริหารจัดการของงานดานการออกแบบตกแตงภายใน 

8.  เพ่ือมีจิตพิสัยการยอมรับขอเสนอแนะ มีความตั้งใจในกระบวนการทํางาน การมีสวนรวมของการ

ทํางานที่ตองประสานงานกับสายอาชีพอ่ืนในระบบการทํางานรวมถึงคุณธรรมจริยธรรม 

 

 

 

 

ฌ 



เนื้อหา 

บทที่ 1 กระบวนการคนหาปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายใน   16 ชั่วโมง 
 ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง 
 ความหมายของปญหา 

 กระบวนการออกแบบ คือ กระบวนการแกปญหาของโครงการ 

 ลักษณะของปญหาในงานออกแบบตกแตงภายใน 

 แนวทางการแกปญหาของการออกแบบ  

 การจัดกระบวนการออกแบบ  

ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง 

กระบวนการออกแบบตกแตงภายใน 

การศกึษาความเปนไปไดของโครงการออกแบบตกแตงภายใน 

 ลักษณะโครงการกับการศึกษาความเปนไปได 

 ขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

สรุปทายบท 

บทที่ 2 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ    20 ชั่วโมง 

 ความสําคัญและประโยชนของรายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบ 

 กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ 

 โครงรางและเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ 

 ขอมูลและการจัดการขอมูล 

สรุปทายบท 

บทที่ 3 แนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายใน     4 ชั่วโมง 

 แนวทางในการกําหนดแนวความคิด 

 แหลงท่ีกอใหเกิดแนวความคิด  

 รูปแบบของแนวความคิด 

 ประเภทของแนวความคิด 

 การจําแนกรูปแบบแนวความคิด 

สรุปทายบท 

บทที่ 4 การนําเสนอหัวขอและรางศิลปนิพนธ     24 ชั่วโมง 

สวนประกอบของรางศิลปนิพนธ 

 ที่มาและความเปนมาของโครงการ  

 วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ  

 ขอบเขตและความตองการของโครงการ  

 การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม 

ญ 



 ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ 

 กลุมเปาหมายของโครงการ 

 วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ  

 ขั้นตอนและกระบวนการศกึษาศิลปนิพนธ 

 เนื้อหา ขอมูล งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ภาคผนวก 

สรุปทายบท 

บทสรุป 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

ความรับผิดชอบหลัก/ความรับผิดชอบรอง 

1. ดานคุณธรรม

จริยธรรม 

2. ดานความรู 3. ดานทักษะ

ทางปญญา 

4. ดานทักษะ

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข  การ

สื่อสาร  การ

ใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ดานทักษะพิสัย 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 

 
  

 
       

 
  

 
     

 

ไดนําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)ของสาขาวิชาออกแบบตกแตงภายในมาเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและวิธีการสอนดังตอไปนี้ 

1.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง เรื่อง

วินัยในการตรงตอเวลาทั้งการเขาเรียนและสงงาน การแตงกายชุดนักศึกษา และเพิ่มขอ

กําหนดการใหคะแนนในเรื่องระเบียบวินัย 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรู ขอนี้ไดดําเนินการวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ในเรื่องความคิดสรางสรรค เนื้อหา และทฤษฎีที่

สําคัญ การนําไปใชเพ่ือเปนพื้นฐานในงานนําเสนอผลงานการออกแบบจากการทํา

แบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ  รวมถึงการนําเสนอผลงานที่ตองสามารถอธิบาย

แนวความคิดของงานรวมถึงการใหโจทยที่ประยุกตใชงานกับงานอื่นๆที่เก่ียวของกับการ

ออกแบบตกแตงภายใน 

ฎ 



3.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา จะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การ

ประยุกตความรู ทักษะทางดานการออกแบบ การทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ การ

ฝกการคนหาตัวตน แนวทาง ในการสรางสรรคผลงานการออกแบบรวมถึงการนําเสนอ

แนวคิดในการออกแบบ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย

การอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การอยูรวมกันในสังคม การเคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน ผานการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ ซึ่งมอบหมายงานกลุม 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝงการนําเสนอแนวความคิด 

ที่มาที่ไปของงาน การเลือกใชเครื่องมือตางๆใหไดมาขอขอมูลเพื่อใชในการฝกปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ ทั้งแบบเปนกลุมและแบบรายบุคคลพรอมกับฝก

การใหคะแนน ซักถาม งานของเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

6.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัย โดยอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ผลกระทบรวมถึง

ขอควรคํานึงตางๆในการทํางานสายวิชาชีพจากการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เครื่องฉาย LED Projector  

 2. เครื่องคอมพิวเตอร 

 3. สื่อวีดีทัศน 

 4. ระบบ Internet 

 5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและการประเมินผล 

การวัดผล 

1. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม             20%  

 จะมีคะแนนการเขาเรียนและจะตัดคะแนนในกรณีที่แตงตัวไมถูกระเบียบ เลน เครื่องมือ

สื่อสารหรือเครื่องมือที่ไมเก่ียวของในรายวิชา เขาเรียนสายและคุยกันในหองนอกจากนั้น

ยังมีการวากลาวตักเตือนและขอกําหนดอื่นๆเชนมาสายไมใหเขาหอง และขาดเรียนเกิน 

2 ครั้งสงผลใหไมผานในรายวิชา 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรู              10% 

คะแนนงานฝกปฏิบัติโดยตองสอดคลอง สื่อความหมายและเขาใจในเนื้อหา ตรงตาม

โจทยที่ใหพรอมกับการนําเสนอผลงานและการอธิบายแนวความคิดรวมถึงคะแนนถาม-

ตอบในชั้นเรียน 
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3. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา             10% 

คะแนนงานฝกปฏิบัต ิการนําเสนองาน การอภิปราย ถาม-ตอบ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 20% 

 คะแนนงานฝกปฏิบัติ การมีสวนรวมในการทํางานรวมถึงขั้นตอน การวางแผน ในการ

ทํางาน 

5. มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ                  10% 

 คะแนนงานฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงานและการวิเคราะหข้ันตอนการไดมาของขอมูล 

คะแนนถาม-ตอบในการนําเสนอผลงาน รวมถึงคําถาม - คําตอบในการนําเสนอผลงาน

สรุปคําแนะนําที่ อาจารยแนะนําเพื่อนในชั้น 

6. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัย                     30% 

คะแนนการสงหัวขอศิลปนิพนธ ซึ่ งตองมีเนื้อหาครบตามที่กําหนดและข้ันตอน

กระบวนการการออกแบบตกแตงภายใน 

 

การประเมินผล 

 คะแนนรอยละ 90-100  มีผลการศึกษา  A 

คะแนนรอยละ 85-90  มีผลการศึกษา  B+ 

คะแนนรอยละ 75-84  มีผลการศึกษา  B 

คะแนนรอยละ 70-74  มีผลการศึกษา  C+ 

คะแนนรอยละ 60-69  มีผลการศึกษา  C 

คะแนนรอยละ 55-59  มีผลการศึกษา  D+ 

คะแนนรอยละ 50-54  มีผลการศึกษา  D 

คะแนนรอยละ 5 -49  มีผลการศึกษา  F 
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แผนการสอนท้ังหมด 64 ชั่วโมง 

โดยมีรายละเอียดของแผนการสอนประจําสัปดาห ดังนี้ 

แผนการสอนและการประเมินผล 

1.แผนการสอน 

สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

1 

(บทที่1) 

 

1. แนะนํารายละเอียดของรายวิชา 

2. อธิบายจุดประสงคและขอบเขต

เนื้อหาของรายวิชา 

3. สอบถามแนะนําของโครงการ

ออกแบบ 

4. ฝกปฏิบัติการคิดโครงการที่จะ

นําเสนอ 

5. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผูสอนแนะนํารายวิชารวมถึง

สอบถามโครงการที่นักศึกษา

มีความสนใจที่จะศึกษาโดย

ผ า น ก า ร บ ร ร ย าย พ ร อ ม

ยก ตั ว อ ย า ง โ ค ร ง ก า ร ใ น

รูปแบบตางๆตามหนังสือและ

เอกสารประกอบการสอนที่

ไดใหไปศึกษากอนเขาเรียน

ห ลั ง จ า ก นั้ น ไ ด มี ก า ร ใ ห

นักศึกษาคิดโครงการศิลป

นิพนธพรอมกับนําเสนอทาย

คาบ 

อาจารย

นรินทร 

2 

(บทที่1) 

 

1. ลักษณะปญหาและการ

แกปญหาของโครงการ

ออกแบบตกแตงภายใน 

2. ลักษณะและรูปแบบของ

โครงการออกแบบตกแตง

ภายใน 

3. ฝกปฏิบัติการคิดโครงการที่จะ

นําเสนอ 

4. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

บรรยายลักษณะปญหาและ

การแกปญหาของโครงการ

ออกแบบตกแตงภายในของ

รุ นพี่ ที่ จ บ กา รศึ กษ า โ ด ย

มอบหมายใหการศึกษาแบบ

เปนกลุมและนําเสนอสิ่ ง ท่ี

ศึกษาตามหัวขอที่ไดบรรยาย

ทายคาบ 

อาจารย

นรินทร 

3 

(บทที่1) 

 

1. กระบวนการออกแบบตกแตง

ภายใน 

2. ฝกปฏิบัติการคิดโครงการที่จะ

นําเสนอ 

3. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpointแ ล ะ ทํ า ก า ร

บ ร ร ย า ย เ นื้ อ ห า ข อ ง

กระบวนการออกแบบตกแตง

ภ า ย ใ น พ ร อ ม กั บ ไ ด ย ก

อาจารย

นรินทร 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

กรณีศกึษาของโครงการตางๆ

ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ

ต กแ ต ง ภ าย ใน พร อ ม กับ

มอบหมายงานใหนักศึกษาไป

ทํ าการ ศึ กษ า โ คร งการที่

ต น เ อ ง ส น ใ จ พ ร อ ม กั บ

นําเสนอทายคาบ 

4 

(บทที่1) 

 

1. การศึกษาความเปนไปไดของ

โครงการ 

2. ฝกปฏิบัติการคิดโครงการที่จะ

นําเสนอ 

3. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

บรรยายการศึ กษาความ

เปนไปไดของโครงการซึ่งเปน

มู ล ฐ า น ใ น ก า ร เ ริ่ ม ต น

โคร งการศิ ลปนิพนธ ของ

นักศึกษาโดยการอภิปราย

รวมกันในชั้น 

อาจารย

นรินทร 

5-7 

(บทที่2) 

 

1. การจัดทํารายละเอียดโครงการ

เพ่ือการออกแบบ 

2. ฝกปฏิบัติการจัดทํารายละเอียด

โครงการเพ่ือการออกแบบ 

3. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

บ ร ร ย า ย ก า ร จั ด ทํ า

รายละเอียดโครงการเพ่ือการ

ออกแบบซึ่งแยกเนื้อหาเปน

ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง ก า ร ทํ า

รายละเอียดโครงการ ปญหา

ตางๆรวมถึงโครงราง ซึ่งจะมี

กิจกรรมการถาม-ตอบ การ

ใหนักศึกษาเสนอความคิด 

หลังจากนั้นไดใหนักศึกษาจับ

กลุมเพ่ือทําการสรุปเนื้อหา

แล ะ นํ า ม า อภิ ป ร า ย แล ะ

นําเสนอในทายคาบ 

อาจารย

นรินทร 

8 

(บทที่2) 

1. สวนประกอบและเนื้อหาของ

รายละเอียดโครงการ 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

อาจารย

นรินทร 
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สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

 2. ฝกปฏิบัติการจัดทํารายละเอียด

โครงการเพ่ือการออกแบบ 

3. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

บรรยายในเนื้อหาที่เก่ียวกับ

สวนประกอบและเนื้อหาของ

รายละเอียดโครงการ จากนั้น

ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติและ

ทําการศึกษาสวนประกอบ

และเนื้อหาในรายละเอียด

ของโครงการการออกแบบ

ตกแตงภายใน 

9 

(บทที่2) 

 

1.ขอมูลและการจัดการขอมูล 

2. ฝกปฏิบัติการจัดทําขอมูลและ

การจัดการขอมูล 

3. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

บรรยายในเนื้อหาที่เก่ียวกับ

ขอมูลและการจัดการขอมูล 

พรอมกับใหนักศึกษาไดทํา

การซักถามถึงหัวขอที่สงสัย 

หลังจากนั้นใหนักศึกษาได

ดํ า เ นิ น ก า ร ห า ข อ มู ล ที่

เ ก่ียวกับหัวขอศิลปนิพนธ 

ของแตละบุคคล หลังจากนั้น

ใ ห นํ า ข อ มู ล ดั ง ก ล า ว ม า

อภิปราย นําเสนอหนาชั้น

เรียน 

อาจารย

นรินทร 

10 

(บทที่3) 

 

1. แนวความคิดและภาพลักษณ

ของโครงการ 

2. ฝกปฏิบัติการการไดมาของ

แนวความคิดและภาพลักษณ

ของโครงการ 

3. นําเสนอ อภิปรายหนาชั้น 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

บรรยายในเนื้อหาที่เก่ียวกับ

ก ร ะ บ ว น ก า ร ไ ด ม า ข อ ง

แนวความคิดและภาพลักษณ

ของโครงการ รวมถึง สิ่งท่ีจะ

นํ า เ ส น อ ใ น รู ป แ บ บ ก า ร

ออกแบบตกแตงภายในให

ตอบโจทยกับวัตถุประสงคที่

ไดกําหนดไว โดยใหนักศึกษา

อาจารย

นรินทร 

ณ 



สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

ฝ กฝนจากกรณี ศึ กษ า ใ น

โครงการตางๆพรอมกับนํา

ขอมูลที่ไดไปทําการศึกษา มา

อภิปรายและนําเสนอหนาชั้น

เรียน 

11 

(บทที่4) 

 

1. การนําเสนอหัวขอและราง

โครงการศิลปนิพนธ 

4 ผู ส อ น นํ า เ ส น อ เ ป น File 

Powerpoint และทําการ

บรรยายในเนื้อหาที่เก่ียวกับ

การนําเสนอหัวขอและราง

โครงการศิลปนิพนธ ซึ่งไดนํา

เนื้อหาที่ไดเรียนมาสรุปถึง

เนื้อหาที่จะตองนําเสนอใน

Proposal กอนที่จะเปน

โครงการออกแบบตกแตง

ภายใน ในรูปแบบศิลปนิพนธ 

ในการเรียนการสอนในหัวขอ

นี้จะใหนักศึกษาหาอาจารยที่

ปรึกษาศิลปนิพนธ คนที่1ซึ่ง

หลักการทําศิลปนิพนธจะ

ประกอบไปดวยอาจารยที่

ปรึกษาจํานวน2คน  

อาจารย

นรินทร 

12-14 

(บทที่4) 

 

1. การจัดทําหัวขอและราง

โครงการศิลปนิพนธ 

4 ผูสอนจะแนะนําในการจัดทํา

หัวขอและรางโครงการศิลป

นิพนธ โดยที่นักศึกษาจะนํา

ขอมูลโครงการเขามาปรึกษา 

จากนั้นทางอาจารยผูสอนจะ

ทําการนัดสงเลม Proposal 

พรอมทั้ง การนําเสนอ 

อาจารย

นรินทร 

15-16 

(บทที่4) 

 

1. การประเมินผลการเรียนรู 4 คณะกรรมการตรวจหัวขอ

และรางโครงการศิลปนิพนธ 

จะทําการประเมินโครงการ

อาจารย

นรินทร 

ด 



สัปดาห

ที ่
หัวขอ/รายละเอยีด 

จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน 

ออกแบบตกแตงภายในของ

นักศึกษาเปนรายบุคคล โดย

ผานสื่ออิเล็คโทรนิคโปรแกรม 

Powerpoint หลังจากที่

ประ เมิ นผลแล วจะมี ก าร

ประกาศผูที่มีสิทธิ์ที่จะไดทํา

ศิลปนิพนธในภาคการศึกษา

ตอไป 

 

2.แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาห

ที่

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมิน 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม คะแนนการเขาเรียนและจะตัดคะแนนใน

กรณีท่ีแตงตัวไมถูกระเบียบ เลน เครื่องมือ

สื่อสารหรือเครื่องมือที่ไมเก่ียวของในรายวิชา 

เขาเรียนสายและคุยกันในหองนอกจากนั้นยัง

มีการวากลาวตักเตือนและขอกําหนดอ่ืนๆเชน

มาสายไมใหเขาหอง และขาดเรียนเกิน 2 ครั้ง

สงผลใหไมผานในรายวิชา 

1-16 20% 

2. ดานความรู คะแนนงานฝกปฏิบัติโดยตองสอดคลอง สื่อ

ความหมายและเขาใจในเนื้อหา ตรงตาม

โจทยที่ใหพรอมกับการนําเสนอผลงานและ

การอธิบายแนวความคิดรวมถึงคะแนนถาม-

ตอบในชั้นเรียน 

1-10 10% 

3. ดานทักษะทางปญญา คะแนนงานฝกปฏิบัติ การนําเสนองาน การ

อภิปราย ถาม-ตอบ 

1-10 10% 

4. ดานทักษะความสัมพันธ 

   ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

คะแนนงานฝกปฏิบัติ การมีสวนรวมในการ

ทํางานรวมถึงขั้นตอน การวางแผน ในการ

ทํางาน 

1-10 10% 

5. ดานทักษะวิเคราะหเชิง คะแนนงานฝกปฏิบัติ การนําเสนอผลงาน 1-10 20% 

ต 



ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน 

สัปดาห

ที่

ประเมิน 

สัดสวน

ของการ

ประเมิน 

ตัวเลข การสื่อสารและการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวิเคราะหข้ันตอนการไดมาของขอมูล 

คะแนนถาม-ตอบในการนําเสนอผลงาน 

รวมถึงคําถาม - คําตอบในการนําเสนอผลงาน

สรุปคําแนะนําที่ อาจารยแนะนําเพื่อนในชั้น 

6. ดานทักษะพิสัย 

 

คะแนนการสงหัวขอศิลปนิพนธ ซึ่งตองมี

เนื้ อหาครบตามที่ กํ าหนดและขั้ น ตอน

กระบวนการการออกแบบตกแตงภายใน 

15-16 30% 

 

 

 

 

ถ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 1 

 

หัวขอเนื้อหา 

 กระบวนการคนหาปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายใน 
 ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง 
 ความหมายของปญหา 

 กระบวนการออกแบบ คือ กระบวนการแกปญหาของโครงการ 

 ลักษณะของปญหาในงานออกแบบตกแตงภายใน 

 แนวทางการแกปญหาของการออกแบบ  

 การจัดกระบวนการออกแบบ  

ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง 

กระบวนการออกแบบตกแตงภายใน 

การศกึษาความเปนไปไดของโครงการออกแบบตกแตงภายใน 

 ลักษณะโครงการกับการศึกษาความเปนไปได 

 ขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

สรุปทายบท 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบ นักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

1.  สามารถวิเคราะหถึงปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายในซึ่งจะตอยอดไปเปน

ความสําคัญและความเปนมาของโครงการออกแบบตกแตงภายในในการทําศิลปนิพนธ

ตอไปได 

2. สามารถกําหนดรูปแบบของโครงการไดวาจะเปนโครงการเพ่ือการออกแบบโครงการ

ปรับปรุงเพ่ือการออกแบบหรือโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบ 

3. สามารถเรียนรูและเขาใจในกระบวนการออกแบบตกแตงภายในเพ่ือใชประกอบการ

จัดทําโครงการเพ่ือการออกแบบตกแตงภายในในการทําวิทยานิพนธตอไป 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 มาตรฐานผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการอธิบายแนะนําปลูกฝงเรื่องวินัย

ในการตรงตอเวลาทั้งการเขาเรียนและสงงาน การแตงกายชุดนักศึกษาและเพิ่มขอ

กําหนดการใหคะแนนในเรื่องระเบียบวินัย 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรู ขอนี้ไดดําเนินการวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการอธิบายแนะนําปลูกฝงในเรื่องความคิดสรางสรรค เนื้อหาและทฤษฎีที่สําคัญ 
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การนําไปใชเพื่อเปนพื้นฐานในงานนําเสนอผลงานการออกแบบจากการทําแบบฝกหัด

และการฝกปฏิบัติรวมถึงการนําเสนอผลงานที่ตองสามารถอธิบายแนวความคิดของงาน

รวมถึงการใหโจทยที่ประยุกตใชงานกับงานอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการออกแบบตกแตง

ภายใน 

3.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา จะมีการอธิบายแนะนํา ปลูกฝงการ

ประยุกตความรู ทักษะทางดานการออกแบบพรอมทั้งการทําแบบฝกหัดและการฝก

ปฏิบัตแิละการฝกการคนหาตัวตนเพ่ือเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานการออกแบบ

รวมถึงการนําเสนอแนวคิดในการออกแบบ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย

การอธิบายแนะนํา ปลูกฝงการอยูรวมกันในสังคม การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่นผานการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติซึ่งมอบหมายงานกลุม 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีการอธิบายแนะนํา ปลูกฝงการนําเสนอแนวความคิด ที่มา

ที่ไปของงานการเลือกใชเครื่องมือตางๆใหไดมาขอขอมูลเพ่ือใชในการฝกปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติทั้งแบบเปนกลุมและแบบรายบุคคลพรอมกับฝกการให

คะแนนซักถามงานของเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

6.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัย โดยอธิบายแนะนําปลูกฝง ผลกระทบรวมถึงขอ

ควรคํานึงตางๆในการทํางานสายวิชาชีพจากการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เครื่องฉาย LED Projector  

 2. เครื่องคอมพิวเตอร 

 3. สื่อวีดีทัศน 

 4. ระบบ Internet 

 5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

จะมีการวัดผลและประเมินผลจากคะแนนการเขาเรียนซึ่งจะทําการตัดคะแนนในกรณีที่

แตงตัวไมถูกระเบียบ เลนเครื่องมือสื่อสารหรือเครื่องมืออ่ืนๆที่ไมเก่ียวของในรายวิชาที่เรียน การเขา

เรียนสายและคุยกันในหอง นอกจากนั้นยังมีการวากลาวตักเตือนและอธิบายถึงขอกําหนดตางๆเชน

มาสายไมใหเขาหองและขาดเรียนเกิน 2 ครั้งสงผลใหไมผานในรายวิชาเนื่องจากเนื้อหารายวิชามี

ความตอเนื่องกัน  
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คะแนนงานจากการฝกปฏิบัติโดยตองสอดคลองและสื่อความหมายพรอมกับตองเขาใจใน

เนื้อหาที่ตรงตามโจทยที่ใหฝกปฏิบัติพรอมกับการนําเสนอผลงาน ในการนําเสนอผลงานตองสามารถ

อธิบายแนวความคิด การวิเคราะหข้ันตอนการไดมาของขอมูล รวมถึงคะแนนถาม - ตอบในชั้นเรียน 

ซึ่งทั้งหมดตองสอดคลองในเนื้อหาที่สอน เชน ปญหาและการแกปญหาของโครงการออกแบบตกแตง

ภายใน ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตงและกระบวนการออกแบบตกแตงภายใน

เปนตน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

บทที่ 1 

กระบวนการคนหาปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายใน 

 ลักษณะของปญหาและการแกปญหาในงานออกแบบตกแตงภายใน 
 เปนที่รูกันท่ัวไปวาการออกแบบตกแตงภายในคือการกระทําบางอยางที่อาศัยศิลปะและ

วิทยาศาสตรเขามาประกอบกันเพ่ือใหไดมาของพ้ืนที่ที่มนุษยสามารถเขาไปใชสอยไดภายในอาคาร 

หรือพ้ืนที่ภายใน ซึ่งแนนอนในการออกแบบตองตอบสนอง 2 สิ่งคือตอบสนองทางดานรางกายและ

ตอบสนองทางดานจิตใจกลาวคือทางดานรางกายนั้นตองตอบสนองการใชสอยของกิจกรรมของมนุษย 

และทางดานจิตใจคือความสุนทรียภาพในการเขาไปใชสอยในพื้นท่ีนั้นๆแตทางดานการออกแบบ

ตกแตงภายในจะใหคาน้ําหนักในขอหลังมากกวา จึงเกิดการออกแบบเนนความสวยงามมากกวาหนาที่

ใชสอย  

 งานออกแบบตกแตงภายในเปนผลงานท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึนมาผานกระบวนการทาง

ความคิดของมนุษยหรือกลาวไดวางานออกแบบตกแตงภายในเปนผลจากการใชสติปญญาของ

ผูออกแบบโดยในการออกแบบนั้นตองใชอารมณทางศิลปะและหลักหลักการของเหตุและผลในเชิง

ตรรกศาสตรแตก็อาจเกิดความขัดแยงซึ่งข้ึนอยูกับประสบการณ ความชอบสวนตัวรวมถึงการ

วิเคราะหขอมูลของแตละบุคคล 

 

 ความหมายของปญหา 

 แนนอน มนุษยตองเผชิญหนากับปญหาอยางไมมีที่สิ้นสุดเห็นไดจากการใชชีวิตประจําวันใน

สังคม มนุษยมีปญหาเกิดขึ้นและตองเก่ียวของดวยกันเสมออาจเปนปญหาสวนตัวหรือปญหาสวนรวม 

อาจเปนปญหาที่เก่ียวของกับสภาพแวดลอมทางกายภาพซึ่งจะแตกตางกันไปแตอาจสรุปแบบคราวๆ

ไดวาปญหาเกิดจากปรากฏการณใดหรือสถานการณใดสถานการณหนึ่งมีผลหรือสภาพตางจากท่ี

เปนอยูหรือสิ่งที่ตองการ  

 
ภาพที่ 1 แหลงท่ีมาของปญหา 

ที่มา : จากผู ทำการสอน 
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 ปญหาอาจกอเกิดขึ้นแลวหรือคาดเดาวาจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับที่เกิดขึ้นแลวปญหาคือ 

ความแตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปนกับสิ่งที่เปนอยู ในสวนกรณีที่คาดเดาวาปญหาจะเกิดข้ึนใน

อนาคตดังนั้นปญหาคือความแตกตางระหวางสิ่งที่ควรจะเปนกับสิ่งท่ีคาดเดาวากําลังจะเกิดข้ึนใน

อนาคต 

 

 กระบวนการออกแบบ คือ กระบวนการแกปญหาของโครงการ 

 ในกระบวนการออกแบบนั้นเปนกระบวนการท่ีตองการที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพที่เปนอยูใน

ปจจุบันหรือสภาพที่คาดเดาวาจะเกิดขั้นในอนาคตโดยใหเปนสภาพที่ควรจะเปนหรือดีกวาของเดิมซึ่ง

อาจจะสรุปไดวากระบวนการออกแบบข้ันคือกระบวนการแกปญหาและการออกแบบตกแตงภายใน

นั้นเปนสวนหนึ่งของการแกปญหาทั้งผูใชสอยหรือตัวเจาของโครงการเองในสวนปญหาที่จะแกนั้นอาจ

เกิดขึ้นแลวจากการใชสอยพ้ืนที่ การใหบริการ เปนตนหรือการคาดเดาของปญหาที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตเชนพ้ืนท่ีไมเพียงพอตอผูใชสอย ในการแกปญหาโดยใชกระบวนการออกแบบนั้นอาจจะแยก

ได3ลักษณะดังนี้ 

  โครงการใหม เปนการแกปญหาตามความตองการของเจาของโครงการ(Owner)ซึ่ง

สวนมากมักจะตองสอดคลองกับความตองการของตลาด นโยบายรวมถึงผูใชสอย(User)ซึ่งอาจใหคา

น้ําหนักแตกตางกันไปของแตละโครงการแตสวนมากทุกโครงการก็ตองหวังทางดานผลกําไรในกรณีที่

เปนโครงการของเอกชนแลวนั้นในการจัดทําโครงการใหมนั้นอาจจะเปนการแกไขความคลาดแคลน

หรือที่คาดการณไวในอนาคต เช โครงการศูนยการคาในชุมชน โครงการบานเอ้ืออาทรเปนตน  

 
ภาพที่ 2 โครงการบานเอ้ืออาทร 

ที่มา : https://news.mthai.com/economy-news/452530.html เขาถึงขอมูลเมื่อวันท่ี 6 ส.ค.60 
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 โครงการปรับปรุง เปนโครงการที่แกปญหาโดยการปรับสภาพหรือสิ่งที่เปนอยูใหมี

สภาพที่ดีข้ึนเชนโครงการปรับปรุงหองสมุด โครงการปรับปรุงโรงแรมเปนตนซึ่งโครงการปรับปรุงนี้

เนนการแกปญหาในเชิงการพัฒนาเปนสําคัญ 

 โครงการเสนอแนะ เปนโครงการในการแกปญหาโดยเพ่ิมจํานวนหรือทําสวนขยาย 

หรืออาจเรียกไดวาโครงการตอเติมนั่นเอง เพ่ือแกไขการขาดแคลนพ้ืนที่ใชสอยหรือโครงการเดิมมี

พ้ืนที่ไมเพียงพอ เชน โครงการตอเติมโรงแรมเพื่อเพ่ิมจํานวนหองพัก โครงการตอเติมสํานักงานเปน

ตน 

 ลักษณะของโครงการทั้ ง3ดังที่ ไดกลาวมายอมตองเกี่ยวของกับการจัดการ

สภาพแวดลอมทางกายภาพในการออกแบบตกแตงภายในจะใหคาน้ําหนักของสภาพแวดลอมทาง

กายภาพภายในอาคารมากกวาแตยังตองคํานึงถึงภายนอกดวยซึ่งมีความเก่ียวของและสอดคลองกับ

งานในกระบวนการออกแบบโดยที่ในการแกปญหาตองดําเนินการใหถึงเปาหมายและวัตถุประสงค

ของโครงการที่ไดวางแผนกันไวอยางไรก็ตามดังที่ไดกลาวมาขางตนเปนการกลาวถึงกระบวนการ

แกปญหาของโครงการในเชิงเนื้อหาเพียงเทานั้นยังไมไดกลาวถึงกระบวนการออกแบบที่เปนระบบเชิง

วิธีการ  

 

 ลักษณะของปญหาในงานออกแบบตกแตงภายใน 

 ในงานออกแบบตกแตงภายใน มักมีขอบกพรองตางๆมากมายซึ่งสงผลตอการออกแบบที่ไม

บรรลุวัตถุประสงคของโครงการหรอืสภาพที่ตองการโดยเฉพาะอยางยิ่งไมตอบสนองผูใชงานทั้งในการ

ใชสอยและสุนทรียศาสตรซึ่งอาจจะสรุปปญหาไดดังนี ้

 ความไมชัดเจนของปญหา การที่เราไมทราบตัวปญหาที่แทจริงนั้นยอมเปนอุปสรรคท่ีสําคัญ

ในการออกแบบใหตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือเมื่อไมรูวาอะไรคือปญหาของโครงการ 

การแกปญหายอมจะไมเกิดขึ้นถึงแมจะเกิดขึ้นก็ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอหรือในงานออกแบบที่ไม

ประสบความสําเร็จเกิดจากการขาดความสามารถในการหามูลฐานของการกําหนดปญหา เชน 

โครงการมีความตองการการเพ่ิมจํานวนหองพักแตเราไมทราบขอมูลเก่ียวกับรูปแบบหองพัก(Type)  

วาตองเพ่ิมหองแบบไหน จํานวนเทาไหรอีกประการหนึ่งความชัดเจนของปญหาเกิดจากผูออกแบบเอง

ที่ไมรูปญหาหรือไมสามารถคาดคะเนปญหาที่จะเกิดข้ึนอาจเนื่องมาจากการขาดประสบการณหรือมี

ความรูในดานนั้นไมเพียงพอสุดทายแลวความไมชัดเจนของปญหาอาจเกิดมาจากขอมูลที่ไดไมสมบูรณ

และไมครอบคลุม 

 ความซับซอนของปญหา ความซับซอนของปญหาอาจเกิดขึ้นไดจากจํานวนของปญหาซึ่ง

สงผลถึงความสัมพันธที่ซับซอนของปญหาทั้งหมวดหมูประเภทเดียวกันและคลายกันเชนปญหา

ทางดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ กฎหมาย การเมือง การปกครอง สภาพแวดลอมหรือแมกระท่ัง

หนาที่ใชสอย เปนตน 
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 ความขัดแยงของปญหา ความตองการที่เกิดจากที่เกิดจากปญหาตางประเภทกันนั้นมักจะมี

ความขัดแยงของปญหาตามมาดวยเชนตองการโถงตอนรับในโรงแรม(Lobby)ที่มีความหรูหราตรง

ตามแนวความคิดแตในขณะเดียวกันตองคํานึงถึงงบประมาณที่ทางเจาของงานไดตั้งไวเปนตน 

 ความบกพรองของขอมูลที่ไดรับ นี่ก็เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดปญหาในการ

ออกแบบสาเหตุอาจเกิดจากความไมสมบรูณของขอมูลที่ไมสามารถหามาไดอยางเต็มที่หรือหาไดเพียง

บางสวนหรือขอมูลไมมีความเชื่อถือนี่ก็เปนเหตผุลหนึ่ง สวนมากจะเอามาจากสื่อออนไลนซึ่งอาจจะไม

มีแหลงอางอิงหรือแมกระท่ังการไดขอมูลจากแหลงที่ไมตรงมีคนใหขอมูลแทนเชนพนักงานใหขอมูล

แทนเจาของบริษัทซึ่งสงผลใหเกิดความไมแนชัดของปญหา 

 
ภาพที่ 3 ลักษณะของปญหา 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

 แนวทางการแกปญหาของการออกแบบ  

 จากลักษณะปญหาตางๆท่ีไดกลาวมานั้นเราอาจลดขอผิดพลาดในการออกแบบโดยเสนอ

แนวทางและวิธีการดังตอไปนี ้

 ปญหาที่ไมชัดเจน จะตองทําใหมันชัดเจนยิ่งข้ึนโดยการกําหนดขอบเขตของปญหาและตอง

หาตัวปญหานั้นใหเจอเชนการขอคําแนะนําจากที่ปรึกษาผูซึ่งมีความรูและเชี่ยวชาญในดานนั้นๆหรือ

เชิญเขามาเปนสวนหนึ่งของทีมงานก็จะชวยใหการคาดเดาปญหาที่จะเกดข้ึนมีความใกลเคียงและ

ถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 ปญหาที่มีความซับซอน จะตองลดความซับซอนใหนอยลงโดยที่ลดความซับซอนของปญหา

ใหเขาใจไดงายขึ้นโดยการสรุปยอขอมูลไมใชการตัดขอมูลทิ้ง ในการวิเคราะหเพ่ือลดความซับซอน

ของปญหาหรือขอมูลที่รับมานั้นตองมีการจัดระบบของขอมูลในรูปแบบกระบวนการออกแบบ 



8 

 

 ปญหาที่มีความขัดแยง  ปญหาในการออกแบบมักมีการเกิดความขัดแยงกันเกิดข้ึนไดเสมอ 

อาจจะเปนความขัดแยงระหวางความตองการที่ตางกันสงผลทําใหความตองการหนึ่งไปขัดแยงกับ

ความตองการหนึ่ง การสรางโอกาสหรือเกณฑเพิ่มเติมจากของเดิมจะทําใหเกิดการมีทางเลือกในการ

ชั่งน้ําหนักและเลือกแนวทางในการแกปญหาไดอยางเหมาะสมที่สุด 

 ปญหาความบกพรองของขอมูล ปองกันโดยตองใชเทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลรวมไปถึง

ขั้นตอนการวิเคราะหที่ถูกตองซึ่งสวนมากจะเปนขอมูลจากการวิเคราะหพฤติกรรมของผูใชสอย 

กลุมเปาหมายของโครงการเปนตนเพราะถาหากวิเคราะหขอมูลไมละเอียดอาจทําใหความตองการ

พ้ืนที่ใชสอยขาดหายและตกหลนของขอมูลได 

 

 การจัดกระบวนการออกแบบ  

ในกระบวนการออกแบบนั้นมีการพัฒนามาจากลักษณะของปญหาในการออกแบบกลาวคือ

เมื่อเราทราบปญหาแลวตอไปตองคิดอยางเปนระบบท่ีมีการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการใหชัดเจนโดยที่วาจะทําอะไรกับโครงการนี้และมีปญหาหรือขอดอยขอไหนบางซึ่งอาจจะมี

การคาํนึงถึงตัวแปรตางๆประกอบดวย 

 

 
ภาพที่ 4 การพัฒนาแนวคิดระบบของกระบวนการออกแบบ 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

  

การดําเนินการตามวิธีที่เปนระบบเพื่อใหไดผลลัพธท่ีตรงกับเปาหมายของโครงการที่ไดตั้งไว 

มีกระบวนการอยู 3 ประการคือ 

 1. กระบวนการปอนกลับ คือกระบวนการที่มีการวิเคราะหขอมูลตลอดเวลาโดยให

สอดคลองกับวัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการหรือมีการปรับขอมูลการตรวจสอบขอมูลที่ไดมา 

 2. กระบวนการตัดสินใจ ในการที่จะไดผลลัพธของขอมูลใหตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการนั้นๆและตองมีการตัดสินใจวามีความถูกตองหรือไดคําตอบที่ใกลเคียงกับวัตถุประสงคของ

โครงการที่ไดมีการตั้งเอาไวเพียงใดพรอมกับในการสรางโอกาสใหมีการเลือกหลายๆทางดวยการ
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วิเคราะหขอดีขอดอยของแตละทางเลือกโดยใหไดผลลัพธใหตรงหรือใกลเคียงกับเปาหมายมากท่ีสุด 

ขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจอาจสรุปขั้นตอนไดดังนี้  

2.1 กําหนดขอบเขตของตัวปญหากอนเชน ความตองการของลูกคา ผูใชสอย หรือ

วัตถุประสงคของโครงการเชนเปนสถานที่พักผอน เพ่ือขยายธุรกิจเปนตน  

2.2 วิเคราะหปญหาโดยตองแยกประเด็นความสําคัญของปญหา 

2.3 สรางแนวทางในการแกปญหาหลายๆแนวทาง 

2.4 ทําการประเมินแนวทางแกปญหาตางๆพรอมกับตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด

ในการแกปญหาเพ่ือที่จะไดตอบวัตถุประสงคของโครงการหรือเปาหมายของโครงการ 

2.5 ดําเนินการตามแนวทางที่ไดแกปญหาตามแนวทางที่ไดตัดสินใจไว 

 

 
ภาพที่ 5 ขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจ 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

 

ในกระบวนการตัดสินใจดังที่ไดกลาวมานั้นถานําหลักการของพระพุทธศาสนาที่วาดวย

อริยสัจ 4 คือหลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการซึ่งเปนหลักธรรมหรือหลักความจริงแหงการพน

ทุกขทั้งปวง อริยสัจ 4 ประกอบดวย ทุกข คือความไมสบายกายไมสบายใจเปนสภาพของความ

ลําบากทั้งทางกายและทางใจ ทั้งรัก โลภ โกรธ หลง ความเศราโศกเสียใจทั้งปวงเปนตน สมุทัย คือ 

สาเหตุแหงทุกขนั้นซึ่งความทุกขทั้งปวงมักเกิดจากความไมรูความไมเขาใจในโลกความออน

ประสบการณในชีวิตซึ่งความไมรูเหลานี้เปนสาเหตุแหงทุกขทั้งปวง นิโรธ คือ ความไมมีทุกขซึ่งก็

หมายถึงการเขาใจในสมุทัยความเขาใจสาเหตุแหงทุกข ความเศรามัวหมองท้ังปวง สุดทาย มรรค คือ 
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หนทางแหงการดับทุกขซึ่งพระพุทธองคตรัสไววา มรรคมีองค 8 หรือและวิธีการดับทุกขทั้งปวงนั้นมี

อยู 8 ประการดวยกัน 

ถานําหลักการของอริยสัจสี่มาใชในการออกแบบก็จะไดแนวคิดที่สอดคลองกันไดวา 

ทุกข ในมุมมองของงานออกแบบ คือความตองการจากเจาของโครงการหรือผูใชสอย 

เพราะฉะนั้นผูที่ออกแบบตองรูถึงปญหาและสามารถที่จะตองระบุใหไดวาปญหาหรือโจทยท่ีไดรับคือ

อะไร 

สมุทัย ในมุมมองของงานออกแบบ คือการหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาในที่นี้ก็คือความ

ตองการและวัตถุประสงคโครงการ 

นิโรธ ในมุมมองของงานออกแบบ คือการกําหนดจุดหมายของปญหาโดยการกําหนดความ

ตองการของโครงการการไดมาของพ้ืนที่ใชสอยท่ีตอบสนองผูใชสอยและความงามเปนตน 

มรรค ในมุมมองของงานออกแบบ คือแนวทาง ขั้นตอนกระบวนการในการแกไขปญหาซึ่งใน

การออกแบบนั้นตองไดผลลัพธโดยใหบรรลุความตองการและวัตถุประสงคโครงการ 

3. ลักษณะของกระบวนการวงจรตอเนื่อง คือลักษณะของกระบวนการ การวิเคราะห การ

สังเคราะหและการประเมินโดยเปนแบบหมุนวนเปนรอบๆ 

 

ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตง 

คําวา โครงการ มีความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษวา Project ซึ่งหมายถึงระบบการ

ปฏิบัติงานที่ประกอบไปดวยกิจกรรมและรายละเอียดตางๆของการดําเนินงานนั้นๆใหบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีไดกําหนดไว  

ชนิดของโครงการออกแบบตกแตงภายในที่นักศึกษาจะตองนําเสนอหัวของในการทําศิลป

นิพนธนั้นสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทไดดังนี้ 

1. โครงการออกแบบตกแตงภายใน ในรูปแบบของโครงการประเภทนี้จะมีลักษณะโครงการ

ที่มีอยูจริงเปนโครงการจริงอาจอยูในระหวางการกอสรางหรือกอสรางแลวเสร็จแตยังไมมีงานตกแตง

ภายในหรือยังไมเปดใชงานทําใหนักศึกษาสามารถกําหนดรูปแบบการออกแบบตกแตงภายในไดอยาง

ครบถวน 

2. โครงการปรับปรุงเพื่อการออกแบบตกแตงภายใน เปนโครงการท่ีมีการดําเนินการใชงาน

มาแลวอาจสอดคลองกับนโยบายของโครงการที่จะทําการปรับปรุงหรือจากการวิเคราะหความเปนไป

ไดของโครงการที่ตองการปรับปรุงใหดีขึ้นแตตองมีความตองการการใชงานตามลักษณะเดิมเปนหลัก 

เชนปรับปรุงโดยการเพิ่มขนาดพ้ืนที่ของอาคารการเพ่ิมจํานวนหองพักหรือรูปแบบการจัดแสดงใน

กรณีของโครงการพิพิธภัณฑเปนตน 

3. โครงการเสนอแนะเพื่อการออกแบบตกแตงภายใน เปนโครงการที่ไมมีอยูจริงโดยเปน

การสมมติขึ้นซึ่งมีมูลเหตุมาจากหลักการการวิเคราะหถึงความเปนไปไดของโครงการรวมถึงการ
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เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชงานของโครงการจากของเดิม การเปลี่ยนที่ตั้งของโครงการเพ่ือเพ่ิม

ชองทางทางธุรกิจหรือโครงการมีนโยบายปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีใชสอยของโครงการใหมทั้งหมด 

 

 
ภาพที ่6 ลักษณะโครงการออกแบบตกแตงภายใน 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

กระบวนการออกแบบตกแตงภายใน 

กระบวนการออกแบบหมายถึงกระบวนการทุกข้ันตอนที่เก่ียวของกับงานออกแบบเพ่ือเกิด

ผลผลิตเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการโดยที่หัวใจ

ของกระบวนการออกแบบก็คืองานออกแบบที่มีวิธีการเปลี่ยนสภาพที่เปนอยูใหเปนสภาพที่ควรจะ

เปนหรือที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการออกแบบเปนกระบวนการที่เก่ียวของกับกิจกรรมตางๆรวมถึงการลําดับขั้นตอน

ของกิจกรรมและความสัมพันธของแตละกิจกรรม พฤติกรรม การกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ใชสอย  

กระบวนการออกแบบตกแตงภายในเปนกระบวนการหนึ่งที่ทางมัณฑนากรใชเปนเครื่องมือ

ในการออกแบบเชนการแปลความหมายจากความตองการของผูใชสอยอาคารที่กําหนดไวอยางชัดเจน 

เพ่ือนํามาเปนคําตอบในการออกแบบตกแตงภายในซึ่งใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารกับทางสถาปนิก 

วิศวกรทั้งงานโครงสรางและงานระบบรวมถึงผูรับเหมาโดยผานแบบกอสรางและรายการประกอบ
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แบบกอสรางตางๆซึ่งสามารถวิเคราะหกระบวนการหลักๆไดเปน4ขั้นตอนคือ ข้ันตอนการทํา

โปรแกรม ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการทําแบบกอสรางและการดําเนินการกอสรางสุดทายคือ

ขั้นตอนการประเมินจากการเขาอยู 

1.ขั้นตอนการทําโปรแกรม เปนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ การศึกษาปญหา

ตางๆของโครงการเปนการริเริ่มโครงการและตองกําหนดขอบเขตของปญหาเชนความตองการขยาย

กิจการของรานอาหารหรือความตองการที่จะปรับปรุงเพ่ือแขงขันทางธุรกิจเปนตนข้ันตอนในการเก็บ

รวบขอมูลนั้นตองคํานึงถึงขอบเขตของปญหาที่มีการกําหนดไวในเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการโดยจะตองนํามากําหนดรายละเอียดของปญหาที่จะตองคนหาเพ่ือที่จะไดขอมูลมารองรับ 

การดําเนินการในข้ันตอนการจัดทํารายละเอียดโครงการและจะเปนการกําหนดปญหาของการ

ออกแบบซึ่งการออกแบบคือการแกปญหาและกระบวนการออกแบบคือกระบวนการแกปญหานั่นเอง 

2.ขั้นตอนการออกแบบ เปนการออกแบบโครงการที่นําขอมูลตางๆมาสรุปผลโดยท่ีเปนการ

นําหลักการสําคัญของกระบวนการตัดสินใจมาใชในกระบวนการออกแบบซึ่งผลลัพธท่ีไดก็คือแบบและ

รายละเอียดตางๆที่เก่ียวของกับวัสดุเก่ียวของกับการกอสรางอาคารและความสวยงานรวมถึงความ

ตองการของพ้ืนที่ใชสอยท่ีไดมาจากการวิเคราะหพฤติกรรม กิจกรรมและการกระทําของผูใชสอย 

พรอมกับตองสอดคลองกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการที่ไดกําหนดไวสําหรับสงตอไปใน

การคนหาปญหาและแกปญหา 

3.ขั้นตอนการทําแบบกอสรางและการดําเนินการกอสราง เปนข้ันตอนที่ เปลี่ยน

กระบวนการทางความคิดแบบจําลองตางๆและศาสตรอ่ืนๆที่เก่ียวของโดยใหเปนรูปธรรมท่ีสมบูรณ

เพ่ือสามารถประเมินคุณภาพงานออกแบบไดอยางครบถวนตอไปในข้ันตอนของการกอสรางนั้นถึงแม

จะมีการวางแผนงานไวลวงหนาแตก็ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงในระหวางทําการกอสรางเชน 

เทคนิคการกอสรางรวมถึงวัสดุที่มีการปรับเปลี่ยน เปนตน 

4. ขั้นตอนการประเมินจากการเขาอยู เปนขั้นตอนท่ีใชในการประเมินผลในผลลัพธจากการ

ออกแบบ เพ่ือคนหาวาสามารถตอบสนองการใชงานหรือไมโดยตองสอดคลองกับเกณฑตางๆที่ไดตั้งไว

ที่กําหนดในรายละเอียดของโครงการ  

 

การศึกษาความเปนไปไดของโครงการออกแบบตกแตงภายใน 

 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการเปนข้ันตอนของการเริ่มตนโครงการที่มีการศึกษาอยาง

ครอบคลุมในดานตางๆที่มีความสัมพันธเก่ียวของกับโครงการเพื่อนําไปสูความเปนไปไดที่จะเกิด

โครงการข้ึนซึ่งในโครงการตางๆจะตองเริ่มโดยมีเจาของงานเปนผูกําหนดทิศทาง เปาหมาย และ

วัตถุประสงคของโครงการโดยที่โครงการตางๆจะมีโอกาสเปนจริงหรือไมนั้นขึ้นอยูกับผูใชสอยใน 

การศึกษาความเปนไปไดนี้จะเปนการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตน(Pre-Feasibility Study)ใน

รูปแบบของการนําเสนอหัวขอศิลปนิพนธ (Thesis Proposal) หากการนําเสนอไดผานความเห็นชอบ
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ของคณะกรรมการแลวก็จะมีการดําเนินการในข้ันตอนตอไปคือการจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือ

การออกแบบตอไป 

 

 ลักษณะโครงการกับการศึกษาความเปนไปได 

 ความยากงายในการศึกษาความเปนไปไดของโครงการนั้นจะขึ้นอยูกับลักษณะตางๆของ

โครงการที่จะทําการเสนอเชนเปนโครงการการรวมทุน เปนโครงการใหม โครงการของภาครัฐ เปน

โครงการขยายหรือเพ่ิมชองทางทางธุรกิจหรือโครงการปรับปรุง เปนตนทําใหในการศึกษาขอมูลของ

ความเปนไปไดของโครงการตางกัน อาจแบงการศึกษาไดดังนี ้

 โครงการของภาคเอกชน จะประกอบไปดวยลักษณะโครงการ2ลักษณะคือ  

1. โครงการที่ไมหวังผลกําไร ซึ่งมักเปนโครงการขนาดเล็ก เชน บานพักอาศัยที่

ตองการแยกครอบครัวหรือขยายพ้ืนที่ตามการขยายขนาดของครอบครัว  

2. โครงการท่ีหวังผลทางธุรกิจและผลกําไร เปนโครงการท่ีลงทุนทั่วๆไปท่ีหวังผล

กําไรจากการดําเนนิธุรกิจ เชน โครงการโรงแรมขนาด600หอง โครงการคอนโดมิเนียม เปนตน 

โครงการของทางภาครัฐ จะประกอบไปดวยลักษณะโครงการ2ลักษณะเหมือนกับโครงการ

ของภาคเอกชน คือ 

1.โครงการที่ไมหวังผลกําไร สวนมากโครงการของทางภาครัฐจะใหความสําคัญใน

การดําเนินการในเรื่องผลกําไรเนื่องจากโครงการประเภทนี้มีเงินที่อุดหนุนจากทางภาครัฐผาน

กระทรวงตางๆซึ่งเปนโครงการที่หวังผลการบริการทางสังคม เชนโครงการพิพิธภัณฑ โครงการสนาม

กีฬา ในการศึกษาโครงการประเภทนี้ตองคํานึงถึงการหางบประมาณเพ่ือมาบริหารจัดการโครงการให

สามารถดําเนินการดวยตัวเองได 

2. โครงการท่ีหวังผลทางธุรกิจและผลกําไร สวนมากจะเปนโครงการของรัฐวิสาหกิจ 

ที่ประสบปญหาขาดทุนแตก็ตองดําเนินการโครงการตอไป เชน โครงการโรงแยกขยะ โครงการทาเรือ

น้ําลึก เปนตน 

 

 ขอบเขตของการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 การศึกษาความเปนไปไดของโครงการของทางภาคเอกชนและของทางภาครัฐนั้นจะมีเกณฑ

การพิจารณาอยู4ขอ ไดแก ดานนโยบาย ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และดานการศึกษา 

ดานนโยบาย (Policy) ผูจัดทําโครงการจะตองคาํนึงถึงนโยบายหลักของเจาของโครงการโดย

ที่ในกรณีท่ีเปนโครงการของทางภาครัฐจะตองคํานึงถึงแผนนโยบายของชาติโดยมอบใหแตละ

กระทรวงวางนโยบายระดับกระทรวงลงมายังหนวยงานตางๆในสวนของภาคเอกชนที่ตองดําเนิน

แผนงานตามแผนนโยบายชาติแลวยังตองดําเนินตามนโยบายของทางผูประกอบการ เชนนโยบายการ

รักษาสภาพสิ่งแวดลอม นโยบายการบริการ เปนตน 
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ดานสังคม (Social) โครงการประเภทนี้ตองตอบสนองความตองการทางดานสังคม เชน 

งานชุมชน โครงการศูนยการเรียนรูตางๆ เปนตนซึ่งโครงการดังกลาวใหคาน้ําหนักนอยมาก

ในดานผลกําไรที่จะไดรับ 

ดานเศรษฐกิจ (Economic) โครงการประเภทนี้จะตองสงเสริมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ 

เชน การทองเที่ยวสวนมากจะเปนโครงการที่สงเสริมและพัฒนาทางดานชุมชนหรือโครงการศูนย

แสดงสินคาเปนตน 

ดานการศึกษา (Education) โครงการประเภทนี้จะเปนโครงการที่ใหความรูกับสังคมเชน

ศูนยการเรียนรู โรงเรียนสอนวิชาชีพ เปนตน 

ความเปนมาของโครงการนั้นเปนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการซึ่งจะตองนําเกณฑ

ตางๆมาศึกษาทั้งดาน  ดานนโยบาย (Policy) ดานสังคม (Social) ดานเศรษฐกิจ (Economic)และ

ดานการศึกษา (Education) เขามาประกอบในการคนหาหลักการและเหตุผลในแตละดานเพื่อที่จะได

ขอมูลและนําขอมูลนั้นมาสรุปเพ่ือใหโครงการมีน้ําหนักที่มีความเปนไปไดท่ีจะเกิดโครงการข้ึน 

 

สรุปทายบท 

  ในการเริ่มตนโครงการออกแบบตกแตงภายในจะตองมีกระบวนการคนหาปญหาของ

โครงการซึ่งเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่เปนคําตอบของการออกแบบใหตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการและเปาหมายของโครงการที่ไดตั้งไวกอนที่จะเริ่มโครงการซึ่งถานําหลักพระพุทธศาสนาเขา

มาประกอบโดยนําหลักของ อริยสัจ 4 อันไปรกอบไปดวย ทุกข  ความตองการจากเจาของโครงการ

และผูใชสอย สมุทัย คือ ตองหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา นิโรธ การกําหนดจุดหมายของปญหา 

ความตองการของโครงการ พ้ืนที่ใชสอย ความงาม สุดทายคือ มรรค การออกแบบใหบรรลุความ

ตองการ วัตถุประสงคโครงการ หลังจากไดตัวปญหาแลวตอมาตองจําแนกลักษณะและรูปแบบของ

โครงการออกแบบตกแตงวาเปนโครงการในลักษณะไหนจําแนกไดวาโครงการไหนเปนโครงการ

ออกแบบท่ีเปนงานจริงที่ยังไมมีการดําเนินการในสวนของงานตกแตงภายในหรือเปนโครงการ

ปรับปรุงโดยสามารถหาปญหาและแกปญหาโดยการปรับปรุงการขยายโครงการแตตองมีการใชงาน

ของพ้ืนที่ใชสอยตามวัตถุประสงคของโครงการเดิมตั้งแตเริ่มตนสุดทายโครงการเสนอแนะเพื่อการ

ออกแบบตกแตงภายในเปนโครงการทีว่ิเคราะหปญหาจนไดแนวทางแกปญหาอาจเพ่ิมขนาดของพ้ืนที่

ใชสอยหรือการปรับเปลี่ยนการใชสอยที่ไมตรงกับวัตถุประสงคตั้งแตเริ่มตนโครงการดังนั้นในการ

กําหนดลักษณะและรูปแบบของโครงการจะเปนแนวทางหนึ่งที่สามารถกําหนดความเปนมาของ

โครงการและสงตอไปท่ีกระบวนการออกแบบตกแตงภายในซึ่งเปนเครื่องมือที่เก่ียวของกับงาน

ออกแบบเพ่ือเกิดผลผลิตเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพตั้งแตเริ่มตนโครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้น

โครงการและมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆมีการลําดับข้ันตอนของกิจกรรมรวมถึงความสัมพันธ

ของแตละกิจกรรม พฤติกรรมและการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ใชสอย  
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 2 

 

หัวขอเนื้อหา 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 ความสําคัญและประโยชนของรายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบ 

 กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ 

 โครงรางและเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ 

 ขอมูลและการจัดการขอมูล 

สรุปทายบท 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบนักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

1.  สามารถวิเคราะหถึงปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายในและสามารถตอยอดไปเปน

ความสําคัญและความเปนมาของโครงการออกแบบตกแตงภายในในการทําศิลปนิพนธ

ตอไปได 

2. สามารถกําหนดรูปแบบของโครงการไดวาจะเปนโครงการเพ่ือการออกแบบ โครงการ

ปรับปรุงเพ่ือการออกแบบหรือโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบได 

3. สามารถเรียนรูและเขาใจในกระบวนการออกแบบตกแตงภายในเพ่ือใชประกอบการ

จัดทําโครงการเพ่ือการออกแบบตกแตงภายในในการทําวิทยานิพนธตอไป 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 มาตรฐานผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝงเรื่อง

วินัยในการตรงตอเวลาทั้งการเขาเรียนและสงงานรวมถึงการแตงกายชุดนักศึกษาและ

เพ่ิมขอกําหนดการใหคะแนนในเรื่องระเบียบวินัย 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรู ขอนี้ไดดําเนินการวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝงในเรื่องของความคิดสรางสรรคพรอมทั้งเนื้อหาและ

ทฤษฎีที่สําคัญโดยการนําไปใชเพื่อเปนพ้ืนฐานในงานนําเสนอผลงานการออกแบบจาก

การทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติรวมถึงการนําเสนอผลงานที่ตองสามารถอธิบาย

แนวความคิดของงานรวมถึงการใหโจทยที่ประยุกตใชงานกับงานอื่นๆที่เก่ียวของกับการ

ออกแบบตกแตงภายใน 

3.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญาจะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝงการ

ประยุกตความรูและทักษะทางดานการออกแบบรวมทั้งการทําแบบฝกหัดและการฝก
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ปฏิบัติ การฝกการคนหาตัวตน แนวทาง ในการสรางสรรคผลงานการออกแบบรวมถึง

การนําเสนอแนวคิดในการออกแบบ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย

การอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การอยูรวมกันในสังคม การเคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนโดยผานการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติซึ่งไดมอบหมายเปนงาน

กลุม 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศโดยจะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝงการนําเสนอแนวความคิด ที่มา

ที่ไปของงาน การเลือกใชเครื่องมือตางๆใหไดมาขอขอมูลเพ่ือใชในการฝกปฏิบัติโดยการ

ทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติทั้งในแบบเปนกลุมและในแบบรายบุคคลพรอมกับฝก

การใหคะแนน การซักถามงานของเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

6.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัย โดยอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ผลกระทบรวมถึง

ขอควรคํานึงตางๆในการทํางานสายวิชาชีพจากการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เครื่องฉาย LED Projector  

 2. เครื่องคอมพิวเตอร 

 3. สื่อวีดีทัศน 

 4. ระบบ Internet 

 5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

คะแนนการเขาเรียนและจะตัดคะแนนในกรณีที่แตงตัวไมถูกระเบียบ เลนเครื่องมือสื่อสาร

หรือเครือ่งมือที่ไมเก่ียวของในรายวิชาในกรณีที่เขาเรียนสายหรือคุยกันในหองนอกจากนั้นยังมีการวา

กลาวตักเตือนและขอกําหนดอ่ืนๆเชนมาสายไมใหเขาหองและขาดเรียนเกิน 2 ครั้งสงผลใหไมผานใน

รายวิชา คะแนนงานฝกปฏิบัติโดยตองสอดคลอง สื่อความหมายและเขาใจในเนื้อหา ตรงตามโจทยที่

ใหพรอมกับการนําเสนอผลงาน การอธิบายแนวความคิด การวิเคราะหขั้นตอนการไดมาของขอมูล 

รวมถึงคะแนนถาม - ตอบในชั้นเรียน ซึ่งทั้งหมดตองสอดคลองในเนื้อหาที่สอน เชน ปญหาและการ

แกปญหาของโครงการออกแบบตกแตงภายใน ลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตงและ

กระบวนการออกแบบตกแตงภายใน 
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บทที่ 2 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบก็คือสิ่งที่แสดงความตองการของเจาของ

โครงการอาจเปนเจาของโครงการเองหรือเปนผูใชสอยท่ีมาใชสอยตามเจาของโครงการกําหนดสําหรับ

งานออกแบบและเปนหนึ่งในเครื่องมือสําหรับผูออกแบบและผูเกี่ยวของใชสําหรับดําเนินการการ

ออกแบบโดยใหตอบสนองและสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  

 ในการการจัดทํารายละเอียดโครงการนั้นเปนเครื่องมือสําหรับการกําหนดปญหาและการ

กําหนดขอมูลของโครงการของกระบวนการออกแบบนั่นเองโดยที่รายละเอียดท่ีดําเนินการนั้นอาจมี

ความละเอียดหรือมีขอมูลที่สมบูรณเพื่อที่จะนําไปใชในการออกแบบตอไปหรืออาจเปนเพียงขอมูลใน

การริเริม่โครงการสําหรับการใชประกอบในขั้นตอนการเสนอโครงการ (Project Proposal) 

 

 ความสําคัญและประโยชนของรายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบ 

 รายละเอียดโครงการเพื่อการออกแบบเปนข้ันตอนเริ่มตนของการออกแบบและเปนสิ่งสําคัญ

ที่มัณฑนากรตองใชในการบริการวิชาชีพเรื่องขอมูลจากตัวผูวาจางใหออกแบบดังนั้นขอมูลที่ไดมานั้น 

อาจมีความซับซอนอาจเกิดความไมชัดเจนและความไมสมบูรณของขอมูลที่ไดทําการศึกษาและ

วิเคราะหมาซึ่งจําเปนที่จะตองมีการจัดทํารายละเอียดของโครงการเพ่ือจัดการของขอมูลดังกลาว 

รวมถึงสามารถตัดสินใจทั้งเจาของโครงการหรือผูออกแบบเองในความถูกตองครบถวนของพื้นที่ใช

สอยรวมถึงความตองการในดานตางๆเพ่ือตอบสนองตามวัตถุประสงคของโครงการ 

 รายละเอียดโครงการที่ผานการจัดทําอยางเปนระบบจะสามารถชวยใหเกิดความครอบคลุม

ในทุกประเด็นที่เปนความตองการของเจาของโครงการหรือผูใชสอยในโครงการจากความซับซอนของ

ปญหาในงานออกแบบอาทิเชนทางดานเงินลงทุน ผลประกอบการ ความสุนทรียภาพของผูใชสอย

รูปแบบแนวทางการออกแบบในปจจุบันเปนตนทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํารายละเอียด

โครงการใหมีความสมบูรณใหมากที่สุดโดยเฉพาะตองจัดทําอยางเปนระบบโดยที่ในการจัดทํานั้นไม

สามารถทําการศึกษาตัวแปรตางๆที่มีผลตอการออกแบบไดทั้งหมด 

 ในกรณีของรายละเอียดโครงการที่ครบสมบูรณซึ่งไดกําหนดความตองการตางๆของโครงการ

ไวอยางครบถวนสําหรับผูออกแบบไดนําไปออกแบบทําใหผลลัพธหรืองานออกแบบที่ไดสามารถ

ตอบสนองการใชงานอยางมีประสิทธภิาพเชนการจัดผังเครื่องเรือน เปนตน 

 

 กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ 

 การทํารายละเอียดโครงการเปนขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการออกแบบเปนงานที่จะตอง

กําหนดปญหา การคนหาขอมูลซึ่งสามารถแยกเปนขั้นตอน 8 ขั้นตอนดังนี้ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค ในขั้นตอนนี้จะตองเริ่มโดยการกําหนดวัตถุประสงคของ

โครงการโดยตองใหสอดคลองตามเปาหมายและวัตถุประสงคของเจาของโครงการวาโครงการดังกลาว
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จะทําอะไร ทําเพ่ืออะไร ดังนั้นผูจัดทํารายละเอียดโครงการตองกําหนดวัตถุประสงคโครงการจาก

ขอมูล จากความตองการที่ไดรับมาจากเจาของโครงการ กําหนดปญหา ถาเปนโครงการที่เจาของ

โครงการตองการปรับปรุงแกไข ควรที่จะตองวิเคราะหขอดี ขอดอยของโครงการเดิมเพ่ือนํามา

เปรียบเทียบและตัดสินใจวา ความตองการกับสิ่งที่เราวิเคราะหมีความสอดคลองกันหรือไม  

2. การเก็บ รวบรวม และการวิเคราะหขอมูล ดําเนินการคนหาขอมูลโดยใหสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของโครงการโดยเก็บขอมูลทั้งทางเอกสาร จากภาคสนาม จากการสัมภาษณ การ

สังเกตการณแลวนําขอมูลนั้นมาจัดระเบียบและวิเคราะหซึ่งแตละโครงการจะมีวัตถุประสงคที่ตางกัน 

3. กําหนดการใชสอย พ้ืนท่ีใชสอยและอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของจะเปนตัวกําหนดผูใชสอยและหนาที่

ใชสอยวามีกิจกรรมและพฤติกรรมอยางไรถึงจะสามารถกําหนดพื้นที่ใชสอยมารองรับผนวกกับตอง

สอดคลองกับเกณฑหรือความตองการตางๆของเจาของโครงการเชนงบประมาณ เปนตน 

4. การเพิ่มเติมแนวคิดโครงการและความตองการพิเศษ เปนข้ันตอนที่คิดไปพรอมๆกับ

ขั้นตอนที่ 3 ซึ่งเปนการพัฒนาแนวความคิดจากแคพื้นที่การใชสอยเพ่ิมเปนความตองการใชพ้ืนท่ี

ดังกลาวยังไง แบบไหน เชน หองพักในโรงแรมอยากใหทุกหองเห็นบรรยากาศของทะเลหรือมีความ

ตองการหองพักในคอนโดมิเนียมสามารถใชพ้ืนท่ีแบบเอนกประสงคได (Multipurpose) หรือดาน

อ่ืนๆแลวแตละโครงการ เปนตน 

5. จัดทําขอสรุปท่ีเปนแนวทางการแกปญหา ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะตองสรุปปญหาจริงๆ

ของโครงการใหเกิดความชัดเจนวาโครงการตองการอะไรและผูออกแบบตองรับหนาที่ที่จะตอง

แกปญหาสุดทายแลวตองเสนอแนวทางแกปญหา 

6. เสนอเจาของโครงการพิจารณา เม่ือจัดทํารายละเอียดของโครงการเสร็จแลวก็ควรท่ี

จะตองเสนอใหเจาของโครงการพิจารณาวาตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวหรือไมหรือถามีการแกไขก็

จะไดนํากลับไปแกไขแลวนํามาเสนอตอเจาของโครงการอีกครั้งซึ่งจะทําใหขอมูลเพื่อที่จะนําไป

ออกแบบผลลัพธในการออกแบบมีความสมบูรณและถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการ 

7. ปรับปรุงแกไขขอมูลและสรุปขอมูลเปนรูปเลม จากข้ันตอนที่ 6 ผูทํารายการจะตอง

แกไขรายละเอียดตางๆอาจจะตองทําซ้ําๆกลับไปกลับมาหลายๆรอบซึ่งในการแกไขแตละครั้งขอมูล

หรือสิ่งที่จะนําไปออกแบบจะเกิดความสมบูรณหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวามีพ้ืนที่ใชสอยครบตามความ

ตองการของเจาของโครงการและผูใชสอยโครงการ 

8. นําขอมูลไปดําเนินการออกแบบ เมื่อรายละเอียดของโครงการเสร็จสมบูรณออกมาเปน

พ้ืนที่ใชสอยพรอมแนวคิดที่คลี่คลายเปนความตองการพิเศษและนําไปใชในการออกแบบตอไป 

การจัดทํารายละเอียดของโครงการนั้น ตองทําเปนระบบและมีแบบแผน โดยเฉพาะขั้นตอน

การเก็บขอมูลรวมถึงการวิเคราะหขอมูลซึ่งมีจํานวนมาก มีระเบียบแบบแผนที่รวดเร็ว มีความถูกตอง

และมีความเชื่อเถือ 

ลักษณะที่เห็นชัดเจนของกระบวนการนี้ การทําแบบตรวจสอบซ้ําไปซ้ํามา ซึงรายละเอียด

โครงการไมใชทําเพียงครั้งเดียวเทานั้น 
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ภาพที่ 7 ขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

 โครงรางและเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ 

 รายละเอียดโครงการโดยทั่วไปจะมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคของงานออกแบบ 

รายละเอียดตางๆเก่ียวกับองคประกอบของพ้ืนทีใ่ชสอย ขนาดพ้ืนท่ี ความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ใชสอย 

งานระบบประกอบอาคาร แนวโนมการขยายตัวในอนาคต การปรับเปลี่ยนการใชสอยของเครื่องเรือน

และพ้ืนที่ เปนตนดังนั้นจึงมีโครงรางของเนื้อหาเพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํารายละเอียดโครงการ

ทั้งหมด 5 หัวขอหลักๆดังตอไปนี้ 

1. วัตถุประสงคของโครงการ  

2. สภาพแวดลอม  

3. ระบบกิจกรรม  

4. รายละเอียดของอาคาร 

5. งบประมาณ 

ในบางโครงการของการออกแบบตกแตงภายในอาจจะมีหัวขอเพ่ิมเติมจากที่ไดกลาวมา 

ไดตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายของโครงการ 
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ภาพที่ 8 โครงรางเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการ เนื้อหาในสวนนี้จะเกี่ยวของกับเปาหมาย

และวัตถุประสงคของโครงการ กลาวคือโครงการนี้เปนโครงการอะไร ทําเพ่ือใคร มีความตองการเพื่อ

อะไรซึ่งแตละโครงการจะมีการกําหนดวัตถุประสงคนั้นถากําหนดแบบกวางๆไมเจาะจงอาจทําให

ขั้นตอนการสรุปผลของการออกแบบไมชัดเจนและไมตอบสนองทั้งพื้นที่ใชสอยตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคโครงการ 

เนื้อหาในความเปนมาและวัตถุประสงคของโครงการจะอยูในบทนําท้ังการเสนอหัวขอศิลป

นิพนธหรือตัวศิลปนิพนธเองในความเปนมาของโครงการจะเปนการกลาวถึงประวัติ ที่มาที่ไปของ

โครงการ ใครเปนเจาของและจะดําเนินการอะไร อยางไร กับโครงการ รวมถึง ผูใชสอยจะเขามาใช

หรือมารับบริการอะไร อยางไร ในโครงการในสวนของวัตถุประสงคของโครงการนั้นจะมีเนื้อหาที่บง

บอกวาโครงการตองทําอะไร ทําอยางไร ใครไดรับ เชนเพื่อเปนที่พักผอนสําหรับคนที่ชอบศึกษาวิถี

ชีวิตชาวสวน เปนตน 

2. สภาพแวดลอม เนื้อหาในสวนนี้จะกลาวถึงสภาพแวดลอมของท่ีตั้งโครงการ ผังเมือง

ขนาดพ้ืนที่รวมถึงแนวทางการขยายตัวของเมืองหรือของโครงการในอนาคตและยังรวมถึง 

สภาพแวดลอมของพ้ืนที่ขางเคียงโดยอาจแยกเปนระดับรัศมีจากโครงการ ขนาดลักษณะรูปรางของ

ที่ดิน ทิศทางแดด ทิศทางลม สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การเขา-ออกพื้นที่ การจราจร มุมมอง

ตางๆ 
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ขนาดและรูปรางของท่ีดิน ขนาดและรูปรางของท่ีดินที่กําหนดไวในรายละเอียดของโครงการ

ตองเปนขนาดที่ถูกตองและตองตรงกับสภาพจริงในสวนนี้นักศึกษาตองเขาไปสํารวจสถานที่จริง 

เพราะอาจเกิดความคาดเคลื่อนของพื้นที่ได 

ทิศทาง ในการกําหนดที่ตั้งของโครงการตองแสดงทิศทางไวดวยเสมอพรอมดวยรายละเอียด

ของการวิเคราะหทิศทางของแดดและทิศทางของลมไวดวยซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญตอการวิเคราะหผัง

อาคาร รวมถึงการใชงานและการจัดวางของพ้ืนที่ใชสอย 

 

 

 
ภาพที่ 9 รายละเอียดของการวิเคราะหทิศทางของแดด และทิศทางของลม 

ที่มา : https://www.homedsgn.com/2013/06/04/yin-yang-house-by-brooks-scarpa/yin- 

yang-44/ เขาถึงขอมูลเม่ือ 12 ส.ค.60 

 

 

สภาพภูมิประเทศ ในรายละเอียดโครงการจะตองมีการกําหนดสภาพภูมิประเทศใหชัดเจน 

ความลาดเอียงของพ้ืนที่ การไหลของน้ําในกรณีฝนตก ตนไมพืชพันธุที่อยูในบริเวณโครงการและที่อยู

นอกโครงการที่มีผลกระทบ เปนตน 
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ภาพที่ 10 การวิเคราะหและแนวทางจัดการสภาพภูมิประเทศในโครงการ 

ที่มา : httpsi.pinimg.comoriginals0816880816889b14612c075c31bd89e89268af.jpg 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 12 ส.ค.60 

 

ผังการใชท่ีดิน ในกรณีนี้จะเปนโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบโดยที่ในการยายที่ตั้ง

อาคารซึ่งจะตองนําขอมูลของแผนผังการใชประโยชนที่ดินหรือที่เรียกกันท่ัวไปวาผังสีจากสํานักงานผัง

เมืองแตละจังหวัดหรืออาจรวมถึงกฎหมายอาคาร กฎหมายผังเมืองเขามาประกอบเพ่ือเปนขอมมูล

ประกอบโครงการ 
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ภาพที ่11 แผนผังการใชประโยชนที่ดิน 

ที่มา: httpbaiibua.blogspot.com201209condominium.html 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 12 ส.ค.60 

 

การสัญจรภายในโครงการ เปนขอมูลทางสัญจรของโครงการซึ่งจะตองแยกทางเขาหลักและ

ทางเขารองหรือทางบริการเพ่ือที่จะนําไปเปนขอมูลในการวิเคราะหการเขาถึงโครงการและการเขาถึง

ตัวอาคารของผูที่มาใชสอยในกรณีท่ีเปนโครงการเดิมอาจมีขอดอยในขอนี้ก็จะไดทําการกําหนดปญหา

และสงตอไปยังกระบวนการออกแบบตอไปได 

มุมมองโครงการ ในเนื้อหานี้จะใหน้ําหนักกับโครงการเสนอแนะเพื่อการออกแบบท่ีมีการ

เสนอแนะการยายโครงการโดยท่ีนอกเหนือเกณฑเรื่องระยะหางของขอบเขตท่ีดินแลวในการวาง
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อาคารยังตองคํานึงถึงมุมมองในการเขาถึงโครงการหรืออาจมีอาคารขางเคียงกับโครงการที่บดบัง

มุมมองของโครงการ 

 

 
ภาพที่ 12 แนวทางวิเคราะหมุมมองโครงการ 

ที่มา: httpsvk.comardezartz=photo-40131273_456239375wall-40131273_104302 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 12 ส.ค.60 

 

3. ระบบกิจกรรม เนื้อหาจะเปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโครงการที่สอดคลองกับนโยบาย 

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการโดยที่ตองมีการวิเคราะหหนาที่ใชสอยของผูใชอาคารวามี

กิจกรรมอะไรบาง เพ่ือออกมาเปนพื้นใชสอยที่รองรับในการทํากิจกรรมนั้นๆซึ่งในแตละพ้ืนท่ีหรือแต

ละหองสามารถเกิดกิจกรรมไดหลายกิจกรรมอาจเกิดจากขนาดพ้ืนที่ของโครงการมีอยางจํากัดซึ่งแต

ละกิจกรรมจะมีความสัมพันธกันมีการใชงานรวมกันและอาจกลาวไดวาแตละกิจกรรมมีการกระทํา

เกิดขึ้นมากมายตามผูใชสอยหรือตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการดังนั้นจึงควรจะมี

เครื่องมือในการจัดการคือระบบกิจกรรมซึ่งเปนระบบที่วาดวยการจัดการกิจกรรมออกมาเปน

พฤติกรรมและการกระทําเพ่ือใหไดมาซึ่งพื้นที่รองรับพรอมกับการหาความสัมพันธของพื้นที่ใชสอย 

ความตองการและจํานวนครุภัณฑ ขนาดพื้นที่และความตองการของระบบประกอบอาคาร   

3.1 กลุมผูใชสอยโครงการ ในรายละเอียดโครงการผูใชโครงการ(User)เปนสวนหนึ่ง

ของระบบกิจกรรมโดยแตละโครงการจะแตกตางกันออกไปตรงเปาหมายและวัตถุประสงคของ

โครงการ ซึ่งถาเราวิเคราะหหาผูใชสอยอาคารที่ไมตรงตามที่โครงการไดตั้งเปาหมายไวหรือวิเคราะห
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ไมครอบคลุมกลุมผูใชสอยอาจทําใหการออกแบบขาดพ้ืนที่ใชสอยดังกลาวโดยในการแบงผูใชสอย

โครงการสามารถแบงไดท้ังหมด3กลุม คือ 1.ผูใชสอยหลัก 2 ผูใชสอยรองและ3.ผูใชสอยเพ่ือรับรู 

 1. ผูใชสอยหลัก คือกลุมผูใชสอยในโครงการท่ีใชเปนประจําโดยมีระยะเวลาในการ

ใชที่ตอเนื่องคอนขางสม่ําเสมอหรืออาจกลาวไดวาใชเปนกิจวัตรประจําวัน ในระบบกิจกรรมของผูใช

กลุมนี้ถือวามีความสําคัญมากในการที่นํามาวิเคราะหเพราะเปนกลุมที่ทํากิจกรรมหลักภายในโครงการ 

เชน กลุมลูกคาที่มาใชบริการ  กลุมจาหนาที่ กลุมพนักงาน กลุมผูบริหาร ซึ่งในแตละกลุมของผูใช

สอยหลักจะมีการจําแนกจํานวนผูใชสอยออกไปดวย เชน กลุมลูกคาของโรงแรม ตองกําหนดผูใชสอย

วา มีจํานวนก่ีคนที่จะเขามาพัก มาเปนคู มาเดี่ยว มาเปนครอบครัวหรือแมกระทั่งมาเปนกลุมทัวรซึ่ง

ขอมูลเหลานี้จะเปนตัวแปรในการกําหนดกิจกรรมและสงตอไปเปนพ้ืนที่รองรับรวมถึงมิติการบริหาร

จัดการตางๆในโครงการ 

 

 
ภาพที่ 13 แนวทางการแบงกลุมผูใชสอยโครงการ 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

 2. ผูใชสอยรอง คือกลุมผูใชสอยในโครงการแบบชั่วคราวที่เขามาใชสอยในชวง

ระยะเวลาสั้นๆหรือมีพ้ืนที่ที่ใชงานไมถาวรหรือประจําในแตละบุคคลเชนผูมาติดตอ พนักงานสงของ 

หรือในกรณทีี่เปนอาคารทางการศกึษาผูใชรองก็จะเปนผูปกครอง เปนตน 
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 3. ผูใชสอยเพ่ือรับรู เปนกลุมคนที่ไมไดเขามาใชในโครงการแตเปนบุคคลท่ีสัญจร

ผานไปผานมารวมถึงผูที่อาศัยอยูรอบๆบริเวณโครงการซึ่งเปนผูที่ไดรับผลกระทบ มลภาวะตางๆหรือ

ผลกระทบไมทางใดก็ทางหนึ่งแตไมตองนํามาวิเคราะหกิจกรรมเพียงแตนําขอมูลประกอบการ

วเิคราะหผลกระทบตอพื้นที่รอบโครงการ 

3.2 ระบบหนาที่ใชสอย ระบบหนาที่ใชสอยในโครงการแบงเปน 2 หัวขอคือ 1.หนาที่ใช

สอยหลักและ2.หนาที่ใชสอยรอง  

 1.หนาที่ใชสอยหลัก โครงการแตละประเภทจะมีหนาที่เฉพาะแตกตางกันไปอาทิเชน 

โครงการที่เปนสถานศึกษาโดยมีหนาที่ใชสอยหลักคือการจัดการเรียนการสอนหรือโครงการโรงแรม มี

หนาที่ใชสอยหลักคือเปนท่ีพักแรมคางคืน เปนตน 

 2. หนาท่ีใชสอยรอง เปนหนาที่ที่ชวยเสริมศักยภาพของหนาที่ใชสอยหลักหรือเพ่ิม

มูลคาของโครงการ เชนโครงการโรงเรียนที่มีหนาที่ใชสอยหลักคือการจัดการเรียนการสอนนั้นจะมี

ประสิทธิภาพมากขึ้นถามีหนาที่ใชสอยรวมคือหองสมุด โรงอาหาร สนามกีฬา พื้นที่พักผอน รวมถึง

สํานักงานบริหารและงานระบบประกอบอาคาร ในกรณีของโครงการโรงแรมนอกจากจะมีหนาที่ใช

สอยหลักสําหรับการพักแรมแลวยังมีหนาที่ใชสอยรองเพ่ือเพิ่มมูลคาทางธุรกิจเชน รานอาหาร 

หองสัมมนา พ้ืนที่สวนจัดเลี้ยง เปนตน 

 
ภาพที่ 14 การจําแนกหนาท่ีใชสอยของโครงการ 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

 

จากท่ีเราทราบเรื่องระบบหนาที่ใชสอยดังที่ ไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวากิจกรรมมี

ความสําคัญมากกับพื้นที่ใชสอยกลาวคือในแตละโครงการตองมีพ้ืนที่ใชสอยเพื่อมารองรับกิจกรรมที่

เกิดขึ้นในการวิเคราะหกิจกรรมตางๆที่เกิดขึ้นในโครงการผานผูใชสอยนั้นจะไดขอมูลความตองการ

ทางกายภาพ เชนจํานวนพ้ืนที่ใชสอย ขนาดของพ้ืนที่ใชสอย ครุภัณฑเครื่องเรือนและสภาพแวดลอม

ใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น  
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4. รายละเอียดของอาคาร เปนเนื้อหาที่วาดวยเรื่องตัวสถาปตยกรรมทั้งดายกายภาพ 

โครงสรางอาคาร พื้นที่วางตางๆ และยังรวมถึงแนวความคิด ลักษณะรูปแบบของอาคารรวมถึงการ

วิเคราะหพ้ืนท่ีใชสอย วัสดุ การตกแตง ในกรณีท่ีเปนโครงการเสนอแนะเพื่อการออกแบบโดยที่ตองมี

การวิเคราะหในหัวขอนี้อยางละเอียด 

5. งบประมาณ ในเนื้อหานี้จะเปนการวิเคราะหทางดานการลงทุนและความนาจะเปนที่จะ

เกิดขึ้นของโครงการวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เชนโครงการที่เปนของรัฐบาลซึ่งเปน

โครงการที่ไมหวังผลกําไรแตตองใหเกิดประโยชนตอผูใชสอยใหมากที่สุด ในสวนของโครงการของ

ภาคเอกชนจะตองคํานึงถึงงบประมาณทีใ่ช ความคุมทุน จํานวนราคาหองพักตอคืน เปนตน 

 

ขอมูลและการจดัการขอมูล 

 การคนหาขอมูลในการออกแบบเปนการเก็บรวบรวมรายละเอียดของขอมูลรวมถึงวิเคราะห

จนนําไปสูการออกแบบซึ่งเปนสวนของขอมูลที่สําคัญที่มีความจําเปนตองมีการเก็บรวบรวม เชน 

ขอมูลที่เก่ียวของกับผูใชอาคารโดยตองแยกเปนกลุมๆที่แตละกลุมมีความตองการที่จะใชงานใน

โครงการ 

 แหลงของขอมูลเรารับทราบกันมาแลววาขอมูลมีความสําคัญตอโครงการในกระบวนการ

ออกแบบโดยทีแ่หลงท่ีมาของขอมูลนั้นมาจาก มนุษย สภาพแวดลอมทางกายภาพ พฤติกรรมของผูใช

สอยที่ทํากิจกรรมและจากเอกสารขอมูลตางๆ  

  1. มนุษย แนนอนขอมูลแรกอาจจะไดจากเจาของโครงการหรือผูดําเนินกิจการที่มี

ความตองการที่จะดําเนินการโครงการตางๆผูใชอาคารเปนผูที่ตองวิเคราะหพฤติกรรมในการกระทํา

กิจกรรมท่ีเปนเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการโดยผูเชี่ยวชาญที่เก่ียวของกับโครงการเปนผูที่มี

ความรูเฉพาะดานในโครงการนั้นๆซึ่งขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณหรือการกรอกแบบสอบถาม 

  2. สภาพแวดลอมทางกายภาพ ขอมูลที่ไดอาจจะไดจากการวิเคราะหหาขอดี-

ขอดอยของโครงการที่มีอยูเดิมซึ่งเปนกรณีโครงการปรับปรุงหรือโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบ 

จากตัวอาคาร พื้นที่ใชสอย การตกแตง หรือการวิเคราะหจากโครงการตัวอยางที่มีความใกลเคียงหรือ

เปนโครงการที่เหมือนกันเพ่ือวิเคราะหหาแนวทางในการออกแบบ 

  3. พฤติกรรมของผูใชสอยท่ีทํากิจกรรม เปนขอมูลที่ไดจากการสังเกตพฤติกรรม

ของผูมาใชงานท้ังในโครงการเดิมหรือโครงการกรณีตัวอยางที่ทําการศึกษาความถี่ของกิจกรรม 

ลักษณะการทํากิจกรรมในสภาพแวดลอม เปนตน 

  4. เอกสารขอมูลตางๆ เชน หนังสือ ตํารา งานวิจัยตางๆ ซึ่งเอกสารดังกลาวตองมี

เนื้อหาที่สอดคลองกับโครงการ เชนแนวทางการใชวัสดุที่ปลอดภัยกับเด็กอนุบาล แนวความคิดการ

ออกแบบใหบงบอกถึงความเปนไทย เปนตน  

 ในขั้นตอนการคนหาขอมูลนั้น เราตองกําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจนเสียกอนวาตองการที่จะ

เก็บขอมูลอะไร มีแหลงที่มาที่ไปอยางไร นํามาใชประโยชนในสวนไหนซึ่งแตละโครงการก็จะมีการ
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คนหาปญหาที่แตกตางกันออกแบบดังนั้นควรจะกําหนดปญหาใหชัดเจนกอน จะเปนการชวยในการ

กําหนดจุดหมายของการคนหาขอมูลตอมาตองทราบจุดมุงหมายของการหาขอมูลรวมถึงสาระสําคัญ 

ประเภทของขอมูลและเมื่อทราบแลวก็ตองกําหนดรายละเอียดของคําถามหรือแบบสอบถามพรอมกับ

กําหนดในการเก็บขอมูลประกอบไปดวย การสัมภาษณ การใชแบบสอบถามและการสังเกตอาจใชวิธี

เก็บรวบรวมวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได 

 

 
ภาพที่ 15 การคนหาขอมูล 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

  

  การสัมภาษณ เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการออกแบบ ผูออกแบบตองมี

การสอบถามจาดเจาของโครงการหรือผูที่เก่ียวของถึงความเปนมา ความตองการตางๆในการ

สัมภาษณเปนการเก็บขอมูลไดอยางรวดเร็วและไดปริมาณขอมูลที่มากตามมาดวยตองมีความคลองตัว

ในการทํางานเพราะสามารถดําเนินการเก็บขอมูลไดทันที เปนการคนหาขอมูล เก็บขอมูลที่เปน

ประโยชนตอการจัดทําโครงการ การศึกษาความเปนไปไดของโครงการและการจัดทํารายละเอียด

โครงการเพื่อการออกแบบ การสัมภาษณใชกับบุคคลทุกระดับและสามารถหาขอมูลเก่ียวกับความ

ตองการของกลุมผูใชโครงการท้ังทางดานการใชสอยและความสุนทรียภาพ  

  การใชแบบสอบถาม เปนวิธีการเก็บและรวบรวมขอมูลที่ใชในการคนหาขอมูล 

สวนมากจะเปนการเสริมใหขอมูลซึ่งมีคาน้ําหนักที่จะนํามาอางอิงในการออกแบบในการใชแบบสอย

ถามนั้นจะตองมีการคํานึงถึงคุณภาพของการตั้งคําถามดวยโดยใหมีรูปแบบที่ชัดเจน เขาใจงายและมี

ความนาสนใจ  

  การสังเกต เปนวิธีการรวบรวมขอมูลจากพฤติกรรม สภาพแวดลอม เพ่ือจะไดขอมูล

ที่เปนประโยชนตอการออกแบบ และเปนการเก็บขอมูลแบบไมรบกวนผูท่ีใหขอมูลหรือแหลงขอมูล 
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สรุปทายบท 

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบเปนสิ่งที่แสดงความตองการของเจาของ

โครงการและอาจเปนเจาของโครงการเองหรือเปนผูใชสอยท่ีมาใชสอยตามเจาของโครงการเปนผู

กําหนดสําหรับงานออกแบบและเปนเครื่องมือสําหรับการกําหนดปญหาและเพ่ือที่จะนําขอมูลไปใชใน

การออกแบบนําไปใชประกอบในข้ันตอนการเสนอโครงการ (Project Proposal) 

 รายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบเปนข้ันตอนเริ่มตนของการออกแบบและเปนสิ่งสําคัญ

ที่มัณฑนากรตองใชในการบริการวิชาชีพ ความไมชัดเจนและความไมสมบูรณของขอมูลที่ได

ทําการศึกษาและวิเคราะห ซึ่งตองจําเปนที่จะตองมีการจัดทํารายละเอียดของโครงการเพื่อจัดการของ

ขอมูล 

 กระบวนการจัดทํารายละเอียดโครงการ มีทั้งหมด 8 ขั้นตอนดังนี ้

  1. การกําหนดวัตถุประสงค 

2. การเก็บ รวบรวม และการวิเคราะหขอมูล 

3. กําหนดการใชสอย พ้ืนที่ใชสอยและอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

4. การเพ่ิมเติมแนวคิดโครงการและความตองการพิเศษ 

5. จัดทําขอสรุปที่เปนแนวทางการแกปญหา 

6. เสนอเจาของโครงการพิจารณา 

7. ปรับปรุงแกไขขอมูลและสรุปขอมูลเปนรูปเลม 

8. นําขอมูลไปดําเนินการออกแบบ 

โครงรางและเนื้อหาของรายละเอียดโครงการ รายละเอียดโครงการโดยท่ัวไปจะมีความ

สอดคลองกับวัตถุประสงคของงานออกแบบ รายละเอียดตางๆเกี่ยวกับองคประกอบของพื้นที่ใชสอย

ประกอบไปดวย  

1. วัตถุประสงคของโครงการ  

2. สภาพแวดลอม  

3. ระบบกิจกรรม  

4. รายละเอียดของอาคาร 

5. งบประมาณ 

การคนหาขอมูลในการออกแบบเปนการเก็บรวบรวมรายละเอียดของขอมูลรวมถึงการ

วิเคราะหจนนําไปสูการออกแบบโดยแหลงที่มาของขอมูลนั้นมาจาก มนุษย สภาพแวดลอมทาง

กายภาพ พฤติกรรมของผูใชสอยที่ทํากิจกรรมและจากเอกสารขอมูลตางๆ 
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 3 

 

หัวขอเนื้อหา 

แนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายใน 

 แนวทางในการกําหนดแนวความคิด 

 แหลงท่ีกอใหเกิดแนวความคิด  

 รูปแบบของแนวความคิด 

 ประเภทของแนวความคิด 

 การจําแนกรูปแบบแนวความคิด 

สรุปทายบท 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบนักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

1.  สามารถวิเคราะหถึงปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายในซึ่งจะสามารถนําไปตอยอด

ไปเปนความสําคัญและความเปนมาของโครงการออกแบบตกแตงภายในของการทําศิลป

นิพนธตอไปได 

2. สามารถกําหนดรูปแบบของโครงการไดวาจะเปนโครงการเพ่ือการออกแบบเปนโครงการ

ปรับปรุงเพ่ือการออกแบบหรือโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบ 

3. สามารถเรียนรูและเขาใจในกระบวนการออกแบบตกแตงภายในเพ่ือใชประกอบการ

จัดทําโครงการเพ่ือการออกแบบตกแตงภายในในการทําวิทยานิพนธ 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 มาตรฐานผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง เรื่อง

วินัยในการตรงตอเวลาทั้งการเขาเรียนและสงงาน การแตงกายชุดนักศึกษาและเพิ่มขอ

กําหนดการใหคะแนนในเรื่องระเบียบวินัย 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรู ขอนี้ไดดําเนินการวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ในเรื่องความคิดสรางสรรค เนื้อหาและทฤษฎีที่

สําคัญรวมถึงการนําไปใชเพื่อเปนพ้ืนฐานในงานนําเสนอผลงานการออกแบบจากการทํา

แบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติรวมถึงการนําเสนอผลงานที่ตองสามารถอธิบาย

แนวความคิดของงานรวมถึงการใหโจทยที่ประยุกตใชงานกับงานอื่นๆที่เก่ียวของกับการ

ออกแบบตกแตงภายใน 

3.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา จะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การ

ประยุกตความรู ทักษะทางดานการออกแบบ การทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ การ
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ฝกการคนหาตัวตน แนวทาง ในการสรางสรรคผลงานการออกแบบรวมถึงการนําเสนอ

แนวคิดในการออกแบบ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย

การอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การอยูรวมกันในสังคม การเคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนผานการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติซึ่งมอบหมายเปนงานกลุม 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีการอธิบาย แนะนําปลูกฝงการนําเสนอแนวความคิดที่มา

ที่ไปของงาน การเลือกใชเครื่องมือตางๆใหไดมาขอขอมูลเพ่ือใชในการฝกปฏิบัติ การทํา

แบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ ทั้งแบบเปนกลุมและแบบรายบุคคลพรอมกับฝกการให

คะแนน ซักถาม งานของเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

6.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัย โดยอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ผลกระทบรวมถึง

ขอควรคํานึงตางๆในการทํางานสายวิชาชีพจากการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ  
 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เครื่องฉาย LED Projector  

 2. เครื่องคอมพิวเตอร 

 3. สื่อวีดีทัศน 

 4. ระบบ Internet 

 5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

คะแนนการเขาเรียนและจะตัดคะแนนในกรณีที่แตงตัวไมถูกระเบียบ เลนเครื่องมือสื่อสาร

หรือเครื่องมือที่ไมเก่ียวของในรายวิชา เขาเรียนสายและคุยกันในหองนอกจากนั้นยังมีการวากลาว

ตักเตือนและขอกําหนดอ่ืนๆเชนมาสายไมใหเขาหองและการขาดเรียนเกิน 2 ครั้งสงผลใหไมผานใน

รายวิชา คะแนนงานฝกปฏิบัติโดยตองสอดคลองและสื่อความหมายและเขาใจในเนื้อหาตรงตามโจทย

ที่ใหพรอมกับการนําเสนอผลงาน การอธิบายแนวความคิด การวิเคราะหขั้นตอนการไดมาของขอมูล 

รวมถึงคะแนนถาม - ตอบในชั้นเรียน ซึ่งทั้งหมดตองสอดคลองในเนื้อหาท่ีสอน เชนปญหาและการ

แกปญหาของโครงการออกแบบตกแตงภายในรวมถึงลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบ

ตกแตงและกระบวนการออกแบบตกแตงภายใน 
 

  

 

 



32 

 

บทที่ 3 

แนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายใน 

 กอนอ่ืนตองทําความเขาใจถึงมูลฐานที่เก่ียวของกับแนวความคิดในการออกแบบโดยทั่วไป

แลวผูออกแบบจะเขาใจวาแนวความคิดในการออกแบบเปนการคิดรวบยอดที่ประสานหรือรวบรวม

องคประกอบตางๆเขาดวยกันเชนรายละเอียดโครงการหรือเพ่ือเปนแนวทางประกอบใหบรรลุถึง

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของโครงการ 

 แนวความคิดในการออกแบบมีความหมายที่กวางมากซึ่งอยูระหวางความหมายที่เปน

นามธรรมและความหมายที่เปนรูปธรรมโดยที่แนวความคิดในการออกแบบเปนพ้ืนฐานหรือแนวทาง

ในการแกปญหาในการออกแบบซึ่งสามารถแบงแนวทางการกอเกิดแนวความคิดออกเปน 3 สวน 

ไดแก 

  1. แนวความคิดเริ่มตน 

  2. เกณฑ แนวทางแกปญหา 

  3. การรับรูจากผลการออกแบบ 

 

 
ภาพที่ 16 การวิเคราะหแนวความคิดจากนามธรรมเปนรูปธรรม 

ที่มา : จากผู ทําการสอน 

  

จากภาพจะเห็นไดวา แนวความคิดเริ่มตนเปนสิ่งที่เปนแนวคิดในการออกแบบที่มีความเปน

นามธรรมมาก โดยเปนสิ่งท่ีกําหนดแนวทางในการออกแบบ เปรียบเสมือนผังแมบทที่คอยควบคุมการ

ออกแบบ  ในแนวคิดเริ่มตนนั้นอาจจะมีหลายแนวคิด มีความเหมาะสมที่แตกตางกันไป การ

ตอบสนองตอแนวความคิดเริ่มตนท่ีจะนําไปสูการรับรูจากผลการออกแบบนั้น จะตองผานเกณฑและ

แนวทางแกปญหา 
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 แนวทางในการกําหนดแนวความคิด 

 การพัฒนาแนวความคิด เปนการยากที่จะสามารถสรางแนวความคิดออกมาไดโดยงายถา

ไมไดมีการสะสมความคิดตางๆไวลวงหนาหรือมีระดับขั้นตอนของการพัฒนาแนวความคิดโดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

  1. ขอคิดหรือเปนขอสังเกต เปนความคิดในแงมุมตางๆอาจมีสาระบางไมมีสาระ

บางแตในองคความคิดนั้นอาจมีประเด็นหรือประโยชนที่ซอนหรือแอบแฝงอยูดังนั้นขอคิดจึงมี

ความสําคัญในการเกิดแรงผลักดันอยางมากรวมทั้งเปนจุดเริ่มตนกอเกิดเปนแนวความคิดในการ

ออกแบบได 

  2. ความคิด คือ หลักเกณฑหรือแนวทางแกปญหาอาจเกิดจากการคิดเฉพาะดาน 

การสังเกตและการเกิดจากความเขาใจ 

  3. แนวความคิด มีลักษณะที่แตกตางจากการคิดที่วาเปนความคิดที่เ ก่ียวกับ

องคประกอบโดยรวมที่มีลักษณะเปนกระบวนการคิดรวบยอดรวมถึงแนวคิดการออกแบบก็เปน

ความคิดเฉพาะที่แสดงใหเห็นถึงการรวบรวมความตองการตางๆของโครงการเขาดวยกันและยังสงผล

ตอการจัดองคประกอบตองานออกแบบ 

  4. ผลมวลแนวความคิด เปนแนวความคิดที่รวมไวดวยกันทั้งนี้เปนไปตามความ

จําเปนที่จะตองกําหนดใหมีหลายๆแนวความคิดไวดวยกัน  

  จะเห็นไดวาในการพัฒนาแนวความคิดดังท่ีไดกลาวมานั้นมีความซับซอนและมีความ

ลึกซึ้ง จึงจําเปนจะตองถายทอดแนวความคิดผานทางการทําแผนภาพและภาพรางซึ่งจะทําใหชวยใน

การอธิบายหรือคลี่คลายแนวความคิดได 

 

 แหลงที่กอใหเกิดแนวความคิด  

 สิ่งท่ีกําเนิดใหเกิดความคิดและแนวความคิดอาจมีที่มาจาก2แหลงคือแหลงภายในและแหลง

ภายนอก 

  1. แหลงภายใน เปนสิ่งที่อยูขางในของผูออกแบบเปนประสบการณหรืออาจเกิด

จากการฝกฝน ความกระตือรือรนและความสนใจ 

  2. แหลงภายนอก นอกจากจะเปนขอมูลเก่ียวกับโครงการแลวยังมีแหลงอื่นๆที่

สงผลตอแนวความคิดเชน กรณีศึกษาของโครงการประเภทเดียวกัน จากหนังสือ นิตยสารและความรู

จากศาสตรอ่ืนๆ  

 

 รูปแบบของแนวความคิด  

 1. ตามลักษณะของปญหา แนวความคิดโดยทั่วไปเปนแนวความคิดที่หวังผลในการ

แกปญหาของโครงการจึงเปนแนวคิดที่สะทอนปญหาในงานออกแบบเพ่ือที่จะทําใหเกิดผลลัพธที่

ตอบสนองการใชสอยหรือตอบโจทยของเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการโดยปญหาที่มี
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ความสําคัญมากมักจะมีผลตอการกําหนดแนวความคิดในโครงการนั้นๆที่ตองตอบสนองในการ

ออกแบบโดยที่ในการกําหนดแนวความคิดนั้นเชนในโครงการออกแบบพิพิธภัณฑสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ 

แนวคิดในการแกปญหาการใชสอยดานการสัญจรในการเขาชมและการรับรูทางดานทิศทางในการจัด

แสดงของผูเขาชมจํานวนมากโดยประเด็นปญหาดังกลาวสามารถที่จะดึงผูเขาชมไปยังทุกสวนของสวน

จัดแสดงไดอยางทั่วถึงภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 
ภาพที่ 17 แนวทางการจัดการสัญจรในพิพิธภัณฑ 

ที่มา : httpwww.estudiosculturales2003.esmuseoyexposicionesemaciques_ 

tiposdeexposicion.html เขาถึงขอมูลเมื่อ 12 ส.ค.60 

  

แนวความคิดในการออกแบบที่มุงเนนในการแกปญหานั้นอาจรวมไปถึงการแกปญหาดาน

สุนทรียภาพของรูปรางและรูปทรงที่แสดงออกทางความหมายของสภาพแวดลอมหรือรูปแบบการ
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ตกแตงภายในเชนการออกแบบตกแตงภายในรานอาหารใหเกิดความรูสึกเหมือนอยูใตตนไมหรือการ

ออกแบบรานคาในหรือแนวความคิดเสมือนวาอยูในถํ้า 

จะเห็นไดวาแนวความคิดในการการออกแบบของรูปแบบที่มุงเนนในการแกปญหาไมวาจะ

เปนดานการใชสอยหรือดานสุนทรียภาพซึ่งเปนตัวกําหนดแนวทางการออกแบบในอีกแนวทางหนึ่ง 

 

 
ภาพที่ 18 แนวทางการออกแบบตกแตงภายในรานอาหารใหเกิดความรูสึกเหมือนอยูใตตนไม 

ที่มา : http5osa.com5770  เขาถึงขอมูลเม่ือ 12 ส.ค.60 
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ภาพที่ 19 แนวทางการออกแบบรานคาในแนวความคิดเสมือนวาอยูในถํ้า 

ที่มา : httpswww.dezeen.com20131224spar-supermarket-displays-groceries-between-

curved-wooden-ribs เขาถึงขอมูลเมื่อ 12 ส.ค.60 
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2. ตามลักษณะความเขาใจ การกําหนดแนวความคิดในการออกแบบที่สงตอไปในขั้นตอน

การแกปญหานั้นอาจจะทําการศึกษาจากโครงการหรืออาคารประเภทเดียวกันที่มีลักษณะรูปแบบหรือ

ปญหาที่เหมือนกันหรือมีแนวโนมที่เหมาะสมในเรื่องเดียวกันอาจเปนการใชการเปรียบเทียบเสมือนวา

เปนเครื่องมือในการกําหนดและสรางแนวความคิดในการออกแบบโดยอาจนําเอารูปแบบ

สภาพแวดลอมของโครงการไมวาจะเปนภูมิประเทศ ลักษณะรูปแบบของอาคารนํามาเปน

แนวความคิดในการออกแบบ 

แนวคิดการออกแบบที่เปนการอุปมา (Metaphor) เปนการสรางความเขาใจในการนําเสนอ

แนวคิดของการออกแบบที่คลายคลึงเชิงเปรียบเทียบเปนการอุปมาไมไดกําหนดวาสิ่งที่อางอิงจะแสดง

ออกมาเปนรูปธรรมแตจะเปนแนวทางในการกําหนดในเชิงนามธรรมเชนออกแบบรานอาหารให

เหมือนกําลังนั่งอยูใตทะแลมีการออกแบบฝาเพดานใหเหมือนปะการังหรือการใชลักษณะของ

เกล็ดปลามาออกแบบเปนฝาเพดาน เปนตน 

 

 
ภาพที่ 20 แนวคิดการออกแบบเชิงอุปมาใหความรูสึกอยูใตทะเล 

ที่มา : httpsworldarchitecture.orgarchitecture-newscechnideo-arquitectura-hangs-

12000-wooden-pink-sticks-from-the-ceiling-of-madrids-patisserie-shop.html  

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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ภาพที่ 21 แนวความคิดการออกแบบเชิงอุปมา ใชรูปแบบของเกล็ดปลามาตกแตง 

ที่มา : httpshomesthetics.net25-interestingly-stylish-restaurant-ideas-you-can-steal-to-

create-a-fascinating-and-popular-eatery เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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แนวคิดการออกแบบในเชิงการอุปมายังสามารถนําไปใชในการออกแบบเครื่องเรือนไดเชน 

การออกแบบเกาอี้ที่นํารูปแบบรังผึ้งมาเปนแนวความคิดในการออกแบบหรือแมกระทั่งการออกแบบ

กระเปาที่นําแนวคิดลักษณะของตัวนิ่มมาเปนแนวคิดในการออกแบบ 

 

 
ภาพที่ 22 แนวคิดการออกแบบเกาอี้ที่นํารูปแบบรังผึ้งมาคลี่คลาย 

ที่มา : httpstaboodada.wordpress.com20120806biomimicry-the-future-imitation-of-life 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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ภาพที่ 23 การออกแบบกระเปาที่นําลักษณะตัวนิ่มมาเปนแนวความคิดในการออกแบบ 

ที่มา : httpbiomimicrynyc.combiomimicryproducts 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 

 

3. ตามลักษณะการราง เปนแนวทางหนึ่งในการหาหรือกําหนดแนวความคิดในการออกแบบ

ของโครงการโดยการรางรูปรางไมวาจะรางในรูปแบบของสัญลักษณโดยการใชเสน ใชรูปราง รูปทรง

ทางเรขาคณิตซึ่งบางครั้งรูปภาพหรือภาพรางหยาบๆนั้นอาจเปนจุดเริ่มตนของแนวทางในการ

แกปญหาและสงตอมาเปนแนวคิดในการออกแบบก็เปนได  
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ภาพที่ 24 การรางภาพเพ่ือนําไปสูแนวคิดในการออกแบบ 

ที่มา : httpsimages.adsttc.commediaimages50124d3028ba0d0a480002b1 

slideshowstringio.jpg1361284651เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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 ประเภทของแนวความคิด 

 ถึงแมวาแนวความคิดในการออกแบบจะมีขอบเขตหรือเนื้อหาที่กวางมาก ซึ่งสามารถ

วิเคราะหลักษณะแนวความคิดออกเปน 2 ลักษณะคือ แนวความคิดแบบทั่วไปและแนวความคิดแบบ

เฉพาะ 

 1. แนวความคิดแบบทั่วไป เปนแนวความคิดในการออกแบบที่มีเนื้อหาหรือรูปแบบที่ใชกัน

ทั่วไปซึ่งไมไดกําหนดหรือเจาะจงใหใชกับโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะแตสามารถใชกับ

โครงการที่มีความเหมือนหรือคลายคลึงกันตามความเหมาะสมในสวนแนวคิดแบบทั่วไปเปน

แนวความคิดที่กวางมากอาจจะครอบคลุมถึงเนื้อหาที่เก่ียวของกันหนาที่ใชสอยทางดานจิตวิทยา 

สังคมและวัฒนธรรมเชนแนวความคิดที่จะออกแบบให โปรง โลง สบาย 

 2. แนวความคิดแบบเฉพาะ เปนแนวความคิดในการออกแบบที่มีความเก่ียวของกับประเภท

ของโครงการในแตละโครงการที่เนนไปในทางเฉพาะหรือใหเหมาะสมกับปญหาในแตละโครงการซึ่ง

แนวคิดเฉพาะนี้มีความสําคัญมากเชนแนวคิดที่จะใหผูที่มาใชบริการในโรงพยาบาลที่มีความรูสึกถึง

การผอนคลายเหมือนมาพักผอน ดังนั้นจึงไดออกแบบใหบรรยากาศของโรงพยาบาลใหเหมือนบาน

หรือโรงแรมเพ่ือทําใหผูปวยที่มาทําการรักษารูสึกวามาพักผอนมากกวามารักษาหรือมาพักฟนโดยการ

ใชแสงใชโทนสีการใชตนไมเพ่ือสรางบรรยากาศ  

ภาพที่ 25 การออกแบบโรงพยาบาลมีความรูสึกผอนคลายเหมือนมาพักผอน 

ที่มา : httpswww.archdaily.com795981pars-hospital-new-wave-

architecture57e73e84e58ece2053000118-pars-hospital-new-wave-architecture-photo

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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 การจําแนกรูปแบบแนวความคิด 

 แนวความคิดท่ีใชในโครงการใดโครงการหนึ่งอาจจะมีแนวความคิดหลักที่ไมเหมือนกันข้ึนอยู

ที่คาน้ําหนักของแตละโครงการวาสามารถตอบโจทยตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการได

มากนอยเพียงใดซึ่งจําแนกเพื่อเปนแนวทางดังตอไปนี ้

 1. แนวความคิดทางดานหนาที่ใชสอย เปนแนวความคิดที่เกี่ยวกับหนาที่ใชสอยโดยการ

จัดเตรียมองคประกอบของพ้ืนที่ใชสอยท้ังในปจจุบันและคาดการณในอนาคตเชนแนวความคิดในการ

จัดใหมีความยืดหยุนในการใชสอยโดยการจัดพื้นที่ใชสอยใหเปนระบบเปดที่สามารถปรับเปลี่ยน

ลักษณะการใชงานของพ้ืนที่ไดเชนการจัดพื้นที่หองเรียนใหเปนหองสัมมนา เปนตน 

 

 
ภาพที่ 26 แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใชสอย 

ที่มา : httpswww.behance.netgallery4877803The-Disney-Store-Headquarters 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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ภาพที่ 27 แนวความคิดในการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ใชสอยใหเปนที่นั่ง 

ที่มา : httpswww.competitionline.comdeprojekte48792perpost77282 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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2. แนวความคิดทางดานการรับรู เปนแนวความคิดท่ีเนนผลใหเกิดขึ้นกับทางดานจิตใจ 

ความรูสึกและทัศนคติที่มีตอสภาพแวดลอมหรือเกี่ยวกับการรับรูเชนความรูสึกกวางขวางความรูสึก

มั่นคงปลอดภัยรวมถึงทัศนคติตางๆเชนความตองการใชงานของสภาพแวดลอม เปนตน 

 3. แนวความคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรม สวนมากจะเปนโครงการของทางภาครัฐที่

เนนกิจกรรมตอชุมชนเชนแนวความคิดในการใหชุมชนมีสวนรวมกับโครงการโดยการเพิ่มพ้ืนที่ลาน

กิจกรรมตางๆเปนตนหรือแนวความคิดของรานอาหารที่มีความตองการใหลูกคาไดนั่งรับประทาน

อาหารในแบบวัฒนธรรมญี่ปุน เปนตน 

 

 
ภาพที่ 28 แนวความคิดในการออกแบบรานอาหารแบบวัฒนธรรมญี่ปุน 

ที่มา : httpwww.contemporist.comindustrial-interior-design-restaurant-bar- 

goes-for-warehouse-chic-style เขาถึงขอมูลเมื่อ 15 ส.ค.60 

  

4. แนวความคิดทางดานเศรษฐกิจ เปนแนวความคิดที่เนนทางดานผลตอบแทนและ

งบประมาณในการดําเนินการของโครงการเชนแนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณการกอสรางโดยการ

กําหนดการใชวัสดุ เทคนิคงานกอสรางท่ีประหยัดหรือการใชแรงงานและวัสดุในทองถิ่น เชนการใชไม

ไผในการกอสรางและตกแตงโครงการ แนวความคิดในการประหยัดพลังงานโดยลดการใชพลังงาน 

การนําแสงธรรมชาติเขามาใชในโครงการ เปนตน 
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ภาพที่ 29 แนวความคิดในการใชไมไผในการกอสรางและตกแตงโครงการ 

ที่มา : httpswww.archdaily.com392710kontum-indochine-cafe-vo-trong-nghia-architects 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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 5. แนวความคิดทางดานรูปแบบตัวสถาปตยกรรม เปนแนวความคิดในการออกแบบให

สอดคลองกับตัวสถาปตยกรรมโดยที่สอดคลองกับบริบทสภาพแวดลอมเชนโครงการออกแบบตกแตง

ภายในโรงแรมที่มีลักษณะความเปนไทยในรูปแบบไทยประยุกตหรือโครงการออกแบบตกแตงภายใน

โดยใหสอดคลองกับรูปแบบของตัวอาคารเดิม เปนตน 

 

 

 
ภาพที่ 30 การออกแบบตกแตงภายในโดยใหสอดคลองกับรูปแบบของตัวอาคาร 

ที่มา : httpwww.adaytochill.comjw-marriott-khaolak เขาถึงขอมูลเมื่อ 15 ส.ค.60 
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6. แนวความคิดทางดานเทคโนโลยี เปนแนวความคิดที่มีการใชเทคโนโลยีเขามาประกอบ

เพ่ือตอบปญหาโครงการที่ไดตั้งไวในเบ้ืองตนเชนโครงการออกแบบบานพักอาศัยที่ใชระบบควบคุม

ผานโทรศพัทมือถือหรอืการออกแบบนําแนวความคิดของการประหยัดพลังงานมาใช เปนตน  

 

 

 
 

 

ภาพที่ 31 แนวความคิดของการประหยัดพลังงานมาใชในการออกแบบ 

ที่มา : httpswww.cnet.comnewsge-smart-grid-yields-net-zero-energy-home 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 15 ส.ค.60 
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สรุปทายบท 

 แนวความคิดในการออกแบบตกแตงภายใน คือแนวความคิดในการออกแบบท่ีมีขอบเขตของ

กระบวนการคิดรวมถึงเนื้อหาที่กวางมากเพราะฉะนั้นตองมีความสอดคลองหรือสามารถตอบ

วัตถุประสงคและเปาหมายของโครงการซึ่งแนวความคิดในการออกแบบเปนพื้นฐานหรือแนวทางใน

การแกปญหาในการออกแบบสามารถแบงแนวทางการกอเกิดแนวความคิดออกเปน 3 สวน ไดแก  

แนวความคิดเริ่มตน  เกณฑแนวทางแกปญหาและการรับรูจากผลการออกแบบ 

 แหลงท่ีกอใหเกิดแนวความคิดคือสิ่งที่กําเนิดใหเกิดความคิดและแนวความคิดเกิดจากแหลง

ภายในคือตัวผูออกแบบและแหลงภายนอกคือสภาพแวดลอมและจากศาสตรอื่นๆ 

 รูปแบบของแนวความคิด ประกอบไปดวย 1. ตามลักษณะของปญหา 2. ตามลักษณะความ

เขาใจและ3. ตามลักษณะการราง ในแนวความคิดในการออกแบบที่เหมาะสมใหตรงตามเปาหมาย

โครงการนั้นจะตองมีการพัฒนามาจากปญหาในงานออกแบบในข้ันตอนการเริ่มโครงการเพื่อจะไดใน

การแกปญหาใหตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการไมวาจะเปนปญหาทางดานหนาที่ใช

สอยหรือทางดานสุนทรียภาพก็ตามโดยที่แนวคิดทั้ง2อยางตองไมขัดแยงกัน  

 ประเภทของแนวความคิด สามารถแยกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. แนวความคิดแบบทั่วไป เปนแนวความคิดในการออกแบบท่ีมีเนื้อหาหรือรูปแบบ

ที่ใชกันท่ัวไปไมไดเฉพาะเจาะจงของโครงการใดโครงการหนึ่ง 

2. แนวความคิดแบบเฉพาะ เปนแนวความคิดในการออกแบบที่เจาะจงเฉพาะ

โครงการนั้นที่ไมสามารถนําไปใชกับโครงการอ่ืนไดหรือเปนเอกลักษณของโครงการนั้น 

แนวความคิดที่ใชในโครงการใดโครงการหนึ่งอาจจะมีแนวความคิดหลักที่ไมเหมือนกันโดย

ขึ้นอยูที่คาน้ําหนักของแตละโครงการวาสามารถตอบโจทยเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการ 

หรืออาจจําแนกเพ่ือเปนจุดเริ่มตนของการหาแนวความคิดไดดังนี ้

 1. แนวความคิดทางดานหนาที่ใชสอย 

 2. แนวความคิดทางดานการรับรู 

 3. แนวความคิดทางดานสังคมและวัฒนธรรม 

 4. แนวความคิดทางดานเศรษฐกิจ 

5. แนวความคิดทางดานรูปแบบตัวสถาปตยกรรม 

6. แนวความคิดทางดานเทคโนโลย ี
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แผนบริหารการสอนประจําบทที่ 4 

 

หัวขอเนื้อหา 

 การนําเสนอหัวขอและรางศิลปนิพนธ 

สวนประกอบของรางศิลปนิพนธ 

 ที่มาและความเปนมาของโครงการ  

 วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ  

 ขอบเขตและความตองการของโครงการ  

 การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม 

 ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ 

 กลุมเปาหมายของโครงการ 

 วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ  

 ขั้นตอนและกระบวนการศกึษาศิลปนิพนธ 

 เนื้อหา ขอมูล งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

 ภาคผนวก 

สรุปทายบท 

 

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนจบ นักศึกษามีความสามารถดังตอไปนี้ 

1.  สามารถวิเคราะหถึงปญหาโครงการออกแบบตกแตงภายในซึ่งจะนําไปตอยอดเปน

ความสําคัญและความเปนมาของโครงการออกแบบตกแตงภายในในการทําศิลปนิพนธ

ได 

2. สามารถกําหนดรูปแบบของโครงการไดวาจะเปนโครงการเพ่ือการออกแบบ โครงการ

ปรับปรุงเพ่ือการออกแบบหรือโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบ 

3. สามารถเรียนรูและเขาใจในกระบวนการออกแบบตกแตงภายในเพ่ือใชประกอบการ

จัดทําโครงการเพ่ือการออกแบบตกแตงภายในในการทําวิทยานิพนธตอไป 

 

วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1 มาตรฐานผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม โดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง เรื่อง

วินัยในการตรงตอเวลาทั้งการเขาเรียนและสงงาน การแตงกายชุดนักศึกษาและเพิ่มขอ

กําหนดการใหคะแนนในเรื่องระเบียบวินัย 
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2.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานความรู ขอนี้ไดดําเนินการวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ในเรื่องความคิดสรางสรรค เนื้อหา และทฤษฎีที่

สําคัญและสามารถนําไปใชเพ่ือเปนพ้ืนฐานในงานนําเสนอผลงานการออกแบบจากการ

ทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติรวมถึงการนําเสนอผลงานที่ตองสามารถอธิบาย

แนวความคิดของงานรวมถึงการใหโจทยที่ประยุกตใชงานกับงานอื่นๆที่เก่ียวของกับการ

ออกแบบตกแตงภายใน 

3.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะทางปญญา จะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การ

ประยุกตความรู ทักษะทางดานการออกแบบ การทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ การ

ฝกการคนหาตัวตน แนวทางในการสรางสรรคผลงานการออกแบบรวมถึงการนําเสนอ

แนวคิดในการออกแบบ 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบโดย

การอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง การอยูรวมกันในสังคมการเคารพสิทธิและรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืนผานการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติซึ่งจะมอบหมายเปนงานกลุม 

5.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะมีการอธิบาย แนะนํา ปลูกฝงการนําเสนอแนวความคิด 

ที่มาที่ไปของงาน การเลือกใชเครื่องมือตางๆใหไดมาขอขอมูลเพื่อใชในการฝกปฏิบัติ 

การทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ ทั้งแบบเปนกลุมและแบบรายบุคคลพรอมกับฝก

การใหคะแนนซักถามงานของเพ่ือนรวมชั้นเรียน 

6.  มาตรฐานผลการเรียนรู ดานทักษะพิสัย โดยอธิบาย แนะนํา ปลูกฝง ผลกระทบรวมถึง

ขอควรคํานึงตางๆในการทํางานสายวิชาชีพจากการทําแบบฝกหัดและการฝกปฏิบัติ  

 

สื่อการเรียนการสอน 

 1. เครื่องฉาย LED Projector  

 2. เครื่องคอมพิวเตอร 

 3. สื่อวีดีทัศน 

 4. ระบบ Internet 

 5. เอกสารประกอบการสอน 

 

การวัดผลและประเมินผล 

คะแนนการเขาเรียนและจะตัดคะแนนในกรณีทีแ่ตงตัวไมถูกระเบียบการเลนเครื่องมือสื่อสาร

หรือเครื่องมือที่ไมเก่ียวของในรายวิชา เขาเรียนสายและคุยกันในหองนอกจากนั้นยังมีการวากลาว

ตักเตือนและขอกําหนดอ่ืนๆเชนมาสายไมใหเขาหองและขาดเรียนเกิน 2 ครั้งสงผลใหไมผานใน

รายวิชา คะแนนงานฝกปฏิบัติโดยตองสอดคลอง สื่อความหมายและเขาใจในเนื้อหา ตรงตามโจทยที่



52 

 

ใหพรอมกับการนําเสนอผลงาน การอธิบายแนวความคิด การวิเคราะหขั้นตอนการไดมาของขอมูล 

รวมถึงคะแนนถาม - ตอบในชั้นเรียน ซึ่งทั้งหมดตองสอดคลองในเนื้อหาท่ีสอน เชนปญหาและการ

แกปญหาของโครงการออกแบบตกแตงภายในลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบตกแตงและ

กระบวนการออกแบบตกแตงภายใน 
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บทที่ 4 

การนําเสนอหัวขอและรางศิลปนิพนธ 

 การนําเสนอหัวขอและรางศิลปนิพนธ (Proposal For Thesis)นั้นเปนข้ันตอนแรกของการ

ดําเนินการจัดทําศิลปนิพนธโดยมีเนื้อหาที่เปนการเสนอภาพรวมของโครงการที่จะทําตามเนื้อหาบท

ขางตนที่ไดกลาวมาแลวและตองมีความกระชับของเนื้อหา เขาใจงายมีการชี้ประเด็นใหเห็นไดชัดเจน 

วาจะทําอะไรกับโครงการนี้และจําแนกไดวาจะเปนโครงการออกแบบ โครงการปรับปรุงเพ่ือการ

ออกแบบหรือโครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบและหลังจากที่หัวขอศิลปนิพนธไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจแลวนั้นตามระเบียบของหลักสูตรแลวจะสามารถลงทะเบียนในรายวิชาศิลป

นิพนธในเทอมถัดไปไดประกอบกับตองดําเนินการนํารางศิลปนิพนธไปดําเนินการตอทั้งการหาขอมูล

เพ่ิม การการหาและวิเคราะหปญหา เพื่อนําไปสูกระบวนการออกแบบและสุดทายคือผลลัพธของการ

ออกแบบ 

 

สวนประกอบของรางศิลปนิพนธ   

 สวนประกอบเนื้อหาของในรางศิลปนิพนธจะมีองคประกอบเหมือนกับศิลปนิพนธเพียงแตจะ

เปนภาพรวมของโครงการซึ่งประกอบไปดวยหัวขอดังตอไปนี ้

 

 ที่มาและความเปนมาของโครงการ   

 ประวัติความเปนมาของโครงการ จะเปนเนื้อหาที่อธิบายการเกิดของโครงการวาจะเขาไป

จัดการหรือดําเนินการในโครงการนี้อยางไร ประวัติความเปนมาของโครงการ ใครเปนเจาของ ทํา

อะไร เพ่ือกลุมเปาหมายใดบางและจะมีการพัฒนาหรือแนวโนมในอนาคตอยางไรซึ่งสามารถจําแนก

แนวทางการเริ่มตนโครงการออกแบบ 3 แนวทางดังตอไปนี ้

  โครงการออกแบบตกแตงภายใน เปนโครงการที่เกิดข้ึนมาใหมที่ยังไมไดมีการ

ดําเนินการกอสรางงานตกแตงภายในหรือตัวอาคารหรือมีการออกแบบตกแตงภายในไวแลวสําหรับ

โครงการประเภทนี้ผูจัดทําตองวิเคราะหวาโครงการนี้มีปญหาในดานไหนยกตัวอยางเชนดานรูปแบบ

การออกแบบที่ลาสมัย ดานพื้นที่ใชสอยท่ีไมเหมาระสมหรือขาดพ้ืนที่ใชสอยบางประเภทเปนตน 

เพราะฉะนั้นความเปนมาโครงการตองชี้แจงประเด็นใหขัดเจน 

  โครงการปรับปรุงเพื่อการออกแบบตกแตงภายใน เปนโครงการที่มีอยูเดิมและมี

การเปดใชโครงการมาแลวในระยะหนึ่งและมีแนวทางการวิเคราะหความเปนมาของโครงการ

เหมือนกับโครงการออกแบบตกแตงภายในกลาวคือตองมีการวิเคราะหถึงปญหาของโครงการ เชนผล

ประกอบการเปนยังไง กําไรหรือ ขาดทุน บางโครงการมีผลประกอบการดีมากอาจเกิดปญหาพื้นที่

รองรับไมพอตองขยายพ้ืนที่เพ่ิมหรือเปนโครงการที่มีการเปดดําเนินการมาแลวหลายปเกิดความทรุด

โทรมประกอบกับการตกแตงไมเปนท่ีนิยมในปจจุบันและอาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยาง 
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ซึ่งขอมูลที่ไดมานั้นอาจมาจากเจาของโครงการ พนักงาน กลุมผูใชสอยโดยเฉพาะขอมูลที่ไดมานั้นตอง

ตรงกับปญหาที่แทจริง 

  โครงการแสนอแนะเพื่อการออกแบบ เปนโครงการท่ีมีลักษณะเดียวกับโครงการ

ปรับปรุงเพ่ือการออกแบบแตจะแตกตางกันตรงท่ีลักษณะจํานวนและคาน้ําหนักของปญหากลาวคือมี

การดําเนินการในโครงการเดิมที่เปลี่ยนแปลงการใชสอย การขยายตัวของพ้ืนท่ีในอาคารของโครงการ

เดิมไมไดเนื่องจากติดปญหาเรื่องโครงสรางหรือกรอบอาคาร เปนตน เชน มีพื้นท่ีใชสอยไมเพียงพอตอ

กลุมลูกคาทําใหตองมีการเพ่ิมอาคาร หรือ โครงการเดิมเปนโชวรูมรถยนตแตตองการปรับเปลี่ยนการ

ใชสอยเปนโรงพยาบาล หรือโครงการท่ีมีความตองการขยายสาขาโดยไปตั้งที่ใหม เปนตน  

ลักษณะโครงสรางการบริหารในหัวขอนี้จะเปนการบอกขอมูลของสายงานการบริหารวา

โครงการมีการบริการงานเปนยังไง มีแผนกไหนบาง รวมถึงขอมูลจํานวนและประเภทผูใชสอยใน

โครงการ ขอมูลจากลักษณะองคกรเชนโครงการท่ีจะออกแบบเปนของใคร มีการบริหารจัดการ

อยางไร เปนกลุมผูถือหุนหรือคนเดียว สวนราชการหรือเอกชนหรือเปนโครงการที่เปนแฟรนไชส

(Franchise) เพราะขอมูลเหลานี้นํามาเปนแนวความคิดในการออกแบบโครงการได  

 

 วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ  

เปนการกําหนดแนวทางของโครงการใหตรงกับเปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการโดยที่

ตองชี้ประเด็นสําคัญของโครงการใหชัดเจนเชนเพื่อรองรับกลุมลูกคาท่ีเปนผูสูงอายุ เปนตน การที่มี

วัตถุประสงคท่ีชัดเจนทําใหการวิเคราะหปญหาหรือแนวทางการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 ขอบเขตและความตองการของโครงการ  

เพ่ือทราบถึงองคประกอบโครงการเดิมในสวนของพื้นที่ใชสอยของโครงการเดิมมีพื้นท่ี มีหอง

อะไรบาง ในสวนขององคประกอบและขอบเขตโครงการในศิลปนิพนธนั้นในรายละเอียดของ

องคประกอบที่ไดมาจากการวิเคราะหความตองการการใชสอยในโครงการ ท่ีตรงตามเปาหมายและ

วัตถุประสงคของโครงการและขึ้นอยูกับโจทยความตองการของเจาของโครงการ จากการวิเคราะห

ขอดี-ขอดอยของโครงการเดิมและสวนที่สําคัญคือตองชี้แจงถึงการไดมาของพ้ืนที่วามีความเปนมา

อยางไร 

 

 การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม 

เปนขอมูลที่ตองวิเคราะหตัวอาคารของโครงการวาเปนอยางไร ตั้งอยูที่ไหน โครงสรางอาคาร 

วัสดุตางๆ งานระบบประกอบอาคาร  

การเลือกที่ตั้งโครงการในกรณีที่เปนโครงการเสนอแนะในการยายที่ตั้งของโครงการจําเปนที่

จะตองเสนอแนวทางการเลือกที่ตั้งโครงการซึ่งประกอบไปดวยเหตุผลในการเสนอแนะในการยายที่ตั้ง

ของโครงการวามีความเปนมาอยางไรเปนการขยายตัวทางธุรกิจและตองมีเหตุผลรองรับยายไปในที่ตั้ง
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ที่เหมาะสมกับโครงการเชน ศูนยการเรียนรูตางๆก็ตองใกลกับองคความรูหรือแหลงความรูนั้นๆ 

เหตุผลตอมาคือการวิเคราะหในแนวทางการเลือกที่ตั้งใหมของโครงการและตองทําการเลือกสถาน

ที่ตั้งจากภาพรวมของประเทศกอนหรือขอมูลตางๆเชนจํานวนนักทองเท่ียวที่ไปเที่ยวมากที่สุดเปนตน 

หลังจากนั้นคอยเจาะจงพื้นที่ใหแคบลงอาจเปนจังหวัดจากจังหวัดมาเปนโซนและสุดทายก็เปนพ้ืนท่ี

ที่ตั้งโครงการโดยอาจตั้งเกณฑที่สอดคลองกับเปาหมายหรือวัตถุประสงคของโครงการก็ได เชนใกล

แหลงทองเที่ยว การคมนาคมสะดวก เปนตน 

ทีต่ั้งโครงการ หลังจากมีการเลือกที่ตั้งของโครงการแลวในกรณีที่เปนโครงการเสนอแนะเพ่ือ

การออกแบบสวนโครงการประเภทอ่ืนก็จะเริ่มวิเคราะหในหัวขอนี้  

สภาพแวดลอมของโครงการ เปนการวิเคราะหพ้ืนที่ของสถานที่โดยรอบของ

โครงการวาเปนอาคารประเภทไหน มีหนาที่ใชสอยอยางไร ในกรณีที่เปนโครงการโรงแรมจะตองมีการ

วิเคราะหคูแขงที่ทําธุรกิจเดียวกันกับโครงการที่กําลังทําการออกแบบหรือลักษณะกิจกรรมของ

โครงการจะสามารถทํากิจกรรมตอเนื่องกับบริบทโดยรอบโครงการไดหรือไม เชน กิจกรรมการเดินปา 

กิจกรรมทางน้ําเปนตนหรือในแงของการหาแนวความคิดทางดานบริบททางวัฒนธรรมของชุมชน  

 
ภาพที่ 32 การวิเคราะหแหลงกิจกรรมบริเวณรอบของโครงการ 

ที่มา : httpsi.pinimg.comoriginalsc6e0b4c6e0b454fb97cb16225f7676f9e9fdca.jpg 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 17 ส.ค.60 
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ภาพที่ 33 การวิเคราะหสภาพแวดลอมของโครงการ 

ที่มา : httpsafasiaarchzine.com201601frsqr-2frsqr-uncity-europan-13-geneve-2 

เขาถึงขอมูลเม่ือ 17 ส.ค.60 
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การเขาถึงโครงการ จะเปนขอมูลที่วิเคราะหการเขาถึงของพื้นท่ีของผูใชสอย 

ตําแหนงเสนทางของถนน การเขาถึงโดยพาหนะประเภทไหน รถยนตสวนตัว ระบบขนสงมวลชน 

หรือแมกระทั่งการเดินซึ่งขอมูลเหลานี้จะบงบอกถึงการเปดชองทางทางเขาของโครงการ 

ลักษณะอาคาร เปนการวิเคราะหขอมูลของลักษณะอาคาร ประกอบไปดวย 

 ขนาดพื้นที่โครงการ (Site Area) เปนขนาดพื้นที่ของที่ตั้งโครงการ รูปรางขนาด

ของที่ดินตามโฉนด 

 
ภาพที ่34 ขนาดพ้ืนทีโ่ครงการ 

ที่มา : httpthesisid5104398.blogspot.comp4.html เขาถึงขอมูลเมื่อ 17 ส.ค.60 

 

 การเขาถึงอาคาร (Access) เปนการวิเคราะหทางสัญจรภายในโครงการโดยอาจจะ

แยกเปนทางเขาหลักและทางเขารองหรือทางเขาสวนบริการที่มายังตัวอาคาร  

 ขนาดพื้นท่ีในอาคาร (Building Area) เปนขนาดพ้ืนท่ีใชสอยทั้งหมดในอาคารเพื่อ

จะไดเปนขอมูลในการจัดวางแปลนในข้ันตอนการออกแบบหรือเปนตัวกําหนดของปญหาในการ

เริ่มตนโครงการวาถามีการเพ่ิมพ้ืนที่ใชสอยเขาไปพ้ืนที่ในอาคารเดิมจะสามารถรองรับไดหรือไม 

 ลักษณะของผังอาคาร (Planning) เปนการวิเคราะหรูปแบบการจัดวางแปลนของ

กลุมพ้ืนที่ใชสอยของโครงการโดยการนําขอมูลไปวิเคราะหปญหาหรือสงตอไปเปนแนวความคิดตอไป 

 สิ่งอาํนวยความสะดวก (Facilities) เปนการวิเคราะหการบริการเพิ่มเติมจากหนาท่ี

ใชสอยที่เปนพ้ืนฐานหรืออาจกลาวไดวาเปนจุดขายของโครงการวามีอะไรบางในโครงการเดิมเพื่อที่จะ

นําไปเปนขอมูลในการหาแนวความคิดหรือการเริ่มตนโครงการออกแบบ 
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 งานระบบประกอบอาคาร ตองศึกษางานระบบประกอบอาคารตางๆที่อยูใน

โครงการ เพ่ือเปนขอมูลในการออกแบบ หรือศึกษางานระบบประกอบอาคารที่สามารถนํามาใชหรือ 

สนับสนุนศักยภาพของโครงการรวมท้ังอาจเปนแนวความคิดของการออกแบบ 

 งานโครงสรางอาคาร เปนขอมูลที่ตองทําการศึกษาเพ่ือจะไดทราบระบบโครงสราง

ในกรณทีี่จะมีการปรับปรุงรื้อถอนหรือปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมของพ้ืนที่ใชสอยที่มีผลกระทบตอโครงสราง

ของอาคาร 

 

 ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ 

เปนการคาดการของแนวความคิดในการออกแบบวาผลการออกแบบออกมาตรงตาม

เปาหมายและวัตถุประสงคของโครงการท่ีไดวางเอาไวกอนดําเนินการออกแบบหรือความตองการที่ให

ผูใชสอยไดรับรูถึงแนวทางการออกแบบและแนวความคิดของโครงการ 

 

 กลุมเปาหมายของโครงการ 

ขอมูลกลุมเปาหมายของโครงการเปนขอมูลที่สําคัญที่ใชในการกําหนดกิจกรรมของแตละ

กลุมซึ่งสามารถจําแนกกลุมผูใชสอยออกเปน 2 กลุม คือ  

1. ผูใชหลัก เปนกลุมผูใชโครงการเปนประจํา มีระยะเวลาใชงานเทากับระยะเวลาทําการ 

หรือกลุมลูกคาที่มาใชบริการ เปนตน 

2. ผูใชรอง จะเปนกลุมที่เขามาใชสอยโครงการแบบชั่วคราว เชน ผูมาติดตอ สํานักงาน กลุม

ผูมาสัมมนาในโรงแรม เปนตน 

3. ผูบริหาร และเจาหนาที่ เปนกลุมท่ีอยูในผูใชสอยหลัก มีหนาที่ในการบริหารจัดการ

โครงการ 

4. ผูบริการ กลุมนี้จะอยูในผูใชสอยหลัก เชน แมบานทําความสะอาด ชางซอมบํารุง คนสวน  

 

 วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ  

เปนสิ่งท่ีตองอธิบายวาในการศึกษาศิลปนิพนธของโครงการที่ดําเนินการออกแบบนี้เพ่ืออะไร 

เชนเพ่ือใหมีความรูดานการออกแบบโรงพยาบาล เพ่ือเกิดองคความรูดานการออกแบบตกแตงภายใน

ในยุคคลาสสิก เปนตนซึ่งแตละโครงการหรือแตละผูทําการศึกษาจะมีวัตถุประสงคในการศึกษาที่

ตางกันตามแนวความคิดริเริ่มโครงการ 

 

 ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาศิลปนิพนธ 

เปนการอธิบายถึงขั้นตอนการดําเนินการทําศิลปะนิพนธเปนการกําหนด วางแผนในการหา

ขอมูลทั้งจากการสัมภาษณ การสังเกต การหาขอมูลจากตํารา หนังสือหรือสื่อทางออนไลนในระบบ

ตางๆซึ่งจะชวยใหการทํางานมีแบบแผนและมีศักยภาพในการดําเนินการออกแบบโครงการ 
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 เนื้อหา ขอมูล งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เปนขอมูล หนังสือ ตํารา ที่จะนํามาประกอบหรืออางอิงในการดําเนินการจัดทําศิลปนิพนธ

เชน งานวิจัยเก่ียวกับวัสดุผนังที่ชวยลดความรอนท่ีจะเขาสูอาคาร ขอมูลเรื่องกฎหมายอาคาร ขอมูล

การแบงประเภทของอาคาร ขอมูลดานกิจกรรมที่จะนํามาใชในโครงการ เปนตนโดยนําเสนอในเลม

Proposal เปนหัวขอ ชื่อหนังสือหรือหัวขอที่สนใจ 

 

 ผลที่คาดวาจะไดรับ  

เปนขอมูลที่อธิบายประโยชนของการศึกษาศิลปนิพนธในโครงการหรือในครั้งนี้ เชนสามารถ

ทําการออกแบบโรงพยาบาลในแนวความคิดมาพักผอนหรือสามารถนําแนวคิดการประหยัดพลังงาน

โดยใชพลังงานทดแทนมาเปนแนวคิดในการออกแบบหองพักในโรงแรม เปนตน 

 

 ภาคผนวก 

เปนขอมูลที่ ใชในการดําเนินการหรือการอางอิง เชน รูปถาย แบบกอสราง เอกสาร

ประกอบการออกแบบ  
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สรุปทายบท 

ในการนําเสนอหัวขอและรางศิลปนิพนธนั้นตองอธิบายถึงเหตุผลที่จะตองดําเนินการใน

โครงการออกแบบตกแตงภายในโครงการนี้กอนอื่นตองทําการศึกษาวิเคราะหชื่อโครงการกอนวามี

แนวทางในการออกแบบไปในทิศทางไหน อาทิเชน 

1. โครงการออกแบบตกแตงภายใน 

2. โครงการปรับปรุงเพ่ือการออกแบบตกแตงภายใน 

3. โครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบตกแตงภายใน 

ในการเสนอชื่อโครงการนั้นตองมีการวิเคราะหถึงปญหาของโครงการที่จะดําเนินการ

ออกแบบกอนวาโครงการที่จะนําเสนอมีปญหาในดานไหน ดานความตองการของเจาของโครงการ 

หรือจากการวิเคราะหโครงการเดิมไมวาจะเปนดานการออกแบบ ดานพ้ืนที่ใชสอยโดยหลังจากไดรับ

การอนุมัตหิัวขอแลวก็มาดําเนินการจัดทําตามหัวขอดังตอไปนี ้

ที่มาและความเปนมาของโครงการ  

วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ  

ขอบเขตและความตองการของโครงการ  

การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม 

ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ 

กลุมเปาหมายของโครงการ 

วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ  

ขั้นตอนและกระบวนการศกึษาศิลปนิพนธ 

เนื้อหา ขอมูล งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  

ภาคผนวก 
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บทสรุป 

 

ในการเริ่มตนโครงการออกแบบตกแตงภายในจําเปนจะตองมีกระบวนการคนหาปญหาของ

โครงการซึ่งเปนกระบวนการอยางหนึ่งที่เปนคําตอบของการออกแบบใหตรงตามวัตถุประสงคของ

โครงการหรือเปาหมายของโครงการ  

หลังจากที่ไดตัวปญหาแลวตอมาตองจําแนกลักษณะและรูปแบบของโครงการออกแบบ

ตกแตงวาเปนโครงการในลักษณะไหนเปนโครงการออกแบบท่ีเปนงานจริงที่ยังไมมีการดําเนินการใน

สวนของงานตกแตงภายในหรือเปนโครงการปรับปรุงโดยสามารถหาปญหาและแกปญหาโดยการ

ปรับปรุงการขยายโครงการแตตองมีการใชงานของพ้ืนที่ใชสอยตามวัตถุประสงคของโครงการเดิม

ตั้งแตเริ่มตน  โครงการเสนอแนะเพ่ือการออกแบบตกแตงภายในเปนโครงการที่วิเคราะหปญหาจนได

แนวทางแกปญหาโดยการเพิ่มขนาดพื้นท่ีใชสอยหรือปรับเปลี่ยนการใชสอยท่ีไมตรงกับวัตถุประสงค

ตั้งแตเริ่มตนโครงการโดยในการกําหนดลักษณะและรูปแบบของโครงการจะเปนแนวทางหนึ่งที่

สามารถกําหนดความเปนมาของโครงการและสงตอไปที่กระบวนการออกแบบตกแตงภายในไปเปน

เครื่องมือในที่เก่ียวของกับงานออกแบบเพื่อเกิดผลผลิตเปนสภาพแวดลอมทางกายภาพตั้งแตเริ่มตน

โครงการจนกระทั่งเสร็จสิ้นโครงการและมีความเก่ียวของกับกิจกรรมตางๆในการลําดับข้ันตอนของ

กิจกรรมรวมถึงความสัมพันธของแตละกิจกรรม พฤติกรรมและการกระทําเพื่อใหไดมาซึ่งพ้ืนที่ใชสอย 

หลังจากที่ไดขอมูลตามกระบวนการออกแบบแลวเรายังตองทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ

ออกแบบตกแตงภายในเพ่ือการตรวจเช็ควาขอมูลที่ไดมานั้นมีการวิเคราะหปญหาจนถึงการแกปญหา

ของโครงการและมีความนาจะเปนที่จําทําใหเกิดโครงการไดหรือไม  

การจัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบตกแตงภายในเปนสิ่งท่ีแสดงความตองการ

ของเจาของโครงการและอาจเปนเจาของโครงการเองหรือเปนผูใชสอยที่มาใชสอยซึ่งเปนเครื่องมือ

สําหรับกําหนดปญหาเพ่ือที่จะนําไปใชในการออกแบบและใชประกอบในขั้นตอนการเสนอโครงการ 

(Project Proposal) ตอไป 
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ภาคผนวก 

 

 



 
 
 
 

( 0 ) 

 

การนําเสนอหัวขอและโครงรางศิลปนพินธ  

Thesis proposal 

 

โครงการ...................................................................... 

INTERIOR DESIGN……………………….FOR……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําเสนอโดย 

นาย/นางสาว........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศิลปบัณฑิต 

สาขาวิชาออกแบบตกแตงภายใน ภาควิชาออกแบบ 

คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 

พ.ศ. 2561 



 
 
 
 

( 1 ) 

 

ประวัติผูนําเสนอ 

 

 

 

รูปถาย 

 

 

ชื่อนักศึกษา  นาย/นางสาว       

   Mr./Miss       

รหัสนักศึกษา          

ที่อยูปจจุบัน          

           

หมายเลขโทรศัพท         

อีเมล           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 2 ) 

 

การอนุมัติและความเห็นคณะกรรมการ 

 

ประเภทโครงการ โครงการออกแบบตกแตงภายใน      

   INTERIOR DESIGN PROJECT FOR      

   โครงการออกแบบปรับปรุง      

   INTERIOR DESIGN RENOVATION PROJECT FOR    

   โครงการเสนอแนะออกแบบตกแตงภายใน     

INTERIOR DESIGN PROPOSED PROJECT FOR    
   (เลือกหัวขอตามโครงการ) 

ที่ตั้งโครงการ           

            

            

เหตุผลในการ           

นําเสนอโครงการ          

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 



 
 
 
 

( 3 ) 

 

สรุปขอเสนอแนะและความเห็นคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 อนุมัติ  

 ไมอนุมัติ 

 

           

(    ) 

คณะกรรมการตรวจหัวขอและโครงรางศลิปนิพนธ 



 
 
 
 

( 4 ) 

 

สารบัญ 

หนา 

ประวัติผูนําเสนอ          x 

การอนุมัตแิละความเห็นคณะกรรมการ       x 

สรุปขอเสนอแนะและความเห็นคณะกรรมการ      x 

สารบัญ           x 

สารบัญตาราง          x 

สารบัญภาพ          x 

ที่มาและความเปนมาของโครงการ        x 

ประวัติความเปนมาและลักษณะของโครงการ     x 
ลักษณะโครงสรางการบริหาร       x 

วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ       x 

ขอบเขตและความตองการของโครงการ       x 

องคประกอบและขอบเขตโครงการเดิม      x 
องคประกอบและขอบเขตโครงการในศลิปนิพนธ     x 

การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม       x 

 การเลือกที่ตั้งโครงการ        x 

ที่ตั้งโครงการ         x 

ลักษณะอาคาร         x 

โครงสรางอาคาร         x 

ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ       x 

กลุมเปาหมายของโครงการ        x 

วัตถุประสงคของการศึกษาศลิปนิพนธ       x 

เนื้อหา ขอมูล งานวิจัย ที่เก่ียวของในข้ันตอนและกระบวนการศึกษาศิลปนิพนธ  x 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาศิลปนิพนธ      x 

ภาคผนวก          x 

 
 



 
 
 
 

( 5 ) 

 

สารบัญตาราง 

หนา 

ตารางที่ 1 แสดง         x 

ตารางที่ 2 แสดง         x 

ตารางที่ 3 แสดง         x 

ตารางที่ 4 แสดง         x 

ตารางที่ 5 แสดง         x 

ตารางที่ 6 แสดง         x 

ตารางที่ 7 แสดง         x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 6 ) 

 

สารบัญภาพ 

หนา 

ภาพที่ 1 แสดง         x 

ภาพที่ 2 แสดง         x 

ภาพที่ 3 แสดง         x 

ภาพที่ 4 แสดง         x 

ภาพที่ 5 แสดง         x 

ภาพที่ 6 แสดง         x 

ภาพที่ 7 แสดง         x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 7 ) 

 

ที่มาและความเปนมาของโครงการ 

ประวัติความเปนมาและลักษณะของโครงการ 

 ลักษณะโครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 8 ) 

 

วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการ 

           
           
           
           
           
           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 9 ) 

 

ขอบเขตและความตองการของโครงการ 

องคประกอบและขอบเขตโครงการเดิม 

องคประกอบและขอบเขตโครงการในศิลปนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 10 ) 

 

การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม 

การเลือกที่ตั้งโครงการ 

ที่ตั้งโครงการ 

ลักษณะอาคาร 

โครงสรางอาคาร 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 11 ) 

 

ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ 

           
           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 12 ) 

 

กลุมเปาหมายของโครงการ 

- ผูใชหลัก 

- ผูใชรอง 

- ผูบริหาร 

- ผูบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 13 ) 

 

วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 14 ) 

 

เนื้อหา ขอมูล งานวิจัย ที่เกี่ยวของในขั้นตอนและกระบวนการศกึษาศิลปนิพนธ 

           
           
           
           
           
           
           
           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 15 ) 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษาศิลปนิพนธ 

           
           
           
           
           
           
           
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

( 16 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(1 - 3) 
 

 
 

Thesis proposal 
หัวขอการนําเสนอโครงรางศิลปนิพนธ 

 

1. ปกนอก 

2. ปกใน 

3. ประวัติผูเสนอโครงการ 

4. อนุมัติและความเห็นคณะกรรมการ 

5. สารบัญ 

6. สารบัญตาราง(ถามี) 

7. สารบัญรูปภาพ 

 

8. ที่มาและความเปนมาของโครงการ (Background and Management)หนา45 

ก. ประวัติความเปนมาและลักษณะของโครงการหนา23 

ข. ลักษณะโครงสรางการบริหาร 

- ลักษณะองคกร 

- โครงสรางสายการบริหาร (Organization) 

 

9. วัตถุประสงคและความสําคัญของโครงการหนา47 

 

10. ขอบเขตและความตองการของโครงการ (Project Scope and Requirements) 

ก) องคประกอบและขอบเขตโครงการเดิม 

ข) องคประกอบและขอบเขตโครงการในศลิปนิพนธ 

 

11. การสํารวจสภาพของสถาปตยกรรม (Exising Building) 

ก) การเลือกที่ตั้งโครงการ (ในกรณีที่เปนโครงการเสนอแนะในการยายที่ตั้งของ

โครงการ) 

- เหตุผลในการเสนอแนะในการยายที่ตั้งของโครงการ 

- การวิเคราะหในแนวทางการเลือกที่ตั้งใหมของโครงการ 

ข) ที่ตั้งโครงการ (Site Location)หนา61 

- สภาพแวดลอมของโครงการ (surrounding) 

- การเขาถึงโครงการ 



 
 

(2 - 3) 
 

 
 

ค) ลักษณะอาคาร (Building) 

- ขนาดพ้ืนที่โครงการ (Site Area) 

- การเขาถึงอาคาร (Access) 

- ขนาดพ้ืนทีใ่นอาคาร (Building Area) 

- ลักษณะของผังอาคาร (Planning) 

Zoning  

- สิ่งอํานวยความสะดวก (Facilities) 

ภาพรวมที่มีใหบริการ เชน หองประชุม บาร สระวายน้ํา เปนตน 

การบริการตางๆ เชน มีรถ shuttlebus บริการรับ-สง บริการซัก-รีด

เปนตน 

สิ่งอํานวยความสะดวกในหอง(กรณีที่เปนโรงแรม) เชน กลอนประตู

ดิจิตอล ตูเซฟ มินิบาร อางอาบน้ํา เปนตน 

- งานระบบประกอบอาคารตางๆ 

- วัสดุ 

ง) โครงสรางอาคาร (Structure) 

จ) อ่ืนๆเพ่ิมเติมจากผูทําการศึกษา 

 

12. ภาพลักษณและแนวความคิดของโครงการ 

- การคาดการณ บทสรุปของทิศทางการออกแบบของโครงการ 

- มุมมองจากคนทั่วไปหรือผูใชอาคารที่จะไดรับเมื่อโครงการดําเนินการแลว

เสร็จ 

13. กลุมเปาหมายของโครงการ 

- ผูใชหลัก 

- ผูใชรอง 

- ผูบริหาร 

- ผูบริการ 

 

14. วัตถุประสงคของการศึกษาศิลปนิพนธ 

 

15. ขั้นตอนและกระบวนการศึกษาศิลปนิพนธ 

 

16. เนื้อหา ขอมูล งานวิจัย ท่ีเกี่ยวของในขั้นตอนและกระบวนการศึกษาศิลปนิพนธ 

 



 
 

(3 - 3) 
 

 
 

17. ผลทีค่าดวาจะไดรับจากการศึกษาศิลปนิพนธ 

 

18. ภาคผนวก 

ก. แบบกอสราง ( ผังบริเวณ แปลนทุกชั้น แปลนขยายหอง รูปดาน รูปตัด แบบ

ขยายอ่ืนๆ ) 

ข. รูปภาพตางๆ 

- ทัศนียภาพเดิมในกรณีโครงการออกแบบ 

- รูปภาพสวนตางๆภายในโครงการ ในกรณโีครงการปรับปรุงและโครงการ

เสนอแนะ 

ค. อ่ืนๆ 

 
กําหนดการนําเสนอ 
สงเลม proposal  จันทรที่ 6 สิงหาคม 2561 
นําเสนอ  อังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561 
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