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บทคัดย่อ 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ

ในชุมชน สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน โดยผู้วิจัยรวบรวมข้อมูล รวมถึง
เอกสารงานวิจัย จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เน้น
รูปแบบวิธีการเล่น ในด้านโครงสร้างที่เหมาะสมกับการใช้งาน และในชุมชนสามารถผลิตได้เองไม่ซับซ้อน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ 2) เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน ผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบของเล่นพื้นบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมกลุ่มผู้ใช้งาน จากผลการวิเคราะห์ข้อด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์,ด้าน
ความงาม,ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน,ด้านกระบวนการผลิต ทั้งน้ีผลการประเมินผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3 จัดอยู่ในอันดับที่ 1 
ผู้วิจัยจึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็น
แนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชนโดยน าไปผลิตเป็นต้นแบบในล าดับต่อไป 
ค าส าคัญ : ของเล่นพื้นบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, ชุมชน 
 

Abstract 
The research on the development of value added folk toys to play capped the local wisdom and 

guideline careers in the community. Can the discussion outcome objectives are as follows. 
1)Researcher has studied on research interviewed specialist about the development of value added folk toys, 
summarized product features that will bring to develop and reach consumer need the most by considering of 
suitable, interesting product that can put design in to it. In conclusion the product form the third that can bring 
to develop, that appropriate use, produce their own and not complicated. 2) The development of folk toys to 
play capped the local wisdom and to be careers guideline use for community. The researcher designing and 
developing product. That product the third is highest opinions. So the researcher will bring this format to adapt 
in very side of folk toys.  
Keywords :   Folk Toys, Local, Community 
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1.บทน า 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นรากฐานในการด ารงชีวิตของกลุ่มชุมชน เพราะภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสรรพวิชาความรู้ทั้งหมดที่มีภายใน
ชุมชน เป็นความรู้ที่มีการสั่งสม และการน ามาประยุกต์ใช้ หรือความรู้ที่ชุมชนท้องถิ่นรับมาจากภายนอก ล้วนแต่เป็นความรู้ที่ผ่านการ
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พิสูจน์ว่าเข้ากันได้กับวิถีด้านอ่ืนๆ ของชุมชนท้องถิ่นล้วน แต่เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงชีพ หรือประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ในการด ารงชีวิต
ของชุมชนท้องถิ่น (ชวน เพชรแก้ว.2547) 
         แนวทางในการส่งเสริมพัฒนารากฐานในการด ารงชีวิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และความม่ันคงภายในชุมชน มุ่งเน้นการ
จัดกิจกรรม การส่งเสริมทักษะภายในชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาหาแนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงการ
ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เพื่อต่อยอดความคิด การพัฒนาที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดเรื่องราว และภูมิปัญญาให้แก่เยาวชน
ภายในชุมชน จากการส่งเสริมกิจกรรมภายในชุมชนดังที่กล่าวมาน้ี ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านเชิงพาณิชย์ และสาธารณะ ตลอดจน
การจัดการงาน และอาชีพในอนาคตของชุมชน เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 ในกลุ่มวิจัยที่ควรมุ่งเน้น จาก 13 กลุ่ม เพื่อ
เร่งแก้ปัญหา และน าไปสู่การเสริมสร้าง และการพัฒนาประเทศ จึงท าให้เกิดการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการลงพื้นที่การหาข้อมูลภายใน
ชุมชนเขตทวีวัฒนา เพื่อทราบถึงกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการที่ใช้ในการจัดกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชน ดังน้ัน การ
น าต้นทุนภายในชุมชนที่มีอยู่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพภายในชุมชน สรุป
สาระส าคัญได้ว่า กิจกรรมภายในชุมชนรวมถึงศูนย์การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนภายในชุมชน สามารถส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ภายในชุมชนได้หลายแขนง ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ เช่น การฝึกทักษะผู้สูงอายุในการประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อ
สร้างรายได้ โดยการถ่ายทอดทักษะภูมิปัญญาท้องภายในชุมชน และภายนอก อีกทั้งยังสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมภายในชุมชนสู่ การ
สร้างอาชีพได้อีกด้วย 

จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อให้เกิดแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน ผู้วิจัยจึงได้จัดท าโครงการ การพัฒนาสร้าง
มูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
องค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการออกแบบ โดยปราชญ์ชาวบ้านที่มีประสบการณ์ และข้อมูลต้นทุนทางวัฒนธรรม
ภายในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพภายในชุมชน 

1.1 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน 
2. เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน 

 1.2 ขอบเขตการวิจัย 
การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้านจากการศึกษาทุนทางวัฒนธรรมในชุมชน โดยการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์

ปราชญ์ชาวบ้าน และสังเกตุการณ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุนทางวัฒธรรมภายในชุมชน สู่การต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ กระบวนการพัฒนากรรมวิธีการผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานการออกแบบ โดยมีพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้านร่วมกับชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน 
1.3 นิยามศัพท์ 

1. ของเล่นพื้นบ้าน (Folk toys) หมายถึง อุปกรณ์การเล่น หรือของเล่นที่มีภายในชุมชน สามารถผลิตอุปกรณ์การเล่น
จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  

2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง ขั้นตอนกระบวนการผลิตของเล่นพื้นบ้านภายในชุมชนจากองค์
ความรู้ของผู้น าชุมชนที่มีความช านาญ 

3. ชุมชน (COMMUNITY) หมายถึง ศูนย์การเรียนรู้การละเล่นพื้นบ้าน เขตทวีวัฒนา 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ศึกษากระบวนการพัฒนากรรมวิธีการผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานการออกแบบ โดยมีพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรม 
เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้านร่วมกับชุมชน 

2. เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน 
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3. สามารถถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาเทคนิคการออกแบบสู่ชุมชนได้ 
 

2.วิธีด าเนินงานวิจัย 
         การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน  ใน
ส่วนวิธีด าเนินการวิจัยเป็นการลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นพื้นบ้าน และสังเกตุการณ์ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลทุน
ทางวัฒธรรมภายในชุมชน สู่ขั้นตอนการต่อยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับชุมชน โดยศึกษากระบวนการพัฒนากรรมวิธีการ
ผลิตด้วยเทคนิคผสมผสานการออกแบบร่วมกับงานผลิตภัณฑ์ของชุมชน ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยดังต่อไปน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   1.1 ประชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นพื้นบ้าน 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นพื้นบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ของเล่นพื้นบ้าน จ านวน 3 ท่าน โดยเป็นผู้ที่มี

ความรู้ความเข้าใจ มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน เพื่อท าการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกรายบุคคล 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการวิจัยการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
ชุมชน เครื่องมือในการท าวิจัยเกิดจากการที่ผู้วิจัยลงพื้นที่หาข้อมูลทุนทางวัฒธนธรรมภายในชุมชน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยเป็น
แบบสัมภาษณ์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านในกลุ่มรุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน ซ่ึงเป็น
เครือข่ายชุมชนของเล่นการเล่นของเล่นพื้นบ้าน 4 ภาค เพื่อช่วยในการอธิบายในส่วนข้อมูลในเชิงข้อเสนอแนะซ่ึงข้อมูลในส่วนน้ีผู้วิจัย
สามารถน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน สู่ขั้นตอนสร้างสรรค์การออกแบบน ามาพัฒนาเทคนิคผสมผสานกับการออกแบบ
งานผลิตภัณฑ์ต้นแบบร่วมกับชุมชน ตลอดจนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชน และวิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกิจกรรมการส่งเสริมเป็นในการประกอบอาชีพในชุมชน โดยการถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตของเล่น
พื้นบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน ชุมชนเขตทวีวัฒนา เพื่อเป็นการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของ เล่นพื้นบ้าน ทั้งยังเป็น
การส่งเสริมการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้เสริมภายในชุมชน 

2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบของเล่นพื้นบ้าน ผู้วิจัย

ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวความคิดจากสัมภาษณ์บุคคลในพื้นที่ รวมถึงการหาทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ จากหนังสือ 
เอกสาร งานวิจัยหรือเว็บไซด์ที่เก่ียวข้อง การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามได้จากชุมชนกลุ่มตัวอย่าง ด้านผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน 
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ขั้นตอนสร้างสรรค์การออกแบบโดยมีชุมชนมีส่วนร่วม รวมถึงศึกษาข้อมูล
ด้านพฤติกรรมการใช้งาน และด้านวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ เพื่อการต่อยอดสู่ขั้นตอนกระบวนการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของเล่นพื้นบ้านโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ในล าดับขั้นตอนต่อไป 

2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน ผู้วิจัย

ได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาคเอกสาร และการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
สร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่น
พื้นบ้าน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนา และเป็นแนวทางการ
ออกแบบ ผู้วิจัยได้พิจารณาชนิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และน าสนใจในการพัฒนารูปแบบ และสามารถประยุกต์ใช้
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กับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อสรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนา 3 รูปแบบ แล้วน ามาประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพัฒนาของเล่นพื้นบ้าน เพื่อหาแนวทางในการสรุปรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนา เพื่อสรุปผลได้ดังต่อไปน้ี 

2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และสังเกต

การเพื่อเป็นแนวทางในด้านการผลิต รวมถึงด้านการออกแบบให้สอดคล้องกับชุมชน และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และศึกษา
กระบวนการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม สู่ขั้นตอนการสร้างสรรค์การออกแบบ โดยรวบรวมข้อมูลเพื่อน าไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ล าดับต่อไป 

2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน ผู้วิจัยได้

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและสรุปผลในรูปแบบของการค านวณหาค าร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ผู้ประสานงานโรจน์ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน 
 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน 

 
3.ผลการวิจัย 
         ในการวิจัยการพัฒนาสร้างมูลค่เพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
ชุมชน ผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุ ดังน้ี 

3.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
งานวิจัย ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนามาพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนา และเป็นแนวทางการออกแบบ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดได้ ผู้วิจั ยได้พิจารณา
ชนิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสม และน าสนใจในการพัฒนารูปแบบ และสามารถประยุกต์ใช้กับการผลิตในปัจจุบัน เพื่อ



 

สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปกรรม และงานสร้างสรรค์ I 280 
 

สรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนา 3 รูปแบบ แล้วน ามาประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทางด้านพัฒนาของเล่น
พื้นบ้าน เพื่อหาแนวทางในการสรุปรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนาเพื่อสรุปผลได้ดังต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3 ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 

 
 
          

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 
 

 
       
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3 
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สรุป ผลการประเมินการเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่จะน ามาด าเนินการพัฒนารูปแบบ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 รูปแบบ (แบบที่ 1,แบบที่ 2, แบบที่ 3) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
เล่นพื้นบ้าน โดยรูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุดโดยคุณลักษณะและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เหมาะสมแก่การ
ประยุกต์ใช้งานกับการผลิตในปัจจุบัน 

รูปแบบที่ 1 ได้เป็นอันดับที่ 3 เป็น รูปแบบที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของเล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงด้านโครงสร้างตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้
วัสดุภายในชุมชนที่สามารถพัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน จากปัญหา และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

รูปแบบที่ 2 ได้เป็นอันดับที่ 2 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของเล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงด้านโครงสร้างตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้
วัสดุภายในชุมชนที่สามารถพัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน จากปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

รูปแบบที่ 3 ได้เป็นอันดับที่ 1 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
เล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงด้านโครงสร้างตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้
วัสดุภายในชุมชนที่สามารถพัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน จากปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

3.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน 
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยใช้ร้อยละ ในการประเมิน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน รวมถึงวัสดุ
ใกล้เคียงที่ใช้ในการผลิตในรูปแบบต่างๆ รวมถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถครอบคลุมแนวคิดหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต โดยค านึงถึงโครงสร้างวัสดุ 
และกรรมวิธีการผลิต จ านวน 3 รูปแบบ และน าไปเขียนโปรแกรม 3 มิติ เพื่อให้สมจริงมากที่สุด จากน้ันนารูปแบบที่ได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบ ผลการประเมิน ดังน้ี 

 
ตารางที่ 1 แสดงล าดับรวมรายการประเมินรูปแบบค่าร้อยละ 

รายการประเมิน รปูแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1. ความสะดวกสบายในการใช้งาน 45 56 67 

2. ออกแบบมีความสัมพันธ์กับพื้นที่ของผลิตภัณฑ์ 54 65 60 
3. มีรูปแบบมีโครงสร๎างที่แข็งแรง 52 75 80 

4. สามารถสื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์ได๎อย างเหมาะสม 60 63 72 

5. เหมาะสมกับการใช๎สอยหลักของผลิตภัณฑ์ 65 68 67 

6. มีความทนทานต อการใช๎งาน 47 65 68 
7. มีความลงตัวในส วนของโครงสร๎างและวัสดุ 64 67 75 

รวม 27.09 32.13 34.23 
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สรุป ผลการประเมินการเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน ามาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อด าเนินการพัฒนา
รูปแบบ และสามารถน ามาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน ทั้ง 3 รูปแบบ (แบบที่ 1 ,แบบที่ 2, แบบที่ 3) จากกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน ทั้ง 3 ท่าน รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยชนิด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เหมาะสมที่จะน ามาต่อยอด เพื่อด าเนินการพัฒนารูปแบบ และสามารถน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างต้นแบบ 

รูปแบบที่ 1 ได้เป็นอันดับที่ 3 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมน้อย รูปแบบที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงด้านโครงสร้างตัว
ผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้วัสดุภายในชุมชนที่สามารถพัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน จาก
ปัญหาและ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของงาน 

รูปแบบที่ 2 ได้เป็นอันดับที่ 2 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ของเล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้วัสดุภายในชุมชนที่สามารถ
พัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน จากปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะ
น ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

รูปแบบที่ 3 ได้เป็นอันดับที่ 1 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ
เล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วน ควรมีการผสมผสานการใช้วัสดุภายในชุมชนที่สามารถพัฒนาใหม่
ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน และชุมชนหรือบุคคลที่มีความสนใจสามารถทาชิ้นงานได้ เทคนิคในการผลิตควรมี
ความซับซ้อนน้อยที่สุด ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 
 
4.สรุปผลและอภิปรายผล 

จากการวิจัยเรื่องการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบ
อาชีพในชุมชน ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนของการวิจัยซ่ึงประกอบด้วยรายละเอียดสรุปผลการวิจัยผลการวิจัย การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของ
เล่นพื้นบ้าน เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน ได้ก าหนดแนวทางของการสรุปเน้ือหา
งานวิจัยโดยให้มีความสอดคล้อง และตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย การวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วยผลวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสรุปคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนามาพัฒนา และเป็นแนวทางการออกแบบ เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
น ามาพัฒนารูปแบบว่ามีความเหมาะสม และน่าสนใจในการน ามาต่อยอด ทั้ง 3 รูปแบบ ( แบบที่ 1,แบบที่ 2, แบบที่ 3 ) จากกลุ่ม 
ผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนารูปแบบ สรุปว่ารูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เหมาะสม
ในการพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม รูปแบบที่ 1 ได้เป็นอันดับที่ 2 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง และรูปแบบที่ 1 เป็นอันดับ
สุดท้าย เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมในส่วนการปรับปรุงด้านออกแบบ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาในด้านเทคนิคการเล่นที่ผสมผสานกับสังคมปัจจุบัน 

สรุป ผลการประเมินการเลือกมีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน ามาด าเนินการพัฒนารูปแบบต่อ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้
ตรงตามวัตถุประสงค์ทั้ง 3 รูปแบบ (แบบที่ 1,แบบที่ 2, แบบที่ 3) จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
เล่นพื้นบ้าน ทั้ง 3 ท่าน รูปแบบที่ 3เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยชนิด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เหมาะสมแก่การ
ประยุกต์ใช้งาน รูปแบบที่ 3 ได้เป็นอันดับที่ 1 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ
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ผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้าน ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติมควรมีการผสมผสานการใช้วัสดุภายในชุมชนที่สามารถพัฒนา
ใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับชิ้นงาน และชุมชนหรือบุคคลที่มีความสนใจสามารถท าชิ้นงานได้ เทคนิคในการผลิต
ควรมีความซับซ้อนน้อยที่สุด ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยจะน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน 
เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพื่อพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน 
จากการศึกษาข้อมูล รวมถึงเอกสารงานวิจัยตลอดจนการให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ และ

ปราชญ์ชาวบ้าน ผลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้าน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ใน
การพัฒนาของเล่นพื้นบ้าน เพื่อสรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาพัฒนา และเป็นแนวทางการออกแบบ ให้ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด จากการพิจารณาชนิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และน าสนใจในการพัฒนารูปแบบ 
และสามารถประยุกต์ใช้  งานในการออกแบบ สรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนามาพัฒนา คือรูปแบบที่ 3 ที่เน้นรูปแบบการเล่นที่
ชัดเจน โครงสร้างที่เหมาะสม 

จากการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ในการพัฒนาของเล่นพื้นบ้าน ที่มีประสบการณ์ และปราชญ์ชาวบ้าน ต่อการ
ออกแบบ และพัฒนารูปแบบน้ัน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงใน
การใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต ทั้งน้ีในรูปแบบที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความ
คงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต สรุปค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นอยู่ในล าดับมากที่สุด ในอันดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงน ารูปแบบ ไป
พิจารณาเพื่อใช๎ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมากขึ้น และน าไปผลิตเป็นต้นแบบต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
         การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มของเล่นพื้นบ้านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพใน
ชุมชน ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดินจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ และได้รับความร่วมมือจากศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณของเล่นพื้นบ้าน และกลุ่มชุมชนเขตทวีวัฒนา ที่ให้ค าแนะน า
และให้ค าปรึกษา รวมถึงความช่วยเหลือจากหน่วยงานและบุคคล ตลอดจนให้การสนับสนุนที่คอยแนะน าให้ค าปรึกษา เอ้ือเฟื้อเอกสาร 
สถานที่ ในการด าเนินการวิจัยจนแล้วเสร็จ 
 
6. เอกสารอ้างอิง 
[1]  กาญจนา แก้วเทพ และคณะ. (2548). สื่อพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาภาพรวมจากงานวิจัย. กรุงเทพฯ: 
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 
[2]  ปาริชาต สถาปิตานนท์ และคณะ .การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชนจากแนวคิดสู่ปฏิบัติการวิจัยในสังคมไทย.

กรุงเทพฯ:ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).2549 


	สารบัญ
	แนวทางการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยภูเขา 6 เผ่า จังหวัดตาก (หน้า1-13)
	การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย(หน้า14-24)
	“แม่วัด” ภาพสะท้อนวิถีไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย (หน้า 25-34)
	การพัฒนาเว็บบล็อก(weblog)ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์(social network)เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้วิชาการถ่ายภาพเพื่องานออกแบบนิเทศศิลป์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาออกแบบนิเทศศิลป์วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(หน้า 35-45)
	การศึกษาวัสดุทดแทนรักตีลาย (หน้า 46-56)
	การศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายเบญจรงค์เพื่อออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทของที่ระลึกหมู่บ้านเบญจรงค์ ต.ดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร (หน้า 57-65)
	การออกแบบกราฟิกในแบบฉบับเอกลักษณ์ท้องถิ่นสำหรับบรรจุภัณฑ์กล้วยอบแผ่นของกลุ่มอาชีพสตรีผลิตกล้วยอบแผ่น ตำบลบางรักน้อย จังหวัดนนทบุรี (หน้า 66-76)
	การออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยใช้วัสดดุท้องถิ่นกรณีศึกษา กลุ่มอาชีพเสริมบ้านสุขเกษม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (หน้า 77-84)
	โคมไฟเซรามิกแรงบันดาลใจจากปะการัง (หน้า85-93)
	การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตก  แต่งบ้าน จากเส้นพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก  ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง(หน้า 94-102)
	การสร้างสรรค์สีย้อมธรรมชาติและลายผ้าเพื่อพัฒนาผ้าบาติกสู่ชุมชน (หน้า 103-113)
	การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน บ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ(หน้า 114-124)
	การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้ในสำนักงานจากกระดาษสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุและราคาประหยัดเพื่อเป็นต้นแบบในการศึกษาให้กับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลโดยใช้หลักการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาช่วยในการตัดสินใจ (หน้า 125-133)
	การพัฒนาประวัติศาสตร์ศิลปะไทยผ่านการถ่ายทอดผลงานของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง (หน้า 134-146)
	พลวัตเฮือนชาวนาอีสาน : กรณีศึกษาตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (หน้า 147-158)
	แนวทางการออกแบบของที่ระลึกจากเศษพลาสติกจักสาน กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง (หน้า 159-169)
	ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์จักสานพลาสติก กลุ่มเรือนไทยจักสานพลาสติก ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (หน้า 170-181)
	การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนจากเส้นพลาสติก กลุ่มชุมชนเรือนไทยจักสาน ตำบลศรีพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง(หน้า 182-191)
	ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอประเภทเครื่องแต่งกาย (หน้า192-200)
	การออกแบบเสื้อคลุมสตรีจากผ้าขาวม้าด้วยเทคนิคการปรับแบบตัด (หน้า 201- 209)
	การออกแบบตัวพิมพ์สำหรับโครงการ 150 ปี ศรีสุริยวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน (หน้า 210-222)
	การออกแบบและพัฒนาวิธีการสร้างสรรค์งานผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกด้วยเทคนิคการถักทอของกลุ่มผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกจังหวัดขอนแก่น ในเครือข่ายผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกในโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (หน้า 223-233)
	ศึกษาและพัฒนาชุดอดิเรกศิลปหัตถกรรม เพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (หน้า 234-244)
	การจัดสภาพแวดล้อมห้องทำกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุภายในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (หน้า 245-252)
	การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากหญ้าแฝก (หน้า 253-260)
	การออกแบบและพัฒนารูปแบบเครื่องบดทองสำหรับงานหัตถกรรมเครื่องถม (หน้า 261-267)
	การศึกษาลวดลายผ้าของวัฒนธรรมไทยทรงดำ เพื่อการออกแบบเครื่องประดับจาก บ้านหัวเขาจีน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (หน้า 268-275)
	การพัฒนาสร้างมูลค่าของเล่นพื้นบ้านเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในชุมชน (หน้า 276-283)
	การถ่ายภาพสื่อผสม เรื่อง “สีสันแห่งจินตนาการ” (หน้า 284-295)
	ประติมากรรม เรื่อง ภาพในฝัน (หน้า 296-307)
	พระพุทธรูปฉลองพระองค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับคติพุทธราชา (หน้า 308-315)
	การศึกษา “อู่” ไม้ไผ่ เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบภายในเนอสเซอรี่ (หน้า 316-327)
	การสร้างสรรค์งานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ อิทธิพลศิลปะศรีลังกา: ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา (หน้า 328-335)
	การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมกรณีศึกษา หมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นท์ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร (หน้า 336-345)
	วัสดุบุผนังจากใบกล้วย (หน้า 346-366)
	การพัฒนาระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างโดมทรงกลม (หน้า 367-378)
	การสร้างสรรค์เครื่องถมไทย (หน้า 379-386)
	ความต้องการรูปแบบสวนสาธารณะของผู้สูงอายุในเขตอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี (หน้า 387-397)
	ออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์การสะกดนิ้วมือด้วยภาพสัญลักษณ์ภาษามือเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน(หน้า 398-407)
	แนวโน้มความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้างสรรพสินค้าสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทย กรณีศึกษา: ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร (หน้า 408-415)
	สิ่งอำนวยความสะดวก สภาพปัญหา และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ศาสนสถานในเขตจังหวัดสมุทรปราการ กรณีศึกษา : วัดบางพลีใหญ่ใน และ วัดอโศการาม(หน้า 416-422)
	การเสนอแนวทางและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่วัดในเขตบางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา : วัดบางนาใน วัดวชิรธรรมสาธิตและวัดธรรมมงคล(หน้า 423-429)



