
การพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ บนวอลเปเปอร์ผนังห้องพระ 
สำหรับนักศึกษาในกรุงเทพมหานครฯ 

 

นางสาว หทัยกาญจน์ ใจสวัสด์ิ 

สาขาวิชาออกแบบสิ่งพมิพ์และบรรจุภัณฑ์ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ผ่านวอลเปเปอร์ผนังห้องพระสำหรับ
นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อโน้มน้าวชักจูงให้วัยรุ่นเข้าถึงธรรมะได้มากขึ้น 3) เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจและ
สนใจการสวดมนต์มากขึ้น โดยนำเสนอในรูปแบบไทโปกราฟิกเป็นการจัดวางและการออกแบบตัวอักษรเพื่อการ
สื่อสาร หรือเป็นการออกแบบตัวอักษร โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็น กลุ่มนักศึกษาที่อาศัยในกรุงเทพมหานครฯ จำนวน 

50 คน มีช่วงอายุระหว่าง 18 – 25 ปี และข้อมูลพื ้นฐานในการ ออกแบบตัวอักษรรวมไปถึงตัวอย่างในการ
ออกแบบ เพื ่อให้งานวิจัยเป็นไปตามความต้องการของกลุ ่มตัวอย่างมากที่ส ุดโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามใช้การวิเคราะห์แบบ สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต สามารถนำผลการวิจัยและการศึกษามาเป็น
แนวทางในการออกแบบการพัฒนาตัวอักษรบทสวดมนต์ให้บุคคลทั่วไปได้เข้าใจและเช้าถึงบทสวดมนต์มากข้ึน 

ผ่านสื่อรูปแบบใหม่  
 

คำสำคัญ : รูปแบบตัวอักษร ,บทสวดมนต์ , วอล์เปเปอร์ห้องพระ
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Development of alphabet patterns chants through the wallpaper of the royal 

room wall, For students in Bangkok. 

 

Hathaikarn Jaisawat 

Printing and Packaging Design, 

Faculty of Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study and find ways to develop the pattern of chanting 

alphabet. In order for the general public to receive information about the chanting, resulting in 

more understanding of the doctrines And receive information about prayers in a new format, easy 

to understand By presenting in the form of typography as the placement and design of alphabet 

for communication Or as a alphabet design With a sample group living in Bangkok 50  students  

have a range of ages between 18 and 25 years and basic information for Alphabet design, including 

examples in design For the research to meet the needs of the sample most, by analyzing the 

data from the questionnaire using statistical analysis, percentage, geometric mean Can bring 

research results and studies to be a guidelines for designing alphabet development, chanting for 

the general public to understand and access more prayers Through new media 

 

Key Words : Typography, Prayer , Wallpaper 
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บทนำ 
 การสวดมนต์เป็นวิธีหนึ ่งที ่สามารถเป็นที ่ ยึด
เหนี่ยวจิตใจคนได้ โดยการนำหลักธรรมะหรือหลัก
คำสอน ของพระพุทธเจ้าเข้าช่วยเหลอืจิตใจ การสวด
มนต์ได้รับความนิยมมากข้ึนในฐานะทางเลือกในการ
รักษาทางการแพทย์ สมัยก่อนการสวดมนต์ได้ถูก
มองว่าเป็นเพียงกิจกรรมของนักบวชเพื่อความสุข
ทางวิญญาณ ทว่าแพทย์ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงทั ่วโลกได้
มองเห็นถึงประโยชน์ในการช่วยขจัดความเครียด ทุก
คนทราบกันดีอยู ่ว ่า ความเคร ียดนั ้นเป ็นโรคที่
เก ี ่ยวพันกับการใช้ชีว ิตซึ ่งการสวดมนต์สามารถ
ควบคุมระด ับความเครียดและช่วยปลดปล่อย
ความเคร ียดได ้การสวดมนต์ในภาษาธรรมดา
หมายถึงการที่คุณได้เอ่ยนามของเทวดาหรือพระเป็น
เจ้าที่คุณเคารพ ถึงการสวดมนต์จะมีข้อดีมากมายแต่
ในปัจจุบันวัยรุ ่นไม่คิดที่จะสวดมนต์ เพราะคิดว่า 
การสวดมนต์เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์มากกว่าหรือคนที่
อยากจะปฏิบัติธรรม คนที่ต้องการหาที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ การใช้วอลเปเปอร์ติดผนังเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่สามารถให้คนทั่วไปเข้าถึงกับบทสวดมนต์ได้
มากขึ้นโดยการออกแบบให้ดูน่าสนใจและให้เข้าถึง
ได้ง่าย 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1. เพื่อพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ผา่น
วอลเปเปอร ์ผน ังห ้องพระสำหร ับน ักศ ึกษาใน
กรุงเทพมหานคร   

2.  เพื่อโน้มน้าวชักจูงให้วัยรุ่นเข้าถึงธรรมะได้
มากข้ึน 

3.  เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจและสนใจการสวดมนต์
มากข้ึน 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชาก รท ี ่ เ ล ื อ ก เ พ ื ่ อ ท ด ส อบ

แบบสอบถาม คือ นักศึกษา ช่วงอายุระหว่าง 18 –

25 ปี 
1.2 ใช้วิธีเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) โดยสอบถามกับนักศึกษา 
ในกรุงเทพมหานคร 

2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

2.1 แบบสอบถาม มีทั ้งหมด 50 ชุด โดย
เก็บข้อมูลทั ่วไปและข้อมูลด้านการออกแบบ โดย
สอบถามกลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาที ่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครฯ อายุ 18 – 25 ปี 

2.2 ลักษณะการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง คือ การใช้
เลือกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

3. ประเภทข้อมูล 

3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ นักศึกษา คือ ผู้ที่เรียน
จบมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แล้วเข้ารับ
การศึกษาในสถาบันอ ุดมศึกษา เช ่น ว ิทยาลัย 

มหาวิทยาลัย หรือกลุ่มวัยรุ่นตอนปลายที่ได้เผชิญกับ
สังคมใหม่ๆตอนเวลา ชอบความอิสระ สังสรรค์ เที่ยว 
กลุ่มคนที่ไม่ชอบการเข้าวัดทำบุญ คนที่เสพแต่สื่อโซ
เชียวทุกวัน กลุ่มคนสมัยใหม่ที่ไม่ชอบเรื่องจำเจ และ
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ผลจากการทำแบบสอบถามคำตอบที่ได้จากกลุ่ม
ตัวอย่างในงานวิจัยครั้งน้ี ส่วนใหญ่สนใจในเรื่องการ
ปรับตัวอักษรบทสวดมนต์ในรูปแบบอื่นที่แตกต่าง
ออกไปจำนวนมาก โดยมีผลจากการทำแบบสอบถาม
จากกลุ่มตัวอย่าง 

3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ จากการทำแบบสอบถาม
ภาพตัวอย่างการพัฒนารูปแบบตัวอักษร พบว่าการ
เลือกใช้เทคนิคการปรับตัวอักษรแนว Typography 

as Real Life Elements การใช้ตัวอักษรกับภาพจรงิ 
นอกจากใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้งานที่ดีแล้ว
การวางแผนจัดวางองค์ประกอบภาพก็สำคัญเช่นกัน 

จึงทำให้ภาพมีความทันสมัยน่าค้นหา ทำให้ผู้พบเห็น
เกิดความสนใจและติดตาม แต่ถ้าเป็นไปในทิศทาง
ตรงกันข้าม คือการใช้ตัวอักษรธรรมดาไม่มีจุดเด่น
บนช้ินงาน ก็อาจทำให้ผู้พบเห็นไม่สนใจ 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

เช่น เพศ อายู ชันปีที่เรียน การนับถือศาสนา  
5. สถิติที่ใช้ในงานวิจัย 

5.1 ค่าร้อยละ 
5.2 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 

 

ผลการวิจัย 

1. ลกัษณะของภาพประกอบ เป็นภาพถ่ายจริง 
2. ลักษณะของการใช้ตัวอักษร ตัวอักษรที่ใช้ คือ

ตัวอักษรภาษาไทยเป็นฟอนต์หนังสือพิมพ์ แบบมีหัว
เหมือนเป็นตัวผาดหัวข่าว 

3. การ เล ื อกใช ้ ส ี  ส ีท ี ่ ใ ช ้  ค ื อ  ส ี เ อกรง ค์  

(Monochrome) ใช้สีแดง สื่อถึงเลือดที่ไหลออกมา 
อาชญากรรม ความรัก ความรุนแรง   

4. การจัดวาง เป็นการจัดวางแบบกึ่งกลาง โดย
ให้ตัวอักษรวางทับกับภาพให้ดูเหมือนการตัดทอน
ภาพที่หายไปบางส่วน 

 

สรุปและอภิปลายผล 

จากการศึกษาการพัฒนารูปแบบตัวอักษรบท
สวดมนต์ ผ่านวอลเปเปอร์ผนังห้องพระสำหรับ
นักศึกษาในกรุงเทพมหานครฯ สรุปและอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 

1. การพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ ผ่าน
วอลเปเปอร ์ผน ังห ้องพระสำหร ับน ักศ ึกษาใน
กรุงเทพมหานครฯ ในรูปแบบของภาพประกอบท่ีใช้
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการให้การ ใช้
เป็นภาพถ่ายจริง 

2.  การพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ 

ผ่านวอลเปเปอร์ผนังห้องพระสำหรับนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานครฯ ในรูปแบบลักษณะของตัวอักษร 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ ออกแบบ
ตัวอักษร ภาษาไทยเป็นฟอนต์หนังสือพิมพ์แบบมีหัว
เหมือนเป็นตัวผาดหัวข่าว 

3. การพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ ผ่าน
วอลเปเปอร ์ผน ังห ้องพระสำหร ับน ักศ ึกษาใน
กรุงเทพมหานครฯ ในรูปแบบของการใช้สี พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ การเลือกใช้สี สี
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ที่ใช้ คือ สีเอกรงค์ (Monochrome) ใช้สีแดง สื่อถึง
เลือดที่ไหลออกมา อาชญากรรม 

4.  การพัฒนารูปแบบตัวอักษรบทสวดมนต์ 

ผ่านวอลเปเปอร์ผนังห้องพระสำหรับนักศึกษาใน
กรุงเทพมหานครฯ ในรูปแบบของการจัดวาง เป็น
การจัดวางแบบกึ่งกลาง โดยให้ตัวอักษรวางทับกับ
ภาพให้ดูเหมือนการตัดทอนภาพที่หายไปบางส่วน 

 

 

ภาพท่ี 1 สื่อตัวอักษผ่านวอลเปเปอร ์

 

 

ภาพท่ี 2 สื่อตัวอักษรผ่านป้าย MRT 

 

                       

ภาพท่ี 3 สื่อตัวอักษรผ่านป้ายรถเมล ์

 

 

ภาพท่ี 4 สื่อตัวอักษรผ่านปกหนังสอื 

 

 

ภาพท่ี 5 สื่อตัวอักษรผ่านเสื้อ 
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ภาพท่ี 6 สื่อตัวอักษรผ่านกระเป๋า 

 

 

ภาพท่ี 7 สื่อตัวอักษรผ่านที่ต้ังโทรศัพท ์

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ตัวหนังสือยังไม่เด่นกว่าภาพ 

2. ศึกษาการใช้ภาพที่มองแล้วรู้สึกดี 

3. คิดภาพให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

4. รายละเอียดของการ Die-cut 

5. คำบรรยายอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเป็น unity 
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