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บทคัดยอ 
การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแกน มีวัตถุประสงค  1) ศึกษาเอกลักษณของ

จังหวัดขอนแกน 2) เพ่ือออกแบบเกาอ้ีนั่งพักที่สื่อใหเห็นถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนสําหรับโฮงมูนมัง
เมืองขอนแกน ผูใหขอมูลการวิจัย คือ ผูทรงคุณวุฒิ ดานการออกแบบ และเจาหนาที่ผูใหขอมูลเกี่ยวกับโฮง
มูนมังเมืองขอนแกน 3 ทาน และกลุมนักทองเท่ียวที่เขามาเยี่ยมชมและผูที่สนใจ 100 คน โดยใชเครื่องมือใน
การเก็บขอมูล คือแบบสอบสัมภาษณ และแบบสอบถามชนิดปลายปด สรุปผลการวิจัย พบวา 1) เสียงแคน
ดอกคูณเปนเอกลักษณที่โดดเดนที่สื่อใหเห็นถึงเมืองขอนแกนไดเดนชัด ดังนั้นไดนํามาเปนแนวทางในการ
ออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่มีการผสมผสานในรูปแบบเชิงประติมากรรมที่สอดคลอง
กับสถานท่ี และสรางบรรยากาศในพ้ืนที่จัดนิทรรศการภายในโฮงมูนมังเมืองขอนแกน  2) การออกแบบไดแรง
บันดาลใจมาจากเสียงแคนดอกคูณ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการออกแบบเกาอ้ีนั่งพักใหมีความแปลกใหม
สวยงามและสอดคลองกับสถานท่ี วัสดุที่เลือกนํามาใชในการออกแบบเกาอ้ีนั่งพัก คือ สแตนเลส  ซึ่งมี
คุณสมบัติที่มีความแข็งแรงคงทน  มีความมันวาวดูหรูหราและเหมาะสม 3) ผลการสรุปแบบประเมิน พบวา 
ความสวยงามขององคประกอบโดยรวม ระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.11) การส่ือถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนมี
ความเหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.97) และ ดานประโยชนใชสอย การจัดวาง การเคล่ือนยายมีความ
เหมาะสมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77)  

 
คําสําคัญ : การออกแบบ, เกาอ้ีนั่งพัก, โฮงมูนมังเมืองขอนแกน 
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Abstract 
The special project of a design of seat for Hong Mon Mung in Khonkaen city museum 

aims to 1) to study identity of Khonkaen Province and 2) to design a seat which convey 
identity of Hong Mon Mung in Khonkaen city. The informants were the expert on design, the 
Hong Mon Mung information staffs and 100 tourists who have been visited in the museum. 
Instrument of research to collect data included in depth interview form and close-ended 
questionnaire. The concluding results from the study indicated that 1) Siang Kan Dok Koon 
(Lao reed mouth-organ music and Golden Shower flowers) was a great identity that convey 
to  Khonkaen city obviously, so there brought the idea to  guideline for design of seat for 
Hong Mon Mung in Khonkaen city which integrate sculpture and the place in harmony for 
creating the perfect exhibition area atmosphere in Hong Mon Mung in Khonkaen city 2) a 
design of seat for Hong Mon Mung in Khonkaen city as an inspiration from Siang Kan Dok 
Koon for guideline a seat design which a new difference style and got along with the place, 
a stainless was chosen for material seat design as there had a strength, durability, glossy, 
deluxe and suitability with the place 3) the concluding evaluation of a design of seat for 
Hong Mon Mung in Khonkaen city indicated that a beauty of composition overall 
,appearance and shape was a high level ( mean= 4.11), suitability conveyed  to Khonkaen 
city identity was a high level (mean= 4.11), and in terms of utility found suitability of 
arranging and moving was a high level (mean=3.77) 
 
Keywords : Design, Seat, Hong Monn Mung Mueng in Khonkaen  city museum 

 
บทนํา 

 สํานักการศึกษา เทศบาลนครขอนแกน ,สื่อ
สิ่งพิมพ (2558) กลาววา โฮงมูนมังเมืองขอนแกน 
ตั้งอยูบริเวณชั้นลางอาคารสวนสาธารณะ 200 ป บึง
แกนนคร เทศบาลนครขอนแกน ภายในโฮงมูนมัง
เมืองขอนแกน ไดจัดแบงพ้ืนที่ออกแบบ 5 โซน โดย
แบงตามเนื้อหาสาระในระบบการปกครองวิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาและเอกลักษณทางวัฒนธรรมอันนาภาคภูมิใจ
ของชาวขอนแกนนับตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุค
สรางบานแปลงเมืองและลวงเลยผานเวลาอันรุงเรื่อง
จวบจนเปนเมืองขอนแกนในปจจุบันโดยการนําเสนอ
ดวยแบบจําลองผสานสื่ออันทันสมัย  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแกน จึงเกิดข้ึนมา เพ่ือ 
ใหผูคนในทองถิ่นไดรับรูคุณคา เขาใจถึงแกนแทของ
ประวัติศาสตร และซาบซ้ึงไปกับวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตอันแฝงไวซึ่งแงคิดขอ

เตือนใจและคติสอนใจ ประกอบกับการสงเสริมให
เยาวชนไดเกิดการศึกษาเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น ที่
เกิดจากฝมือดานความคิดเชิงสรางสรรคของบรรพ
บุรุษอยางแทจริงคําวา "โฮง" ในภาษาอีสานหมายถึง 
โรงหรือหองโถงที่มีขนาดใหญ   คําว า "มูนมั ง " 
หมายถึงทรัพยสมบัติหรือมรดก  
 โฮงมูนมังเมืองขอนแกน เปนพิพิธภัณฑที่
เก็บทรัพยสมบัติ ภูมิปญญาท่ีมีการเลาเรื่องตางๆ 
ของเมืองขอนแกน เลาเรื่องปฏิสัมพันธของคนลาวคน
จีน คนญวนหรือคนฝรั่ง อันสื่อถึงความเปนมาและ
เรื่องราวของเมืองขอนแกนซึ่งเปนสิ่งที่จะสะทอนให
ผูคนสัมผัสถึงสภาพชีวิต ความเปนอยู ของชาว
ขอนแกนนับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
 เกาอ้ีนั่งพักเปนเกาอ้ีใชสําหรับการนั่งคอย 
เกาอ้ีเปนเฟอรนิเจอรชนิดหนึ่งใชสําหรับการนั่ง แตใน
รูปแบบเกา อ้ีกึ่ งสาธารณะจะตองคํานึงถึ งการ
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ออกแบบที่สัมพันธกับสถานที่ และชวยตกแตงสราง
บรรยากาศให กั บสถานที่ นั้ น ไ ด   จึ ง เ ล็ ง เ ห็ น
ความสําคัญของเกาอ้ี สําหรับผูคนที่เขามาเยี่ยมชม
เปนจํานวนมาก เพ่ือออกแบบเกาอ้ีสาธารณะใหมี
เอกลักษณหรือรูปแบบที่สวยงามใหเหมาะสมกับ
สถานท่ี เพื่อสรางบรรยากาศใหกับพ้ืนที่สําหรับผูที่มา
ใช  ใหรูสึกสบายประทับใจ  การออกแบบเกา อ้ี
สาธารณะ จึงเล็งเห็นความสวยงามและความแข็งแรง
ทนทานตอการใชงานตลอดจนเกาอ้ีในปจจุบันได
นํามาใชงานหลากหลาย ซึ่งวัสดุที่นํามาใชแตกตางกัน 
เชน กระดาษ พลาสติก กระเบื้อง ไม และวัสดุจาก
ธรรมชาติ ผูวิจัยจึงเล็งเห็นประโยชนของวัสดุตางๆ 
เพ่ือที่จะนํามาสรางสรรคในการออกแบบเกาอ้ีนั่งพัก
ใหมีรูปแบบที่แปลกใหมสวยงาม สําหรับโฮงมูนมัง
เมืองขอนแกน  
 บริษัท สยามอินเด็กซ เฟอรนิเจอร (2558 ) 
[Online] กลาววา วัสดุเพ่ือใชในการออกแบบและ
ผลิตเฟอรนิเจอรปจจุบันมีดวยกันมากมายหลาย
ประเภทและหลายชนิด  ซึ่งเกิดจากความกาวหนา
ทางเทคโนโลยีและการแขงขันในตลาด ไมวาจะเปน
วัสดุพ้ืนฐานเชนไม โลหะ หรือวัสดุสังเคราะหตางๆที่
มีการผลิตเพ่ิมขึ้นอยู เสมอ  ดังนั้นนักออกแบบ
เฟอรนิเจอรจึงควรมีความเขาใจถึงคุณสมบัติของวัสดุ
และการเลือกใชวัสดุใหเหมาะสม ซึ่งอาจกลาวไดวา
การเลือกวัสดุที่เหมาะสมนั้นควรนํามาใชสรางหรือขึ้น
รูปไดงาย มีคุณสมบัติทางกลไมเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเสียหายในขณะใชงาน รวมถึงมีคุณสมบัติทาง
ไฟฟาที่ เหมาะสมกับการใช งาน  และมีราคา ท่ี
เหมาะสมดวย    
 ผูวิจัยศึกษานําเอาวัสดุเหล็กสแตนเลสมาใช
เปนวัสดุในการออกแบบเฟอรนิเจอรเกาอ้ีสาธารณะ 
ที่สื่อถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนใหมีรูปแบบท่ี
สวยงาม เพื่อสรางบรรยากาศใหกับผูที่เขามาเย่ียมชม
ในโฮงมูนมังเมืองขอนแกน จากที่กลาวมาขางตน โฮง
มูนมังเมืองขอนแกน เปนสถานที่สําคัญของชาวเมือง
ขอนแกน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญของสถานที่นี้ 
เพราะเปนสถานที่อยูในบานเกิดของผูวิจัย ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับ เกี่ยวกับวัสดุในงาน

เฟอรนิ เจอรและกรรมวิธีการผลิต เพ่ือจะนํามา
ออกแบบเกา อ้ีสาธารณะใหกับโฮงมูนมั งเมือง
ขอนแกน ซึ่งเกาอ้ีที่มีอยูเปนเกาอ้ีที่ยังไมมีรูปแบบที่
แปลกใหม และยังไมมีเกาอ้ีที่มีรูปแบบที่แปลกใหมที่
สื่อใหเห็นถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกน เพ่ือจะ
นําไปไวดานในของโฮงมูนมังเมืองขอนแกน เพ่ือสราง
บรรยากาศในโฮงมูนมังเมืองขอนแกนเพ่ือใหผูที่เขา
มาชมรูสึกประทับใจในสถาณที่ โฮงมูนมัง เมือง
ขอนแกน 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1) ศึกษาเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนเพ่ือ
นํามาออกแบบเกาอ้ีนั่งพักที่ใชในโฮงมูนมังเมือง
ขอนแกน 
 2) เพ่ือออกแบบเกาอ้ีนั่งพักที่สื่อใหเห็นถึง
เอกลักษณของจังหวัดขอนแกนสําหรับโฮงมูนมังเมือง
ขอนแกน 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   

 1.1 กลุมผูทรงคุณวุฒิการออกแบบ
ผลิตภัณฑดานหัตกรรมและผูทรงคุณวุฒิดานวัสดุ 
จํานวน 3 ทาน 

1.2 นักทองเที่ยวโฮงมูนมังเมืองขอนแกน 
จํานวน 100 คน       

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 2.1 แบบสัมภาษณ ที่มีโครงสราง

สําหรับสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิดานการใช
วัสดุที่ทําเกา อ้ี เกี่ยวกับวัสดุในงานเฟอรนิ เจอร 
ขั้นตอนและกรรมวิธีการผลิต แนวโนมการออกแบบ 
ประโยชน ใช ส อย  โดย ใช ก า รจดบันทึ ก  และ
บันทึกเสียง 

 2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจ 
ผูบริ โภคตอผลิตภัณฑที่ออกแบบขึ้นมาใหมใหมี
รูปแบบท่ีสวยงามแปลกใหม วัสดุในงานเฟอรนิเจอร 
สําหรับใชในโฮงมูนมังเมืองขอนแกน แบบสอบถามที่
ผูวิจัยสรางขึ้นจํานวน 100 ชุด 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 3.1 การเก็บขอมูลสัมภาษณ มีขั้นตอน

ดั้งนี้ 1) รวบรวมขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับวัสดุ กรรมวิธี
การผลิต การออกแบบเกาอ้ีสาธารณะเพ่ือนํามา
วิ เคราะห  สร างประเด็นสัมภาษณ ใหตรงตาม
วัตถุประสงคงานวิจัย 2) นําแบบสัมภาษณที่สราง
เสร็ จแล ว ไปป รึกษากับอาจารยที่ ปรึ กษาเ พ่ือ
ตรวจสอบใหครอบคลุมประเด็นในงานวิจัย 3) แกไข
แบบสัมภาษณ แบบสอบถามตามคําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา 4) ติดตอประสานงานกับ
ผูทรงคุณวุฒิการออกแบบในดานผลิตภัณฑหัตกรรม 
ผูเชี่ยวชาญพัฒนาเรื่องวัสดุ เพ่ือขอสัมภาษณ 5) ทํา
การสัมภาษณตามกรอบประเด็นงานวิจัย ทั้งนี้โดย
การจดบันทึก บันทึกเสียง 6) นําขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ ตามกรอบประเด็นวิจัยเพื่อสรุป  

 3.2 การเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม   
นําแบบสอบถามจากกลุมผูบริโภค ไดแก 

บุคลากรท่ีเขามาเย่ียมชมและผูที่สนใจผลิตภัณฑจาก
วัสดุ ในจังหวัดขอนแกน จํานวน 100 ชุด ใชการสุม
แบบเฉพาะเจาะจง 

 1) กลุมผูที่เขามาเยี่ยมชมในโฮงมูนมัง
เมืองขอนแกน จํานวน 50 ชุด 

2) กลุมผูที่สนใจผลิตภัณฑจากวัสดุ 
จังหวัดขอนแกน จํานวน 50 ชุด  

นําแบบสอบถามของผูตอบแบบสอบถาม
ความเหมาะสมดานรูปแบบ  โดยเสนอคารอยละ
ประกอบคําอธิบาย  โดยวิเคราะหเปนรายขอและราย
ดาน  โดยหาความถี่และใชคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D) 

 
ผลการวิจัย 

จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่ใหขอมูล 
สรุปไดวา การออกแบบเกานั่งพักสําหรับโฮงมูนมัง
เมื อ งขอนแกนที่ ใช ง านภายในอาคาร จัดงาน
นิทรรศการของโฮงมูนมัง ควรมีขนาดที่เหมาะสม มี
ความเปนสาธารณะ มีความคงทน และมีความ
เหมาะสมกับโฮงมูนมัง เมืองขอนแกน  ทางดาน
ประโยชนใชสอย เกาอ้ีนั่งพักออกแบบใหมีขนาดที่

เหมาะสมเพื่อเวลาน่ังแลวจะไดรูสึกสบาย มีความ
แข็งแรงคงทน เกาอ้ีนั่งพักมีขนาดที่เหมาะสม มีพนัก
พิง เปนเกาอ้ีที่นั่งแบบนั่งได 3 คน จํานวน 1 ชิ้น 

 

 
รูปที่ 1 แสดงสัดสวนมนุษยในการนั่งเกาอ้ี 3 ที่นั่ง 

 ดานความสวยงามดานลักษณะรูปแบบ
รูปทรงท่ีใชเอกลักษณของจังหวัดขอนแกน โดยการ
นําเอาลักษณะรูปทรงของดอกคูณเสียงแคนมาเปน
แนวทางในการออกแบบเกา อ้ีนั่ ง พักใหมีความ
นาสนใจ จดจํางาย สะดุดตา และคงความเปนกลิ่น
อาย ของเอกลักษณเฉพาะตัว เชน สีจริงของสถานท่ี 
วัสดุที่นํามาใชคือ ปูน โลหะ ไม เปนวัสดุที่มีความ
เหมาะสมแข็งแรงคงทน  ตอการ ท่ีจะนํามาทํา
เฟอรนิเจอรภายในอาคาร การสรางแรงบันดาลใจ  
จากแนวคิด “เสียงแคนดอกคูณ” การนําเอาลักษณะ
รูปรางรูปทรงหรือลวดลายเสนที่โดดเดนนํามาใชใน
การออกแบบใหมีความโดดเดน จดจํางาย นาสนใจ 
ซึ่งชาวขอนแกนไดมีความเชื่อคานิยมและใชกันมาก 
จึงกลายเปนจุดเดนของเมืองขอนแกน 

    
รูปที่ 2 แรงบันดาลใจแนวคิด “เสียงแคนดอกคูณ” 

สถานที่ใชงาน  การออกแบบเกาอ้ีนั่งพัก
สําหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแกน ใชงานไดภายใน
อาคารจัดนิทรรศการภายในโฮงมูนมังเมืองขอนแกน 
ควรมีขนาดท่ีพอเหมาะ มีความคงทน และมีลักษณะ

การประชุมวชิาการสําหรับนักศกึษาระดับชาต ิครัง้ที่ ๓ 

The Third FIT SSRU Conference 2020

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

- 174 -



ที่เหมาะสมกับสถานท่ีไมวาจะเปนดานการใชงาน
หรือดานการออกแบบ  

 
รูปที่ 3 สรุปสถานที่และการจัดวางเกาอ้ีนั่งพัก 

จากผลการวิเคราะหขอมูลและการกําหนด
ขอบแนวความคิดในการออกแบบ ผูวิจัยไดออกแบบ
ราง และไดนํามาวิเคราะหดานรูปแบบจากแรง
บันดาลใจ รูปทรงที่ไดจากการนําเอาประเด็นสําคัญ
ในการวิเคราะหแบบราง จนไดภาพที่เหมาะแกการ
นําไปออกแบบ และสามารถประยุกตนําภาพท่ี
ออกแบบมาผสมผสานกัน 

 

 
รูปที่ 4 Mood board และ แบบรางที่ถูกเลือก

นํามาพัฒนาตอ 

จากการวิเคราะหขอมูลจนไดแบบรางเพ่ือ
นํามาพัฒนาแบบตอ ผูวิจัยไดออกแบบผลิตภัณฑ
ขั้นตน (Design Development) ทั้งหมด 7 แบบ
เพ่ือทําการเลือกแบบท่ีเหมาะสมในการผลิต  โดย
รายละเอียดการหลอมรวมแนวคิดระหวางดอกคูณ
รวมกับแคน โดยการตัดทอนหรือการเพ่ิม ในแนวทาง
การจัดวางองคประกอบศิลป โดยนําเสนอในรูปแบบ
ลายเสนที่แสดงถึงทิศทางการสื่อสารกระบวนการตัด
ทอนลวดลายเพ่ือนําสูการออกแบบ ดังนี้ 

            แบบที่ 1 การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ
โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงแคนดอกคูณนําเอารูปทรงมาเปนแนวคิดในการ
ออกแบบ  ใช สํ าห รั บนั่ ง พั กภาย ในอาคาร จัด
นิทรรศการ เกาอ้ีนั่งพักออกแบบมาเปนแบบนั่งได 3 
ที่นั่ง วัสดุทําจากสแตนเลส ลักษณะรูปทรงลายเสน
ของแคนท่ีมีการไลระดับกัน  
 

 
รูปที่ 5 แบบพัฒนาท่ี 1 

 
แบบท่ี 2 การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ

โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงแคนดอกคูณนําเอารูปทรงมาเปนแนวคิดในการ
ออกแบบ  ใช สํ าห รั บนั่ ง พั กภาย ในอาคาร จัด
นิทรรศการ เกาอ้ีนั่งพักออกแบบมาเปนแบบนั่งได 3 
ที่นั่ง โดยเพ่ิมเติมโครงสรางสวนที่นั่งใหมีความถี่ เพ่ือ
สะดวกในการ น่ังยิ่ งขึ้น  วัส ดุทํ าจากสแตนเลส 
ลักษณะรูปทรงลายเสนของแคนท่ีมกีารไลระดับกัน  

 

 
รูปที่ 6 แบบพัฒนาท่ี 2 

 
แบบท่ี 3 การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ

โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงแคนดอกคูณนําเอารูปทรงของแคนที่มีการไล
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ระดับกัน และ นําเอาลักษณะของดอกคูณมาตอตรง
ปลายระหวางเสนของเกาอ้ีจัดวางตรงเสนบนสุด 
เกาอ้ีนั่งพักออกแบบมาเปนแบบนั่งได 3 ที่นั่ง วัสดุทํา
จากสแตนเลส ลักษณะรูปทรงลายเสนของแคนท่ีมี
การไลระดับกัน 

 
รูปที่ 7 แบบพัฒนาท่ี 3 

 
แบบท่ี 4 การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ

โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงแคนดอกคูณนําเอารูปทรงของแคนที่มีการไล
ระดับกันและนําเอาลักษณะของดอกคูณมาตอตรง
ปลายระหวางเสนของเกาอ้ี จํานวน 3 ดอก ซึ่งเวน
ระหวางเสน ใชสํ าหรับนั่ งพักภายในอาคารจัด
นิทรรศการ เกาอ้ีนั่งพักออกแบบมาเปนแบบนั่งได 3 
ที่นั่ง วัสดุทําจากสแตนเลส ลักษณะรูปทรงลายเสน
ของแคนท่ีมีการไลระดับกัน 

 

 
รูปที่ 8 แบบพัฒนาท่ี 4  

 
  แบบท่ี 5 การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ

โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงแคนดอกคูณนําเอารูปทรงของแคนที่มีการไล
ระดับกันและนําเอาลักษณะของดอกคูณมาใสตรง
ปลายระหวางเสนของเกาอ้ี จํานวน 3 ดอก ซึ่งเวน
ระหวางเสน ตัวที่นั่งเกาอ้ีจะเพ่ิมเสนใหถี่ขึ้น ใช

สําหรับนั่งพักภายในอาคารจัดนิทรรศการ เกาอ้ีนั่ง
พักออกแบบมาเปนแบบนั่งได 3 ที่นั่ง วัสดุทําจาก 
สแตนเลส ลักษณะรูปทรงลายเสนของแคนท่ีมีการไล
ระดับกัน 

 

 
รปูที่ 9 แบบพัฒนาท่ี 5 

 
แบบท่ี 6 การออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ

โฮงมูนมังเมืองขอนแกน ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
เสียงแคนดอกคูณนําเอารูปทรงของแคนที่มีการไล
ระดับกันและนําเอาลักษณะของดอกคูณมาตอตรง
ปลายระหวางเสนของเกาอ้ี จํานวน 3 ดอก เปลี่ยน
ลักษณะตัวดอกใหมใหมีเกสร จัดวางโดยตําเหนงใส
เวนระหวางเสน ตัวที่นั่งเกาอ้ีจะเพ่ิมเสนใหถี่ขึ้น ใช
สําหรับนั่งพักภายในอาคารจัดนิทรรศการ เกาอ้ีนั่ง
พักออกแบบมาเปนแบบนั่งได 3 ที่นั่ง วัสดุทําจากส
แตนเลส ลักษณะรูปทรงลายเสนของแคนที่มีการไล
ระดับกัน 

   
 

รูปที่ 10 แบบพัฒนาท่ี 6 
 

จากการวิเคราะหขอมูลดานรูปแบบจากแรง
บันดาลใจ จากรูปรางรูปทรงของเสียงแคนดอกคูณ 
แบบที่ไดนํามาพัฒนาการออกแบบเกาอ้ีนั่งสําหรับ
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โฮงมูนมังเมืองขอนแกน คือแบบท่ี 6 เนื่องจากแบบมี
ความเหมาะสมท่ีจะนําไปพัฒนาตอและเลือกเปน
แบบในการผลิต 

 
รูปที่ 11 สรุปผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบเพื่อ

การผลิต 
 

กระบวนการผลิตตนแบบ  เ ร่ิมจากการ
คลี่คลายขนาดแบบโครงสรางเกาอ้ีดวยการการเขียน
แบบเพ่ือการผลิต  
 

 
 

 
รูปที่ 12 เขียนแบบเพื่อการผลิต 

 
นําเหล็กสแตนเลสขนาด 1 นิ้ว มาตัดใหได

ตามที่กําหนดขนาดเพื่อจะนําไปตัดเชื่อมขึ้นโครง
เกาอ้ี และทําการตัดเชื่อมตอกับของอเพ่ือใหไดเปน
เสนโคงงอท่ีตองการ นําเอาเหล็กสแตนเลสที่เชื่อม
แลวที่ ไดสัดสวนที่ โคงงอแลว นํามาเชื่อม เขากับ
โครงสรางตวัเกาอ้ีที่ไดกําหนดไว 

 

 
รูปที่ 13 การเชื่อมของอเขากับเหล็กตัวโครงของ

เกาอ้ี 
 

การทําดอกคูณนําเหล็กสแตนเลสมาดัดใหได
องศา แลวนํามาเชื่อมตอใหไดเปนกลีบดอกท่ีตองการ 
เพ่ือที่จะนําไปเชื่อมตอกันใหเปนตัวดอกคูณ  
                                                

 
รูปที่ 14 การเชื่อมกลีบดอก 

 
นําตัวดอกที่ไดจากการเชื่อมแลวนํามาเชื่อม

ติดกับตัวเกาอ้ี และทําการเก็บรายละเอียดขัดเงา 
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รูปที่ 15 การเก็บรายละเอียดงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 17 ตนแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีที่นั่งพักกับสถานที่
ใชงาน 
 

 ผลการประเมินความคิดเห็นของผูใชสรุปไดวา 
การออกแบบเกา อ้ีนั่ งพักสําหรับโฮงมูนมังเมือง
ขอนแกน มีความสวยงามขององคประกอบโดยรวม 
รูปรางรูปทรง ระดับมาก คาเฉลี่ย (4.11) และ ดาน
ความเหมาะสมของรูปแบบเกาอ้ีมีความเหมาะสม
มาก (คาเฉลี่ย 4.08) ดานการสื่อถึงเอกลักษณของ
จังหวัดขอนแกนมีความเหมาะสมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.97) และ ดานการเลือกใชวัสดุจากส
แตนเลสมีความเหมาะสมในระดับ (คาเฉลี่ย 3.90) 
ดานการจัดวาง การเคลื่อยยายมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.77) ความแข็งแรงความ
ทนทานของรูปแบบเกาอ้ีเหมาะสมในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 3.75) ความสะดวกสบายในการนั่งอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉลี่ย (3.27) สรุปไดวาการ
ออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแกนที่
สื่อถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนไดดี มีความ
สวยงามโดดเดน เขากับสถานที่จัดวางและสามารถใช
ประโยชนไดจริง จากการประเมินจากผูที่เขามาเยี่ยม
ชมในโฮงมูนมังเมืองขอนแกน  
 

สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยผูวิจัยสามารถอภิปราย
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

1) เอกลักษณของจังหวัดขอนแกน “เสียง
แคนดอกคูณ” ซึ่งเปนลักษณะเดนในลักษณะรูปธรรม
ของเมืองขอนแกน เปนความเชื่อท่ีชาวขอนแกนสืบ
ทอดตอกันมาก เกี่ยวกับงานเทศกาลเสียงแคนดอก
คูณ ชาวขอนแกนจะจัดขึ้นทุกปของเดือนเมษายน 
ดังนั้นจึงไดนํามาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ 
สัมพันธกับสถานที่โฮงมูนมังเมืองขอนแกน เพราะโฮง
มูนมังเมืองคือ พิพิธภัณฑเก็บรวบรวมทรัพยสมบัติ 
รวมถึงเปนแหลงรวบรวมขอมูลวิถีชีวิตของชาวเมือง
ขอนแกน สอดคลองกับบทความ ของ สํานักงาน
ประชาสัมพันธ จังหวัดขอนแกน (2558) [online] ซึ่ง
ไดกลาวระบุไววา เอกลักษณของเมืองขอนแกนคือ 
เสียงแคนดอกคูณ อันเปนสวนหนึ่งของคําขวัญเมือง
ขอนแกน    
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2) ดานการออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับโฮง
มูนมังเมืองขอนแกนภายในอาคารจัดนิทรรศการ 
เกาอ้ีนั่งพักออกแบบใหเหมาะกับสรีระและขนาดท่ี
เหมาะสม มีความคงทนตอการใชงาน และมีการสื่อ
ถึงเอกลักษณ “เสียงแคนดอกคูณ” ของจังหวัด
ขอนแกนที่โดดเดน เหมาะสมกับสถานท่ีภายในโฮง
มูนมั ง เมืองขอนแกน  ทํา ให เก า อ้ีที่ ออกแบบมี
ความสัมพันธกับสถานที่ และสงเสริมทัศนียภาพแก
สถานที่ใหดูนาสนใจย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ  ศุภลักษณ เปนมงคล (2558) ในการออกแบบ
เกาอ้ีนั่งพักสําหรับแหลงศึกษาและทองเท่ียวเชิง
ประวัติ ศาสาตร โฮจิมินห  จั งหวัด อุดรธานี  ซึ่ ง
ออกแบบท่ีนั่งพักใหเหมาะสมกับสถานท่ี ไมวาจะเปน
ดานการออกแบบและดานการใชงาน โดยมีแรง
บันดาลใจมาจากการนําเอารูปแบบของงอบเวียดนาม
มาใชในการออกแบบท่ีเปนเอกลักษณของชาว
เวียดนาม  

3) ประโยชนใชสอยออกแบบเกาอ้ีนั่งพัก
สําหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแกนที่สามารถน่ังได 3 ที่
นั่ง และมีความเหมาะสมกับสรีระของมนุษย เกาอ้ีทํา
จากสแตนเลสเปนวัสดุที่เหมาะตอการนํามาใชเปน
วัสดุหลัก ไมวาจะเปนดานความแข็งแรงคงทน และ
น้ําหนักท่ีเบา และมีความคงทนตอสภาพอากาศ และ
ดานการใชงาน การขนยายภายในพ้ืนที่จัดวางของ
โฮงมูนมังเมืองขอนแกนการออกแบบเกาอ้ีนั่งพักที่
สามารถใชงานไดจริงและสอดคลองกับสถานที่ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ วรรณี สหสมโชค (2549)  
ไดกลาวถึงขอมูลดานประโยชนใชสอย ความสูงของ
เกาอ้ีระดับตางๆ ขึ้นอยูกับการออกแบบการใชงาน 
และวัสดุที่ผลิตจะมีความแตกตางกันออกไปตามการ
ใชงานใหสัมพันธกับสถานที่นั้นๆ  

4) จากการสอบถามความคิดเห็นของผูใชที่มี
ตอผลิตภัณฑเกา อ้ีนั่ งพักสําหรับโฮงมูนมังเมือง
ขอนแกนพบวา การนําเอาเสียงแคนดอกคูณมาใช
เปนแรงบันดาลใจในการออกแบบเกาอ้ีนั่งพักสําหรับ
โฮงมูนมังเมืองขอนแกนพบวามีความเหมาะสมใน
ระดับมากเพราะเสียงแคนดอกคูณ เปนจุดเดนที่สื่อ
ถึงจังหวัดขอนแกนไดดี และรองลงมา คือดานความ

สวยงามที่มีความสวยงามดานรูปรางรูปทรงและ
ลักษณะของลวดลายของเสนเสียงแคนดอกคูณที่สื่อ
ถึงเอกลักษณของจังหวัดขอนแกนไดชัดเจน ทางดาน
ประโยชนใชสอยพบวามีความเหมาะสมของขนาด
สัดสวน ความสูงที่สัมพันธกับ สัดสวนรางกายในการ
นั่ ง ที่สัมพันธกับแนวคิดของ วรรณี สหสมโชค 
(2550) เกี่ยวกับสัดสวนมนุษยของการออกแบบเกาอ้ี
ที่ตองมีขนาดที่นั่ง ความสูง ความกวางใหสัมพันธกับ
คนนั่งเปนสําคัญ โดยรวมของท่ีนั่งพักในการใชนั่งใน
ระยะเวลาสั้นๆ ความสะดวกสบายตอการขนยาย 
และมีความเหมาะสมในการใชงานภายในอาคารจัด
นิทรรศการ เพราะความกลมกลืนของเกาอ้ีที่มีการ
เลือกใชวัสดุที่เหมาะสมกับสถานท่ีจัดวางภายในโฮง
มูนมังเมืองขอนแกน 
 

ขอเสนอแนะ 
1) ดานการศึกษาขอมูลในการนําเอา

เอกลักษณมาใช  ควรศึกษาเรื่องแรงบันดาลใจในการ
นํามาใช เรื่องวัสดุที่เหมาะสมกับชิ้นงานที่ผลิต ควร
ศึ กษาข อมู ลอย า งลึ กซึ้ ง  เ พ่ื อที่ จะ ไม เ กิ ดกา ร
ขอผิดพลาด และเสียเวลา สําหรับงานการออกแบบ
เกาอ้ีนั่งพักสําหรับโฮงมูนมังเมืองขอนแกน สําหรับบุ
คลที่สนใจจะนําไปศึกษาตอ อาจมองหาแรงบันดาล
ใจใหมที่นอกเหนือจากคําขวัญเมืองขอนแกน เชน 
วรรณกรรมสินไซ หรือ เชี่ยนหมากอีสานมาใชคาดวา
จะดานออกแบบท่ีนาสนใจยิ่งขึ้น 
 2) ดานการผลิต จากแบบที่ไดจากการ
ออกแบบเพ่ือที่จะไปทําตนแบบ ควรคํานึงถึงการผลิต
ดวย เพราะถาออกแบบโดยเนนแตความสวยงาม
เวลานําไปผลิตตนแบบจริงอาจเกิดปญหา ทําตนแบบ
ไดยากและเสียเวลา  เพราะฉะนั้นควรคํานึงขั้นตอน
การผลิตเปนสําคัญ  
          3) ดานการออกแบบเกาอ้ีนั่งพักควรคํานึงถึง
ลักษณะการนั่งและการใชงานของเกาอ้ีนั่งพักรูปแบบ
ของเกาอ้ียังตองมีการพัฒนาในเรื่องของที่นั่งเพ่ือใหนั่ง
แลวรูสึกสบาย และเรื่องของวัสดุที่ตองนํามาพัฒนา
เสริม เกี่ยวกับการนํามาทําเบาะรองท่ีนั่ง เพ่ือใหรูสึก
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นั่งสบายยิ่งขึ้น และควรมียางรองขาเกาอ้ีกันลื่นเพื่อ
สะดวกตอการเคลื่อนยายเพ่ือที่จะไมมีรอยบนพ้ืน 
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