
สถ. วจ. 01 

 

แบบเสนอโครงการวิจัย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2561  ( งวดท่ี .......) 

 

ช่ือโครงการ 

 

(ภาษาไทย) โครงการการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภัณฑท่ีระลึกประเภทเครื่องนุงหม ภายใตงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ จ. ขอนแกน  

(ภาษาอังกฤษ ) The project of graphic design on garment products that affect to consumer 

behaviour toward buying souvenir garments type at the Khon Kaen International Marathon in 

Khon Kaen Province. 

  

 

คณะผูวิจัย 

 

อ.มนตธิดา  เลิศนิมานรดี 

 

1. ขอมูลของโครงการ 

ระยะเวลาของโครงการ  12  เดือน/ป  (ไมเกิน 1 ป) 

งบประมาณ 100,000 บาท 

วันท่ีเริ่มโครงการ  เมษายน 2561 

วันท่ีสิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2562 



2. หัวหนาโครงการ 

ช่ือหัวหนาโครงการ มนตธิดา   เลิศนิมานรดี 

ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ความรับผิดชอบในโครงการ (คิดเปนรอยละ 100)  

ความรับผิดชอบในการดําเนินการวิจัย มีดังนี้ 

- ศึกษาพฤติกรรมและเหตุจูงใจในการลงสมัครแขงขันวิ่งมาราธอนในงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ จ.

ขอนแกน ดวยวิธีการสัมภาษณและสํารวจจากแบบสอบถามของผูลงสมัครขอนแกนมาราธอนนานาชาติ

ในปท่ีผานมา 

- ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งกระตุนใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ท่ีจัดจําหนายภายในงาน อันไดแก 

เสื้อวิ่ง, เสื้อท่ีระลึก, และผาบัฟ ดวยวิธีการสัมภาษณและสํารวจจากแบบสอบถามของผูลงสมัครขอนแกน

มาราธอนนานาชาติในปท่ีผานมา 

- ออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมของงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ท่ีจะเปน

แนวโนมเพ่ือนําไปสูแนวทางการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมในอนาคต โดยอาศัย

ขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรม, เหตุจูงใจ, และสิ่งกระตุนของผูท่ีเคยลงสมัครขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 

โครงการวิจัยท่ีอยูในระหวางการดําเนินการ   :   - 

แหลงสนับสนุนทุน  - 

วันท่ีเริ่มโครงการ  - 

วันส้ินสุดโครงการ – 

* กรณีโครงการวิจัยของนักศึกษาชื่อหัวหนาโครงการคือชื่ออาจารยท่ีปรึกษา 

 

3. หลักการและเหตุผล 

ในปจจุบันกระแสการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพไดรับความนิยมข้ึนเปนจํานวนมาก โดยผูคนนิยมหันไปออก

กําลังกายท้ังกลางแจงและฟตเนส รวมไปถึงการออกกําลังกายโดยการวิ่ง ท่ีไดรับความนิยมมากข้ึน จึงจะเห็นได

จากการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการวิ่งมากมายหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในประเภทของการวิ่งท่ีเปนท่ีนิยมใน

ปจจุบัน คือ การวิ่งแขงขันมาราธอนเพ่ือสุขภาพ โดยในป 2560 มีการจัดการวิ่งในประเทศไทยมากกวา 600 

รายการ มูลคารวมกวาหนึ่งหม่ืนลานบาท โดยมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนไปจนถึงหลักพันในอนาคต (แบรนดอินไซด, 2560)  



งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ หรือ Khon Kaen International Marathon ไดเริ่มการจัดกิจกรรมอยาง

ตอเนื่อง นับตั้งแต ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเริ่มตนมาจากการประชุมของคณะกรรมการ

สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตแนวคิดและวัตถุประสงคเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลท่ี 9 และ ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมมายุครบ 4 รอบ 

ตลอดจนเพ่ือเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปของการกอตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจุดประสงคหลักของการ

จัดกิจกรรมเพ่ือตองการท่ีจะผลักดันใหงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติเปนประเพณีของมหาวิทยาลัยขอนแกน

และจังหวัดขอนแกนสืบไป ( รศ.ดร.กิตติชัย    ไตรรัตนศิริชัย, 2559 ) 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญ 5 ขอ คือ 1. เพ่ือเสริมสรางนักวิ่งเยาวชนไทยใหมีมาตรฐานเทียบเทาใน

ระดับนานาชาติ2. เพ่ือสงเสริมเปนกิจกรรมกีฬามวลชน เพ่ือเปนเกียรติภูมิชาวขอนแกนและประเทศไทย3. เพ่ือ

รณรงคใหประชาชนหันมาสนใจตอการออกกําลังกายดวยการวิ่ง เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี

อยางยั่งยืน อีกท้ังยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด4. เพ่ือสงเสริมให

ประชากรของจังหวัดขอนแกนไดออกกําลังกายอยางสมํ่าเสมอเพ่ือสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และยังเปน

กิจกรรมท่ีปองกันเยาวชนจังหวัดขอนแกนหันไปใชสารเสพติด5. เปนการสงเสริมการกีฬากับการทองเท่ียวเพ่ือนํา

รายไดสูชุมชนและจังหวัดขอนแกน ในป 2561 จุดประสงคนอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ทางจังหวัดขอนแกนยัง

เนนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนาสงเสริมนักวิ่งไทยสูการวิ่งมาราธอนระดับอาชีพในระดับสากล และเพ่ือมุงสูการเปน 

“ศูนยกลางจัดการแขงขันมาราธอนมาตรฐานสากลแหงภูมิภาคอาเซียน” ( Asean Marathon Majors) อีกท้ังยัง

เปนการสงเสริมการทองเท่ียวในจังหวัดขอนแกนอีกดวย (สันติ นิลหม่ืนไวย, 2561) 

งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 2018 ท่ีจัดข้ึนเม่ือวันท่ี 27 มกราคม พ.ศ.2561 โดยมีแนวคิดในการพัฒนา

ศักยภาพในการจัดงานเพ่ือรองรับนักวิ่ง ท้ังในเรื่องของความปลอดภัยโดยมีการเตรียมความพรอมท้ังทาง

การแพทยและพยาบาล รวมไปถึงการปดถนนเพ่ืออํานวยความสะดวกแกนักวิ่งอยางเต็มท่ี ดานมาตรฐานการวิ่ง

ขอนแกนมาราธอนนานาชาติไดรับการรับรองมาตรฐานเสนทางวิ่งมาราธอนจากองคกรมาราธอนนานาชาติ หรือ 

“AIMS”และพัฒนาเทคโนโลยีการวิ่งโดยระบบ RFIDเพ่ือติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผูเขาแขงขันวิ่ง

มาราธอน และสามารถตรวจสอบสถิติการวิ่งไดทันทีหลังวิ่งเสร็จจากจุดตรวจ 8 จุดบริเวณหลังเสนชัย โดยจํานวน

ผูสมัครเขารวมวิ่งป 2561 มีจํานวนผูเขารวมกวา 50,000 คน ซ่ึงเปนจํานวนท่ีสูงท่ีสุดนับตั้งแตจัดการแขงขันมา 

(รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี, 2561) 



ในการแขงขันวิ่งขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 2018 นั้นแบงการแขงขันออกเปน 4 ระดับ ไดแก ประเภท 

มาราธอน ระยะทาง 42.195 กิโลเมตร  ฮาลฟมาราธอน 21.10 กิโลเมตร   มินิมาราธอน 11.55 กิโลเมตร และ

ประเภท เดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผูท่ีเขาเสนชัยอันดับแรกท้ังชายและหญิงในประเภท

มาราธอนจะไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ฮาลฟมาราธอน

รับถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร และมินิมาราธอนรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ

รางวัลเงินสด ในแตละประเภทของการแขงวิ่งนั้น ผูเขาแขงขันจะเสื้อสวมเสื้อวิ่งในแตละประเภทท่ีเพ่ือแยก

ประเภทการวิ่งอยางชัดเจน  

ในการวิจัยนี้มีแนวความคิดมาจากกระแสความนิยมในการวิ่งเพ่ือสุขภาพท่ีเพ่ิมมากข้ึน และจํานวนการจัดการ

แขงขันการวิ่งมาราธอนท่ีสูงข้ึนในประเทศไทยสงผลใหผูเขาแขงขันมีเหตุปจจัยหลากหลายในการตัดสินใจลงสมัคร

แขงขัน เชน งบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปแขงขันในแตละท่ี, ฤดูกาลและชวงเวลาเนื่องจากจะสงผลตอ

การฝกซอม, วิธีการลงทะเบียน, ระยะทาง,และ เสื้อรวมไปถึงเหรียญรางวัลก็เปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหผูเขาแขงขัน

สามารถตัดสินใจไดงายข้ึน นอกจากนี้ผูเขาแขงขันท่ีเคยรวมวิ่งงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติไดรวมแสดงความ

คิดเห็นบนสื่ออินเตอรเนตของเพจเฟซบุคขอนแกนมาราธอนนานาชาติในปท่ีผานๆมา ถึงปญหาของเสื้อมาราธอน

และการออกแบบท่ีไมตอบสนองความพึงพอใจของผูเขาแขงขัน แตหลังจากเปลี่ยนแนวทางการออกแบบเสื้อ

มาราธอนในป 2561 จะเห็นไดวากระแสตอบรับจากผูเขารวมเปนไปในทางท่ีดีข้ึนจากการท่ีผูเขาแขงขันแสดง

ความคิดเห็นท่ีแสดงถึงความพึงพอใจ และชักชวนคนรูจักเขารวมสมัครเพ่ือรับเสื้อในการแขงขันประเภทตางๆ 

ดังนั้นโครงการนี้จึงมีแนวความคิดในการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมของงานขอนแกน

มาราธอนนานาชาติ ท่ีจะเปนแนวโนมเพ่ือนําไปสูแนวทางการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม

ในอนาคต โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรม, เหตุจูงใจ, และสิ่งกระตุนของผูท่ีเคยลงสมัครขอนแกน

มาราธอนนานาชาติ 

4. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศท่ีเกี่ยวของ 

วรินทร สุธรรมสมัย และ ดร.โมไนยพล รณเวช (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชสื่อออนไลนในการแสวงหา

ขอมูลและพฤติกรรมการซ้ือสินคาเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน พบวาจากการศึกษาสําหรับนักวิ่งในประเทศไทยมักจะ

รวมตัวกันเปนกลุมซ่ึงเปนลักษณะคลายชมรมวิ่ง โดยในปจจุบันไดอาศัยสื่อออนไลนเขามาใชในการติดตอมากข้ึน 

โดยสื่อท่ีไดรับความนิยม คือเฟซบุก ซ่ืงจะแบงเปนการใชงาน 2 ลักษณะ ไดแก เฟซบุกเพจ ( Facebook Page)

และเฟซบุกกรุป (Facebook Group) โดยกลุมท่ีมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุดมีจํานวนสมาชิกจํานวน 25,933 คน ใน

กลุมเฟซบุกท่ีชื่อวา “42.195 เราจะไปมาราธอนดวยกัน” ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของตลาดสินคากีฬาเปน



จํานวนเพ่ิมข้ึนจากกระแสการตื่นตัวในการออกกําลังกายดวยการวิ่ง โดยเฉพาะในป 2555 ภาพยนตรเรื่อง “รัก 7 

ป ดี7หน” ซ่ึงภายในภาพยนตรมีเนื้อหาเก่ียวกับการวิ่งมาราธอน ก็เปนอีกปจัยหนึ่งท่ีสําคัญท่ีจุดกระแสการวงเพ่ือ

สุขภาพในกลุมคนรุนใหม 

ขอมูลดานการตลาดสินคากีฬาในประเทศไทยในชวงตนป 2558 เติบโตถึง 15% รวมมูลคากวา 2.2 หม่ืนลาน

บาท (ประชาชาติธุรกิจ,2558) ซ่ึงสวนกระแสกับชวงเศรษฐกิจท่ีกําลังซบเซาของประเทศในปจจุบัน โดยมูลคา

ท้ังหมดของตลาดสินคากีฬาสามารถจําแนกไดเปน รองเทากีฬา 60%, และอุปกรณกีฬาอ่ืนๆ 40% ในเขต

กรุงเทพมหานคร  และในตางจังหวัดมีสัดสวนตลาดท่ีเทากันคือ 50% (Marketeer,2558) 

นอกจากนี้ผลการสํารวจของ วรินทร สุธรรมสมัย และ ดร.โมไนยพล รณเวช (2559) ยังแสดงใหเห็นวากลุม

นักวิ่งมาราธอนสวนใหญมีการใชสื่อออนไลนในการแสวงหาขอมูลสินคาเก่ียวกับการวิ่งมาราธอนในระดับสูง ก็จะมี

พฤติกรรมในการซ้ือเพ่ิมข้ึนตามไปดวยเชนกัน จากการศึกษายังพบวาสื่อออนไลนประเภทเว็บไซต เว็บบอรดมี

ความสัมพันธตอการตัดสินใจซ้ือสินคาเก่ียวกับการวิ่งมาราธอนอีกดวย 

Li Chu Wang, Sze Su Soong, and Jin Jong Chen(2537) ไดศึกษาเรื่องความเขาใจรับรูเก่ียวกับการ

สวมใสชุดกีฬา  (A Studyonthe Wearing Perceptionof Sportswear) พบวาจิตวิทยาดานความรูสึกมีผล

เก่ียวกับความเชื่อของนักกีฬาท่ีวา ถาเสื้อผามีคุณสมบัติและการทํางานท่ีดีจะทําใหพวกเขาเลนกีฬาไดดีข้ึน โดย

คุณสมบัติท่ีนักกีฬาตองการจะเก่ียวกับความสะดวกสบาย ไดแก คุณสมบัติการดูดซับเหง่ือ, ความออนนุมของผาท่ี

ทําใหรูสึกเบาสบาย, การระบายอากาศท่ีดี, และความกระชับคลองตัว จะมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะในกลุม

นักกีฬาผูหญิง ในทางกลับกันนักกีฬาผูชายจะใหความสําคัญเก่ียวกับคุณสมบัติของเสื้อผานอยกวารูปลักษณะของ

ชุดกีฬา ซ่ึงประกอบไปดวย แบรนดยี่หอ, ราคา, สี, เสนใยผา, และความดูดี ซ่ึงหากพิจารณาแลวในดานของแบบ

สํารวจจากกลุมเปาหมายแลวจะสังเกตไดวา “ความดูดี”, “ความทนทาน”, “ความคลองตัว”, และ “ความดูดซับ

ระบายอากาศ” มีความสําคัญมากซ่ึงสรุปไดวาผูบริโภคคาดหวังท่ีเก่ียวกับความงามในดานสุนทรียศาสตร, ความ

คงทน, และคุณประโยชน 

Stalla Daah Siaw, Agbeywornu Kofi Kermevor, Bernard Edem Dzramedo (2557) ไดศึกษา

เรื่องประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมขององคประกอบและหลักการออกแบบของเครื่องแตงกายแฟชั่น ( The 

Appropriate Effectof Elements and Principles of Designing Apparel in Fashion)พบวา การใช

องคประกอบทางศิลปะมีบทบาทสําคัญในการออกแบบชุดใหสวยงามและนาสนใจ โดยควรพิจารณาปจจัยในการ

นํามาใชในการออกแบบเพ่ือความเหมาะสม รวมไปถึงหลักการในการเลือกประเภทของผาใหเหมาะสมกับการใช

งาน โดยการศึกษากลาววาเครื่องแตงกายควรไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงสามประเด็นหลัก ไดแก โครงสราง



ของรูปทรง, คุณสมบัติการทํางาน และการตกแตงดานความงาม โดยหลักการในดานของการออกแบบมีประโยชน

ในการสรางรูปแบบท่ีแตกตางกันในทางศิลปะท่ีกอใหเกิดความนามองและความรื่นรมณใจ  

Sumathi (2007), JaneAnn (2000) and Park (2010) มีความเห็นเชนเดียวกันวาองคประกอบและ

หลักการเก่ียวกับการออกแบบแฟชั่นมีดังนี้ “ลายเสน” บนเสื้อผาสามารถถายทอดความรูสึกไดจากการวาง เชน 

ความยาว ความกวาง และทิศทางของเสนท่ีจะทําใหเสื้อผารูสึกหนักหรือเบาได “สี” สีใชบนเสื้อผานั้นสามารถให

ความรูสึกแกผูสวมใสไดเชนกัน สีโทนอุนท่ีใหความรูสึกรอนกรืออบอุน ไดแกกลุมสีท่ีอยูในโทนสีเหลืองและสีแดง สี

โทนเย็นท่ีใหความรูสึกเย็นสบาย โดยเฉพาะสีฟา สีมวง และสีเขียวท่ีสื่อถึงความเย็นสบายจากธรรมชาติ Sumathi 

(2007) อธิบายถึง “เนื้อผา” ดังนี้ เนื้อผานั้นอาจใหความรูสึกจากการสัมผัส หรือโดยนัย นอกจากนี้ลายบนผืนผา

เชนลายรัศมี ลายสมมาตร หรือไมสมมาตรก็ยังใหความรูสึกท่ีแตกตางออกไปท้ังนี้การออกแบบตองคํานึงถึงพืนท่ี

การใหความสําคัญบนเสื้อผาดวยอันไดแก การออกแบบสิ่งท่ีจะดึงดูดสายตาของผูพบเห็นใหมองเห็นเปนอันดับแรก

โดยการสรางความนาสนใจบนพ้ืนท่ีสวนใดสวนหนึ่งบนชุดเสื้อผา และจากการศึกษานี้พบวา 80.6% ของการ

เปลี่ยนแปลงหรืออิทธิพลของแฟชั่นเกิดจากองคประกอบและหลักการออกแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปตมยุคสมัย 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมส่ิงทอ (2556) สํารวจพบวาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซ้ือเสื้อผากีฬาของคน

ไทยมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง โดยความเหมาะสมในการใชงานเปนปจจัยแรกๆในการเลือกซ้ือชุดกีฬาของ

คนไทย ผูผลิตจึงตองหันมาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเนนคุณสมบัติเดนของเสนใยไมวาจะเปนการกําจัดเชื้อ

แบคทีเรียและกลิ่นท่ีไมพึงประสงคและการควบคุมอุณหภูมิซ่ึงชวยใหผูสวมใสสบายมากข้ึนขณะท่ีเทคโนโลยีท่ีชวย

เพ่ิมความรูสึกกระชับสบายขณะสวมใสและควบคุมอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในรางกาย ก็เปนอีกหนึ่งคุณสมบัติท่ีท้ัง

ผูผลิตและผูสวมใสใหความสําคัญ แมกระท้ังแบรนดตางประเทศ คือ ไนก้ี ยังไดพัฒนานวัตกรรมดานนี้โดยการผลิต

ชุดกีฬา Nike Dri-FIT Knit ท่ีถักทอและออกแบบใหไรรอยตะเข็บ ดวยโครงสราง Tri-Blend ชวยลดการระคาย

เคืองท่ีเกิดจากการเสียดสีและการเคลื่อนไหว ซ่ึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ําสมัยก็สามารถเขามาชวยเสริมสราง

ความเปนธรรมชาติของมนุษยในดานการออกกําลังกายใหมีประสิทธิภาพท่ีมากยิ่งข้ึน (TCDC,2556) 

 

5. วัตถุประสงคของโครงการ 

5.1 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีกระตุนใหเกิดการซ้ือผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ท่ีจัดจําหนายภายในงาน อันไดแก เสื้อ

วิ่ง, เสื้อท่ีระลึก, และผาบัฟ  

5.2 เพ่ือทดลองออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑและผาท่ีใชทําเครื่องนุงหม ท่ีจะเปนแนวโนมเพ่ือ

นําไปสูแนวทางการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑและผลิตเครื่องนุงหมในงานขอนแกน

มาราธอนนานาชาติ ในอนาคต 



5.3 เพ่ือออกแบบการสรางอัตลักษณของจังหวัดขอนแกนบนเครื่องนุงหม ของงานขอนแกนมาราธอน

นานาชาติ  

 

6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

6.1 ไดหลักการสําหรับการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมงานขอนแกนมาราธอน

นานาชาติ  

6.2 ไดแนวโนมของลวดลายกราฟกดีไซนสําหรับงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ท่ีจะผลิตในปตอๆไป 

6.3 ไดประเภทของผาท่ีเหมาะสมในการนํามาผลิตเครื่องนุงหมในการแขงขันและจําหนายภายในงาน 

6.3 บูรณาการระหวางศาสตรทางการออกแบบกราฟกดีไซนบนเครื่องนุงหมและพฤติกรรมการซ้ือสินคา

ในงานมาราธอน 

 

7. ขอบเขตดานการออกแบบ 

7.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  

ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากนักวิ่งในเขตจังหวัดขอนแกน และ ตางจังหวัดโดยอาศัยสื่อออนไลน 

ประเภทเฟซบุกเพจ และเฟซบุกกรุป 

7.2 จํานวนประชากร / กลุมเปาหมาย 

ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากผูผลิต ผูประกอบการและผูท่ีสนใจสินคาประเภทเครื่องนุงหมท่ีระลึก

จากงานมาราธอน 

8. วิธีดําเนินงานดานการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง “การออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ซ่ึงสงผลตอพฤติกรรมการลงสมัคร

และซ้ือผลิตภัณฑท่ีระลึกประเภทเครื่องนุงหม ภายใตงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ จ. ขอนแกน ” ใชเครื่องมือ

ท้ัง 2 แบบในการวิจัย ไดแก เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวีธีการสัมภาษณ (Interview Schedule)  

8.1วีธีการสัมภาษณ (Interview Schedule)  



เนนกลุม ผูผลิต นักออกแบบ และผูประกอบการ  ซ่ึงจะทําการศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบ เพ่ือ

ทราบถึงคุณลักษณะทางดานกราฟกและประเภทวัสดุท่ีใชในการออกแบบเครื่องนุงหมมาราธอน เพ่ือสรางความ

เปนเอกลักษณ โดยลักษณะคําถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้  

ตอนท่ี1 ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม(Demographic) 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามดานความนิยม รูปแบบ และ ลวดลายท่ีนํามาใชในการออกแบบ 

8.2เชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมนักวิ่ง โดยใชขอบเขตดานพ้ืนท่ีไดแก สื่อ

ออนไลน ดวยวิธีการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว  ( Cross-Sectional Study)โดยกลุม

ประชากร ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิ่งมาราธอนในประเทศไทยท่ีเคยมาวิ่งในงาน ขอนแกนมาราธอน 

นานาชาติ จํานวน 300 คน และเปนผูใชงานสื่อออนไลน ประเภทเฟซบุกเพจ และ เฟซบุกกรุป โดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเนื้อหาคําถามออกเปน 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (Demographic) 

ตอนท่ี  2 คําถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการลงสมัครวิ่งมาราธอน และพฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินคา

เก่ียวกับการวิ่งมาราธอนในงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 

ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความชอบและแนวโนมการเลือกลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑของท่ีระลึกและ

ประเภทเครื่องนุงหมรวมไปถึงวัสดุ ท่ีจะจําหนายภายในงาน 

 โดยหลังจากทําการรวบรวมและสรุปขอมูลจากแบบสอบถามแลวจะนํามาวิเคราะหและสรุปความคิดเห็น

เพ่ือนํามาใชทดลองออกแบบ ลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมเพ่ือจําหนายเปนของท่ีระลึก และผลิตใน

งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 

 

 

 

 

 



9. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยและดําเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป  (12 เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.เก็บรวบรวมขอมูล 

เอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวของเพ่ือนํามาใชใน

การทําแบบสํารวจ 

   

 

        

2. สํารวจโดยการ

สัมภาษณและแจก

แบบสอบถาม

กลุมเปาหมาย 

    

 

       

2. รวบรวมคําตอบ และ

วิเคราะห สรุปขอมูลจาก

แบบสอบถาม 

      

 

     

3. นําขอมูลท่ีไดจากการ

วิเคราะหมาทําการ

ออกแบบเชิงทดลอง

ลวดลายกราฟก 

            

4.วิเคราะหขอมูล             

5.สรุปผลการวิจัย             

 

 

 

 

 



10. งบประมาณโครงการ 

ตารางแสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย 

 

รายการ 
 

จํานวนเงิน (บาท) 

 

หมายเหตุ 

1.   หมวดคาตอบแทน (คาตอบแทนผูวิจัย) 0  

2.   หมวดคาจาง  (ผูชวยวิจัยและเจาหนาท่ีอ่ืนๆ ให

ระบุจํานวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราคาจางตามท่ี

กําหนด) 

0  

3. คาตอบแทนผูใหขอมูล 

      3.1 ผูตอบแบบสัมภาษณ 

 

500x7= 3,500 

 

3.   หมวดคาวัสดุ 

 3. 1 คากระดาษ A 4   80แกรม 

3.2 คาหมึกปริ้นเอกสาร 

3.3 คาผาประเภทตางๆในการทดลอง 

3.4 คากระดาษ Fastdry A3 จํานวน 100 แผน 

 

 

250x2=500 

2,500 

2,000 

5,500 

 

 

4.   หมวดครุภัณฑ  

      4.1  เครื่องปริ้นกระดาษอิงคเจ็ท 

      4.2  เครื่องสกรีนผา 

 

5,000 

30,000 

 

5. คาจางเหมาออกแบบกราฟกบนลายผา  3,000x10= 30,000  

6. คาจางเหมาผลิตตนแบบ ลวดลายบนเครื่องนุงหม 

 

20,500  

7. คาถายเอกสาร 500  

รวม (บาท) 100,000  

 

  



11. เอกสารอางอิงของโครงการ 

นายวรินทร สุธรรมสมัย และ อ.ดร.โมไนยพล รณเวช (2559). การใชส่ือออนไลนในการแสวงหาขอมูล และ

พฤติกรรมการซ้ือสินคาเกี่ยวกับการว่ิงมาราธอน. กรุงเทพฯ : คณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

Jane E. Workman, Lark F. Caldwell and Mary Jo Kallal (2542). Development of a Test to 

Measure Spatial Abilities Associated with Apparel Design and Product 

Development. California :University of Southern California. 

Stalla Daah Siaw, Agbeywornu Kofi Kermevor, Bernard Edem Dzramedo (2557). The Appropriate 

Effect of Elements and Principles of Designing Apparel in Fashion. Winneba : 

University of Education Winneba.  

Li Chu Wang, Sze Su Soong and Jin Jong Chen (2537). A Study on the Wearing Perception of 

Sportswear. Taoyuan : Department of Fabric Formation, China Textile Institute. 

ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ. (2561). www.tcdc.or.th 

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ. (2561). www.thaitextile.org 

Khonkaenmarathon. (2561). www.facebook.com/khonkaenmarathon 

Khon kaen International Marathon (2561). www.khonkaenmarathon.com 

มหาวิทยาลัยขอนแกน. (2561). www.kku.ac.th 

12. คําช้ีแจงอ่ืนๆ ถามี 
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