สถ. วจ. 01
แบบเสนอโครงการวิจัย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ประจําปงบประมาณ 2561 ( งวดที่ .......)
ชื่อโครงการ
(ภาษาไทย) โครงการการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑที่ระลึกประเภทเครื่องนุงหม 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
วันที่เริ่มโครงการ เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ มีนาคม 2562

2. หัวหนาโครงการ
ชื่อหัวหนาโครงการ
มนตธิดา เลิศนิมานรดี
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ความรับผิดชอบในโครงการ
(คิดเปนรอยละ 100)
ความรับผิดชอบในการดําเนินการวิจัย มีดังนี้
- ศึกษาพฤติกรรมและเหตุจูงใจในการลงสมัครแขงขันวิ่งมาราธอนในงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ จ.
ขอนแกน ดวยวิธีการสัมภาษณและสํารวจจากแบบสอบถามของผูลงสมัครขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ในปที่ผานมา
- ศึกษาพฤติกรรมและสิ่งกระตุนใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ที่จัดจําหนายภายในงาน อันไดแก
เสื้อวิ่ง, เสื้อที่ระลึก, และผาบัฟ ดวยวิธีการสัมภาษณและสํารวจจากแบบสอบถามของผูลงสมัครขอนแกน
มาราธอนนานาชาติในปที่ผานมา
- ออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมของงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ที่จะเปน
แนวโนมเพื่อนําไปสูแนวทางการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมในอนาคต โดยอาศัย
ขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรม, เหตุจูงใจ, และสิ่งกระตุนของผูที่เคยลงสมัครขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
โครงการวิจัยที่อยูในระหวางการดําเนินการ : แหลงสนับสนุนทุน วันที่เริ่มโครงการ วันสิ้นสุดโครงการ –
* กรณีโครงการวิจัยของนักศึกษาชื่อหัวหนาโครงการคือชื่ออาจารยที่ปรึกษา
3. หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันกระแสการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพไดรับความนิยมขึ้นเปนจํานวนมาก โดยผูคนนิยมหันไปออก
กําลังกายทั้งกลางแจงและฟตเนส รวมไปถึงการออกกําลังกายโดยการวิ่ง ที่ไดรับความนิยมมากขึ้น จึงจะเห็นได
จากการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการวิ่งมากมายหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในประเภทของการวิ่งที่เปนที่นิยมใน
ปจจุบัน คือ การวิ่งแขงขันมาราธอนเพื่อสุขภาพ โดยในป 2560 มีการจัดการวิ่งในประเทศไทยมากกวา 600
รายการ มูลคารวมกวาหนึ่งหมื่นลานบาท โดยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นไปจนถึงหลักพันในอนาคต (แบรนดอินไซด, 2560)

งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ หรือ Khon Kaen International Marathon ไดเริ่มการจัดกิจกรรมอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแต ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเริ่มตนมาจากการประชุมของคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแกน ภายใตแนวคิดและวัตถุประสงคเพื่อเปนการเฉลิมฉลองในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 และ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมมายุครบ 4 รอบ
ตลอดจนเพื่อเปนการเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปของการกอตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน โดยจุดประสงคหลักของการ
จัดกิจกรรมเพื่อตองการที่จะผลักดันใหงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติเปนประเพณีของมหาวิทยาลัยขอนแกน
และจังหวัดขอนแกนสืบไป ( รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย, 2559 )
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงคที่สําคัญ 5 ขอ คือ 1. เพื่อเสริมสรางนักวิ่งเยาวชนไทยใหมีมาตรฐานเทียบเทาใน
ระดับนานาชาติ2. เพื่อสงเสริมเปนกิจกรรมกีฬามวลชน เพื่อเปนเกียรติภูมิชาวขอนแกนและประเทศไทย3. เพื่อ
รณรงคใหประชาชนหันมาสนใจตอการออกกําลังกายดวยการวิ่ง เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่
อยางยั่งยืน อีกทั้งยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด4. เพื่อสงเสริมให
ประชากรของจังหวัดขอนแกนไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอเพื่อสรางสุขภาพรางกายใหแข็งแรง และยังเปน
กิจกรรมที่ปองกันเยาวชนจังหวัดขอนแกนหันไปใชสารเสพติด5. เปนการสงเสริมการกีฬากับการทองเที่ยวเพื่อนํา
รายไดสูชุมชนและจังหวัดขอนแกน ในป 2561 จุดประสงคนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว ทางจังหวัดขอนแกนยัง
เนนการสนับสนุนเพื่อพัฒนาสงเสริมนักวิ่งไทยสูการวิ่งมาราธอนระดับอาชีพในระดับสากล และเพื่อมุงสูการเปน
“ศูนยกลางจัดการแขงขันมาราธอนมาตรฐานสากลแหงภูมิภาคอาเซียน” ( Asean Marathon Majors) อีกทั้งยัง
เปนการสงเสริมการทองเที่ยวในจังหวัดขอนแกนอีกดวย (สันติ นิลหมื่นไวย, 2561)
งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2561 โดยมีแนวคิดในการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดงานเพื่อรองรับนักวิ่ง ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยโดยมีการเตรียมความพรอมทั้งทาง
การแพทยและพยาบาล รวมไปถึงการปดถนนเพื่ออํานวยความสะดวกแกนักวิ่งอยางเต็มที่ ดานมาตรฐานการวิ่ง
ขอนแกนมาราธอนนานาชาติไดรับการรับรองมาตรฐานเสนทางวิ่งมาราธอนจากองคกรมาราธอนนานาชาติ หรือ
“AIMS”และพัฒนาเทคโนโลยีการวิ่งโดยระบบ RFIDเพื่อติดตามตรวจสอบระยะทางและเวลาของผูเขาแขงขันวิ่ง
มาราธอน และสามารถตรวจสอบสถิติการวิ่งไดทันทีหลังวิ่งเสร็จจากจุดตรวจ 8 จุดบริเวณหลังเสนชัย โดยจํานวน
ผูสมัครเขารวมวิ่งป 2561 มีจํานวนผูเขารวมกวา 50,000 คน ซึ่งเปนจํานวนที่สูงที่สุดนับตั้งแตจัดการแขงขันมา
(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 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร โดยผูที่เขาเสนชัยอันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภท
มาราธอนจะไดรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ฮาลฟมาราธอน
รับถวยพระราชทานสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และมินิมาราธอนรับถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
รางวัลเงินสด ในแตละประเภทของการแขงวิ่งนั้น ผูเขาแขงขันจะเสื้อสวมเสื้อวิ่งในแตละประเภทที่เพื่อแยก
ประเภทการวิ่งอยางชัดเจน
ในการวิจัยนี้มีแนวความคิดมาจากกระแสความนิยมในการวิ่งเพื่อสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้น และจํานวนการจัดการ
แขงขันการวิ่งมาราธอนที่สูงขึ้นในประเทศไทยสงผลใหผูเขาแขงขันมีเหตุปจจัยหลากหลายในการตัดสินใจลงสมัคร
แขงขัน เชน งบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปแขงขันในแตละที่, ฤดูกาลและชวงเวลาเนื่องจากจะสงผลตอ
การฝกซอม, วิธีการลงทะเบียน, ระยะทาง,และ เสื้อรวมไปถึงเหรียญรางวัลก็เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูเขาแขงขัน
สามารถตัดสินใจไดงายขึ้น นอกจากนี้ผูเขาแขงขันที่เคยรวมวิ่งงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติไดรวมแสดงความ
คิดเห็นบนสื่ออินเตอรเนตของเพจเฟซบุคขอนแกนมาราธอนนานาชาติในปที่ผานๆมา ถึงปญหาของเสื้อมาราธอน
และการออกแบบที่ไมตอบสนองความพึงพอใจของผูเขาแขงขัน แตหลังจากเปลี่ยนแนวทางการออกแบบเสื้อ
มาราธอนในป 2561 จะเห็นไดวากระแสตอบรับจากผูเขารวมเปนไปในทางที่ดีขึ้นจากการที่ผูเขาแขงขันแสดง
ความคิดเห็นที่แสดงถึงความพึงพอใจ และชักชวนคนรูจักเขารวมสมัครเพื่อรับเสื้อในการแขงขันประเภทตางๆ
ดังนั้นโครงการนี้จึงมีแนวความคิดในการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมของงานขอนแกน
มาราธอนนานาชาติ ที่จะเปนแนวโนมเพื่อนําไปสูแนวทางการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม
ในอนาคต โดยอาศัยขอมูลจากการศึกษาพฤติกรรม, เหตุจูงใจ, และสิ่งกระตุนของผูที่เคยลงสมัครขอนแกน
มาราธอนนานาชาติ
4. การทบทวนวรรณกรรม / สารสนเทศที่เกี่ยวของ
วรินทร สุธรรมสมัย และ ดร.โมไนยพล รณเวช (2559) ไดทําการวิจัยเรื่องการใชสื่อออนไลนในการแสวงหา
ขอมูลและพฤติกรรมการซื้อสินคาเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน พบวาจากการศึกษาสําหรับนักวิ่งในประเทศไทยมักจะ
รวมตัวกันเปนกลุมซึ่งเปนลักษณะคลายชมรมวิ่ง โดยในปจจุบันไดอาศัยสื่อออนไลนเขามาใชในการติดตอมากขึ้น
โดยสื่อที่ไดรับความนิยม คือเฟซบุก ซื่งจะแบงเปนการใชงาน 2 ลักษณะ ไดแก เฟซบุกเพจ ( Facebook Page)
และเฟซบุกกรุป (Facebook Group) โดยกลุมที่มีจํานวนสมาชิกมากที่สุดมีจํานวนสมาชิกจํานวน 25,933 คน ใน
กลุมเฟซบุกที่ชื่อวา “42.195 เราจะไปมาราธอนดวยกัน” ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของตลาดสินคากีฬาเปน

จํานวนเพิ่มขึ้นจากกระแสการตื่นตัวในการออกกําลังกายดวยการวิ่ง โดยเฉพาะในป 2555 ภาพยนตรเรื่อง “รัก 7
ป ดี7หน” ซึ่งภายในภาพยนตรมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอน ก็เปนอีกปจัยหนึ่งที่สําคัญที่จุดกระแสการวงเพื่อ
สุขภาพในกลุมคนรุนใหม
ขอมูลดานการตลาดสินคากีฬาในประเทศไทยในชวงตนป 2558 เติบโตถึง 15% รวมมูลคากวา 2.2 หมื่นลาน
บาท (ประชาชาติธุรกิจ,2558) ซึ่งสวนกระแสกับชวงเศรษฐกิจที่กําลังซบเซาของประเทศในปจจุบัน โดยมูลคา
ทั้งหมดของตลาดสินคากีฬาสามารถจําแนกไดเปน รองเทากีฬา 60%, และอุปกรณกีฬาอื่นๆ 40% ในเขต
กรุงเทพมหานคร และในตางจังหวัดมีสัดสวนตลาดที่เทากันคือ 50% (Marketeer,2558)
นอกจากนี้ผลการสํารวจของ วรินทร สุธรรมสมัย และ ดร.โมไนยพล รณเวช (2559) ยังแสดงใหเห็นวากลุม
นักวิ่งมาราธอนสวนใหญมีการใชสื่อออนไลนในการแสวงหาขอมูลสินคาเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนในระดับสูง ก็จะมี
พฤติกรรมในการซื้อเพิ่มขึ้นตามไปดวยเชนกัน จากการศึกษายังพบวาสื่อออนไลนประเภทเว็บไซต เว็บบอรดมี
ความสัมพันธตอการตัดสินใจซื้อสินคาเกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนอีกดวย
Li Chu Wang, Sze Su Soong, and Jin Jong Chen(2537) ไดศึกษาเรื่องความเขาใจรับรูเกี่ยวกับการ
สวมใสชุดกีฬา (A Studyonthe Wearing Perceptionof Sportswear) พบวาจิตวิทยาดานความรูสึกมีผล
เกี่ยวกับความเชื่อของนักกีฬาที่วา ถาเสื้อผามีคุณสมบัติและการทํางานที่ดีจะทําใหพวกเขาเลนกีฬาไดดีขึ้น โดย
คุณสมบัติที่นักกีฬาตองการจะเกี่ยวกับความสะดวกสบาย ไดแก คุณสมบัติการดูดซับเหงื่อ, ความออนนุมของผาที่
ทําใหรูสึกเบาสบาย, การระบายอากาศที่ดี, และความกระชับคลองตัว จะมีความสําคัญอยางมากโดยเฉพาะในกลุม
นักกีฬาผูหญิง ในทางกลับกันนักกีฬาผูชายจะใหความสําคัญเกี่ยวกับคุณสมบัติของเสื้อผานอยกวารูปลักษณะของ
ชุดกีฬา ซึ่งประกอบไปดวย แบรนดยี่หอ, ราคา, สี, เสนใยผา, และความดูดี ซึ่งหากพิจารณาแลวในดานของแบบ
สํารวจจากกลุมเปาหมายแลวจะสังเกตไดวา “ความดูดี”, “ความทนทาน”, “ความคลองตัว”, และ “ความดูดซับ
ระบายอากาศ” มีความสําคัญมากซึ่งสรุปไดวาผูบริโภคคาดหวังที่เกี่ยวกับความงามในดานสุนทรียศาสตร, ความ
คงทน, และคุณประโยชน
Stalla Daah Siaw, Agbeywornu Kofi Kermevor, Bernard Edem Dzramedo (2557) ไดศึกษา
เรื่องประสิทธิภาพที่เหมาะสมขององคประกอบและหลักการออกแบบของเครื่องแตงกายแฟชั่น (
The
Appropriate Effectof Elements and Principles of Designing Apparel in Fashion)พบวา การใช
องคประกอบทางศิลปะมีบทบาทสําคัญในการออกแบบชุดใหสวยงามและนาสนใจ โดยควรพิจารณาปจจัยในการ
นํามาใชในการออกแบบเพื่อความเหมาะสม รวมไปถึงหลักการในการเลือกประเภทของผาใหเหมาะสมกับการใช
งาน โดยการศึกษากลาววาเครื่องแตงกายควรไดรับการออกแบบโดยคํานึงถึงสามประเด็นหลัก ไดแก โครงสราง

ของรูปทรง, คุณสมบัติการทํางาน และการตกแตงดานความงาม โดยหลักการในดานของการออกแบบมีประโยชน
ในการสรางรูปแบบที่แตกตางกันในทางศิลปะที่กอใหเกิดความนามองและความรื่นรมณใจ
Sumathi (2007), JaneAnn (2000) and Park (2010) มีความเห็นเชนเดียวกันวาองคประกอบและ
หลักการเกี่ยวกับการออกแบบแฟชั่นมีดังนี้ “ลายเสน” บนเสื้อผาสามารถถายทอดความรูสึกไดจากการวาง เชน
ความยาว ความกวาง และทิศทางของเสนที่จะทําใหเสื้อผารูสึกหนักหรือเบาได “สี” สีใชบนเสื้อผานั้นสามารถให
ความรูสึกแกผูสวมใสไดเชนกัน สีโทนอุนที่ใหความรูสึกรอนกรืออบอุน ไดแกกลุมสีที่อยูในโทนสีเหลืองและสีแดง สี
โทนเย็นที่ใหความรูสึกเย็นสบาย โดยเฉพาะสีฟา สีมวง และสีเขียวที่สื่อถึงความเย็นสบายจากธรรมชาติ Sumathi
(2007) อธิบายถึง “เนื้อผา” ดังนี้ เนื้อผานั้นอาจใหความรูสึกจากการสัมผัส หรือโดยนัย นอกจากนี้ลายบนผืนผา
เชนลายรัศมี ลายสมมาตร หรือไมสมมาตรก็ยังใหความรูสึกที่แตกตางออกไปทั้งนี้การออกแบบตองคํานึงถึงพืนที่
การใหความสําคัญบนเสื้อผาดวยอันไดแก การออกแบบสิ่งที่จะดึงดูดสายตาของผูพบเห็นใหมองเห็นเปนอันดับแรก
โดยการสรางความนาสนใจบนพื้นที่สวนใดสวนหนึ่งบนชุดเสื้อผา และจากการศึกษานี้พบวา 80.6% ของการ
เปลี่ยนแปลงหรืออิทธิพลของแฟชั่นเกิดจากองคประกอบและหลักการออกแบบที่เปลี่ยนแปลงไปตมยุคสมัย
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (2556) สํารวจพบวาทัศนคติและพฤติกรรมการเลือกซื้อเสื้อผากีฬาของคน
ไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยความเหมาะสมในการใชงานเปนปจจัยแรกๆในการเลือกซื้อชุดกีฬาของ
คนไทย ผูผลิตจึงตองหันมาพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เนนคุณสมบัติเดนของเสนใยไมวาจะเปนการกําจัดเชื้อ
แบคทีเรียและกลิ่นที่ไมพึงประสงคและการควบคุมอุณหภูมิซึ่งชวยใหผูสวมใสสบายมากขึ้นขณะที่เทคโนโลยีที่ชวย
เพิ่มความรูสึกกระชับสบายขณะสวมใสและควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในรางกาย ก็เปนอีกหนึ่งคุณสมบัติที่ทั้ง
ผูผลิตและผูสวมใสใหความสําคัญ แมกระทั้งแบรนดตางประเทศ คือ ไนกี้ ยังไดพัฒนานวัตกรรมดานนี้โดยการผลิต
ชุดกีฬา Nike Dri-FIT Knit ที่ถักทอและออกแบบใหไรรอยตะเข็บ ดวยโครงสราง Tri-Blend ชวยลดการระคาย
เคืองที่เกิดจากการเสียดสีและการเคลื่อนไหว ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ําสมัยก็สามารถเขามาชวยเสริมสราง
ความเปนธรรมชาติของมนุษยในดานการออกกําลังกายใหมีประสิทธิภาพที่มากยิ่งขึ้น (TCDC,2556)
5. วัตถุประสงคของโครงการ
5.1 เพื่อศึกษาปจจัยที่กระตุนใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ที่จัดจําหนายภายในงาน อันไดแก เสื้อ
วิ่ง, เสื้อที่ระลึก, และผาบัฟ
5.2 เพื่อทดลองออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑและผาที่ใชทําเครื่องนุงหม ที่จะเปนแนวโนมเพื่อ
นําไปสูแนวทางการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑและผลิตเครื่องนุงหมในงานขอนแกน
มาราธอนนานาชาติ ในอนาคต

5.3 เพื่อออกแบบการสรางอัตลักษณของจังหวัดขอนแกนบนเครื่องนุงหม ของงานขอนแกนมาราธอน
นานาชาติ
6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ไดหลักการสําหรับการออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมงานขอนแกนมาราธอน
นานาชาติ
6.2 ไดแนวโนมของลวดลายกราฟกดีไซนสําหรับงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ ที่จะผลิตในปตอๆไป
6.3 ไดประเภทของผาที่เหมาะสมในการนํามาผลิตเครื่องนุงหมในการแขงขันและจําหนายภายในงาน
6.3 บูรณาการระหวางศาสตรทางการออกแบบกราฟกดีไซนบนเครื่องนุงหมและพฤติกรรมการซื้อสินคา
ในงานมาราธอน
7. ขอบเขตดานการออกแบบ
7.1 ขอบเขตดานพื้นที่
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากนักวิ่งในเขตจังหวัดขอนแกน และ ตางจังหวัดโดยอาศัยสื่อออนไลน
ประเภทเฟซบุกเพจ และเฟซบุกกรุป
7.2 จํานวนประชากร / กลุมเปาหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้ทําการศึกษาจากผูผลิต ผูประกอบการและผูที่สนใจสินคาประเภทเครื่องนุงหมที่ระลึก
จากงานมาราธอน
8. วิธีดําเนินงานดานการวิจัย
การศึกษาเรื่อง “การออกแบบลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหม ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการลงสมัคร
และซื้อผลิตภัณฑที่ระลึกประเภทเครื่องนุงหม ภายใตงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ จ. ขอนแกน ” ใชเครื่องมือ
ทั้ง 2 แบบในการวิจัย ไดแก เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดวยวีธีการสัมภาษณ (Interview Schedule)
8.1วีธีการสัมภาษณ (Interview Schedule)

เนนกลุม ผูผลิต นักออกแบบ และผูประกอบการ ซึ่งจะทําการศึกษาความคิดเห็นและวิธีการออกแบบ เพื่อ
ทราบถึงคุณลักษณะทางดานกราฟกและประเภทวัสดุที่ใชในการออกแบบเครื่องนุงหมมาราธอน เพื่อสรางความ
เปนเอกลักษณ โดยลักษณะคําถามแบงเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม(Demographic)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามดานความนิยม รูปแบบ และ ลวดลายที่นํามาใชในการออกแบบ
8.2เชิงปริมาณ (Quantitative Research)
รูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยวิธีการเก็บขอมูลจากกลุมนักวิ่ง โดยใชขอบเขตดานพื้นที่ไดแก สื่อ
ออนไลน ดวยวิธีการเก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว ( Cross-Sectional Study)โดยกลุม
ประชากร ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักวิ่งมาราธอนในประเทศไทยที่เคยมาวิ่งในงาน ขอนแกนมาราธอน
นานาชาติ จํานวน 300 คน และเปนผูใชงานสื่อออนไลน ประเภทเฟซบุกเพจ และ เฟซบุกกรุป โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire)เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงเนื้อหาคําถามออกเปน 3 ตอน
ตอนที่ 1 ลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (Demographic)
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการลงสมัครวิ่งมาราธอน และพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคา
เกี่ยวกับการวิ่งมาราธอนในงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความชอบและแนวโนมการเลือกลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑของที่ระลึกและ
ประเภทเครื่องนุงหมรวมไปถึงวัสดุ ที่จะจําหนายภายในงาน
โดยหลังจากทําการรวบรวมและสรุปขอมูลจากแบบสอบถามแลวจะนํามาวิเคราะหและสรุปความคิดเห็น
เพื่อนํามาใชทดลองออกแบบ ลวดลายกราฟกบนผลิตภัณฑเครื่องนุงหมเพื่อจําหนายเปนของที่ระลึก และผลิตใน
งานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ

9. ระยะเวลาดําเนินงานวิจัยและดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินงาน 1 ป (12 เดือน)

กิจกรรม
1
1.เก็บรวบรวมขอมูล
เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของเพื่อนํามาใชใน
การทําแบบสํารวจ
2. สํารวจโดยการ
สัมภาษณและแจก
แบบสอบถาม
กลุมเปาหมาย
2. รวบรวมคําตอบ และ
วิเคราะห สรุปขอมูลจาก
แบบสอบถาม
3. นําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะหมาทําการ
ออกแบบเชิงทดลอง
ลวดลายกราฟก
4.วิเคราะหขอมูล
5.สรุปผลการวิจัย

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10. งบประมาณโครงการ
ตารางแสดงงบประมาณสําหรับดําเนินการวิจัย
รายการ
1. หมวดคาตอบแทน (คาตอบแทนผูวิจัย)
2. หมวดคาจาง (ผูชวยวิจัยและเจาหนาที่อื่นๆ ให
ระบุจํานวนอัตรา คุณวุฒิ และคิดอัตราคาจางตามที่
กําหนด)
3. คาตอบแทนผูใหขอมูล
3.1 ผูตอบแบบสัมภาษณ
3. หมวดคาวัสดุ
3. 1 คากระดาษ A 4 80แกรม
3.2 คาหมึกปริ้นเอกสาร
3.3 คาผาประเภทตางๆในการทดลอง
3.4 คากระดาษ Fastdry A3 จํานวน 100 แผน
4. หมวดครุภัณฑ
4.1 เครื่องปริ้นกระดาษอิงคเจ็ท
4.2 เครื่องสกรีนผา
5. คาจางเหมาออกแบบกราฟกบนลายผา
6. คาจางเหมาผลิตตนแบบ ลวดลายบนเครื่องนุงหม
7. คาถายเอกสาร
รวม (บาท)

จํานวนเงิน (บาท)
0
0

500x7= 3,500
250x2=500
2,500
2,000
5,500

5,000
30,000
3,000x10= 30,000
20,500
500
100,000
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