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 การวิจยัครัง้นีมี้จดุประสงค์เพ่ือศกึษาและสงัเคราะห์องค์ความรู้จากการท าความเข้าใจ
นิยามความหมาย แนวคดิ และทฤษฎีของความเรียบง่ายด้วยการใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
งานศลิปะและงานออกแบบ การวิจยัมี 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 1 รวบรวมและศกึษาข้อมลู แนวคิดและ
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความเรียบง่าย ระยะท่ี 2 สังเคราะห์องค์ประกอบและส่วนประกอบท่ี
สามารถแสดงออกถึงความเรียบง่าย ระยะท่ี 3 การวิเคราะห์ผลงานท่ีแสดงออกถึงความเรียบง่าย 
โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มประเภทของงานด้านศิลปะและงานออกแบบ คือ ออกแบบเลขนศิลป์ , 
ออกแบบสถาปัตยกรรม, ออกแบบผลิตภณัฑ์, ออกแบบเคร่ืองแตง่กาย และด้านวิจิตรศลิป์   
 ผลการวิจยัพบว่าความเรียบง่ายจ าเป็นต้องผ่านกระบวนการคิด ความพยายามในการ
ค้นหา ศกึษา และท าความเข้าใจข้อมูลให้หลากหลายอย่างรอบด้าน จนสามารถสร้างองค์ความรู้
ความเข้าใจในนิยามความหมาย หลกัการ คณุค่า คณุสมบตัิและคณุประโยชน์ของความเรียบง่าย
ได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัท่ีช่วยให้เกิดแนวทางในการสร้างสรรค์งานด้วยความเรียบง่าย 
ทัง้ด้านความคิด, ความรู้สึก, ลักษณะรูปร่าง, การจัดวาง, การน าไปใช้ รวมถึงการวางแผนการ
ออกแบบแนวความคิดและด้านเทคนิค ท าให้ความเรียบง่ายนัน้มีคณุคา่ท่ีนอกเหนือจากประโยชน์
ทางด้านการใช้สอยแล้ว ยงัมีความสง่างามและความร่วมสมยัรวมอยูด้่วย     
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 This research aims to study and synthesize knowledge drawn from the concept 

and theory of design simplicity. This art and design research was conducted in three phases. 

Phase 1: Collection and analysis of data. Phase 2: Synthesis of components and composition 

expressing simplicity in design. Phase 3: Analysis of works expressing simplicity of design and 

division of works into five categories of art and design which are: graphic design, architecture, 

product design, costume design and the fine arts. 

 The results of this research analyzed simplicity in design through both conceptual 

and technical aspects, in a search for knowledge aiding in an understanding of the various 

aspects of data in order to develop a conclusive body of knowledge and understanding of the 

meanings, characteristics, and benefits of simplicity in design. Simplicity is a core element of 

design, which can aid in the creation of simplicity through various facets of thought including 

feeling, appearance, layout, and implementation of both the planning and design of simplicity 

within conceptual and technical aspects. Simplicity in design creates value as well as 

increases function, allowing for a blend of elegance and contemporary elements.  
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 วิทยานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความอนเุคราะห์ชีแ้จงและให้ค าปรึกษาจาก
รองศาสตราจารย์ชยันนัท์ ชะอุม่งาม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สรุพงษ์ เลิศสิทธิชยั อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และ อาจารย์ วฒันพนัธุ์ ครุฑะเสน รวมทัง้คณาจารย์ในภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ท่ี
กรุณาให้ความคดิเห็นจนวิทยานิพนธ์นีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

ขอขอบคณุครอบครัวชยัเรืองรัชต์ทกุคนส าหรับการสนบัสนนุและความหว่งใยท่ีมีให้ 
 ขอขอบคณุพ่ีวินยั นิ่มกลุเสถียร ส าหรับก าลงัใจ ความช่วยเหลือ และค าปรึกษาท่ีมีให้
อยา่งสม ่าเสมอ 
 ขอขอบคุณพ่ีเอม พิชญา ศุภวานิช หัวหน้าฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร ส าหรับข้อมลูงานออกแบบท่ีสร้างแรงบนัดาลใจในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้
 ขอขอบคณุ คณุมานิต ศรีวานิชภมูิ ส าหรับข้อเสนอแนะและค าแนะน าดีดี 
 ขอขอบคณุพ่ีแจว๋ นวลลออ พึ่งพรหม หวัหน้าฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปวฒันธรรม
แหง่กรุงเทพมหานครส าหรับค าปรึกษาและก าลงัใจ 
 ขอขอบคณุเพ่ือนรักทกุคน ส าหรับการรับฟัง ค าแนะน า และก าลงัใจท่ีดีเย่ียม 
 ขอขอบคณุเพื่อนๆ พ่ีๆ น้องๆ ร่วมงาน เพ่ือร่วมชัน้เรียนท่ีคอยชว่ยเหลือในด้านตา่งๆ  
 สดุท้ายขอขอบพระคณุอย่างสูงส าหรับความเอาใจใส่และความทุ่มเทให้ลูกศิษย์อย่าง
เตม็ท่ีของรองศาสตราจารย์ชยันนัท์ ชะอุม่งาม ท่ีคอยให้ค าแนะน า ก าลงัใจ ติชม แก้ไข วิทยานิพนธ์ 
ตัง้แต่เร่ิมต้นจนจบ น ามาซึ่งการฝึกฝนระบบวิธีการคิด การท างานและสร้างองค์ความรู้ให้เกิดแก่
ผู้ วิจัยได้อย่างน่าภาคภูมิใจ และขอขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย 
ส าหรับความกรุณาแนะน าข้อมลูท่ีเป็นความรู้ ให้ค าปรึกษาและช่วยปรับแก้ไขข้อมลูให้กระชบั ท า
ให้ผู้วิจยัสามารถน าเสนอความรู้ท่ีศกึษามาใช้ประโยชน์ในงานวิจยัได้อยา่งตรงประเดน็  
 จงึขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้ 
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