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 บทคัดยอ 
 

 การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อศึกษาการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพและอัต-
ลักษณของกลุมคนแนวฮิปฮอปในแตละกลุม  2. เพื่อออกแบบตนแบบเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ
สําหรับกลุมคนแนวฮิปฮอปในแตละกลุม 3. เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการศึกษาและออกแบบ
สินคาสําหรับกลุมคนแนวฮิปฮอป  
 การศึกษานี้เปนการศึกษาเชิงทดลอง โดยทําการการออกแบบตนแบบเครื่องแตงกาย
และเครื่องประดับสําหรับกลุมคนแนวฮิปฮอป จากการสัมภาษณตัวแทนกลุมเปาหมาย ไดแก
กลุมคนแนวฮิปฮอปจํานวน 20 คน วิเคราะหรวมกับขอมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวของเพื่อออกแบบตนแบบ 
แลวจึงนําสื่อตนแบบที่สรางขึ้นไปทดสอบโดยใชแบบสอบถาม  รวมกับบอรดนําเสนอตนแบบโดย 
ทําการทดสอบกับกลุมคนทั่วไปและกลุมคนแนวฮิปฮอป จํานวน 119 คน   
 ผลการศึกษาพบวา    
 กลุมคนแนวฮิปฮอปนั้นประกอบไปดวยกลุมหลัก 4 กลุม คือ ดีเจ เอ็มซี  กราฟฟตี้ และ 
เบรกแดนซ ทุก ๆ กลุมมีลักษณะการดําเนินชีวิต บุคลิกภาพ และอัตลักษณที่แตกตางกันไปคือกลุม
ดีเจจะเปนกลุมที่มีลักษณะเดนดานการเปดแผนเสียงและการผสมเสียงในเพลงแนวฮิปฮอป 
กลุมเอ็มซี คือกลุมที่มีลักษณะเดนดานการรองแร็ป การแตงเพลง และการพูดเชิญชวน  กลุมกราฟ-
ฟตี้คือกลุมที่มีลักษณะเดนดานการเขียนภาพที่มีเทคนิคเฉพาะตัวเนนการพนสีนําเสนอภาพบนผนัง 
และกลุมเบรกแดนซคือกลุมที่มีลักษณะเดนดานการเตนเบรก ซ่ึงเปนรูปแบบการเตนประกอบเพลง
แนวฮิปฮอป 
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 กลุมคนแนวฮิปฮอปมีบุคลิกที่ชอบการแขงประชัน  เมื่อนําลักษณะเดนดังกลาวมาใชใน
งานออกแบบเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ โดยกลุมเบรกแดนซ ประกอบดวยเส้ือแขนกุด 
ทรงกางเกงแบบสามสวน ลวดลายและหมวกทรงบีนนี่แคป กลุมดี เจประกอบดวยลายสกรีนที่
เกี่ยวของกับดีเจ และหมวกแคป   กลุมกราฟฟตี้ ประกอบดวยลวดลายสกรีนเสื้อและคริปสําหรับ
รองเทา และกลุมเอ็มซีประกอบดวยลวดลายสกรีนเสื้อยืด ลายปกกางเกงยีนส เข็มขัด สรอยคอ จี้
สรอยคอ สรอยแขน ผลการทดสอบพบวากลุมคนทั่วไปสามารถแยกแยะกลุมเบรกแดนซได
มากที่สุดคือรอยละ 81.81 รองลงมา คือสามารถแยกแยะกลุมกราฟฟตี้ 71.43%  ดีเจ 51.95%  
และเอ็มซี 45.45% ตามลําดับ  สวนกลุมคนแนวฮิปฮอปสามารถแยกแยะพวกเดียวกันเองคือกลุม
เบรกแดนซไดมากที่สุดคือรอยละ90.48 กราฟฟตี้ 66.67% ดีเจ54.76% และเอ็มซี 54.76%  
ตามลําดับ   อยางไรก็ตาม  ผลการศึกษาสามารถสรุปไดวาทั้งกลุมคนทั่วไปและกลุมคนแนว
ฮิปฮอปสวนใหญ  สามารถแยกแยะกลุมคนแนวฮิปฮอปไดมากกวา 50 %  
 สําหรับแนวความคิดการออกแบบตนแบบโดยรวม  พบวา  กลุมทดสอบจากกลุมคนทั่วไป
มีความพึงพอใจปานกลาง 42.86% สวนผูตอบแบบสอบถามที่เปนกลุมคนแนวฮิปฮอปมีความพงึ
พอใจมาก 35.71%  
 เร่ืองการสื่อความหมายของงานตนแบบ  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมคนทั่วไปมี
ความพึงพอใจปานกลาง 54.55% และกลุมคนแนวฮิปฮอปมีความพึงพอใจปานกลาง42.86% 
 เร่ืองความนาสนใจในงานออกแบบตนแบบโดยรวม  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามจากกลุม
คนทั่วไปมีความพึงพอใจปานกลาง 42.86% และกลุมคนแนวฮิปฮอปมีความพึงพอใจมาก 35.71%  
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปไดวางานออกแบบตนแบบเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ 
สามารถแยกแยะไดทั้งเรื่องการแยะแยะกับกลุมอื่น และ แยกแยะประเภทของแตละกลุมฮิปฮอป 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of the study are 1. study about lifestyle , personality and specific identity of 
each of hiphop. 2. designing the hiphop’s prototype of each group. 3.being to be guide line to 
learner who would like to get knowledge about the hiphop’s product design. 
 This study is an experimental study by interviewing with the case study group such as 
hiphop group, total is 20 . Also this study was analyzed by questionnaire and related information 
with the target group (hiphop) and 119 of other people. 
 The results from the study were found in this following. 
 Hiphop culture element compose of 4 elements are Disk Jockey(DJ) Master of Ceremony 
(MC) Graffiti and Break dance . Each of hiphop culture elements are difference such as of life 
style , personality and specific identity ; DJ is a specific person who has playing and mixing disk 
skill. MC is a specific person who was a rap singing , song creating skills.Graffiti is specific 
person who like drawing and Break dance is a specific person who has break dancing skill. 
 In the design system for study, the researcher was found all 4 group of hiphop’s 
characteristics like competition. The researcher has bring that characteristics to design hiphop 
prototype. There are different Prototype in each hiphop group;break dance’s clothes style are 
sleeved shirt, jean cutting and beanie cap’s logo . Graffiti’s clothes style are screen logo on t-shirt 
and shoelace clipper .MC ’s clothes style are screen logo on t-shirt , jean’s logo , belt , chain , 
pendants and bracelet .  
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 The researcher was found  other people group can distinguish who is break dance group 
81.81% graffiti 71.43% , DJ 51.95% and MC 45.45% in the following the hiphop group can 
distinguish who is break dance group 90.48% Graffiti 66.67% , DJ 54.76% and MC 54.76% in 
the following. However, the summary of result of study is other people and hiphop group can 
distinguish who are hiphop more than 50% except distinguishing MC group by looking from 
other people. 
 The total of designing idea from other people was found there are pleasedness is 42.86% 
,the most of pleasedness is 35.71% in the following. 
 About the meaning of questionnaire was found the answer from other people there are 
pleasedness is 54.55% and the answer from hiphop group was found there are pleasedness is 
42.86%. 
 About interesting of designing questionnaire was found the answer from other people 
there are pleasedness to 42.86% and the answer from hiphop group was found  there are more 
pleasedness to 35.71% 
 However, the hiphop’s activities have no public relation for other people for that reason 
we should the hiphop’s activities to public. 
 


