ง

ชื่อเรื่องการคนควาแบบอิสระ

ทัศนคติตอการออกแบบกราฟกดวยศาสตรฮวงจุย
ในสถานการณธุรกิจรวมสมัยในประเทศไทย

ผูเขียน

นายจักรพงศ บุญโยม

ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สือ่ ศิลปะและการออกแบบสื่อ)

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ อาจารย ดร. วิโรจน อินทนนท

บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาทัศนคติ ความพึงพอใจตอการออกแบบกราฟก
ด ว ยศาสตร ฮ วงจุ ย ผ า นระบบอิ น เทอร เ น็ ต และเพื่ อ รวบรวมข อ เสนอแนะของกลุ ม เป า หมาย
ผูที่เกี่ยวของ เปนแนวทางของการออกแบบกราฟกดวยศาสตรฮวงจุย
วิธีดําเนินการศึกษาประกอบดวย การเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และสัมภาษณ
ความตองการออกแบบกราฟกดวยศาสตรฮวงจุยผานเว็บไซต ดําเนินการออกแบบกราฟกดวย
ศาสตรฮวงจุย ใหกับกลุมผูใชบริการ พรอมทั้งออกแบบสื่อเว็บไซตดวยศาสตรฮวงจุย ผานเว็บไซต
ของ อี-เฟงสุยดีไซนดอทคอม ทําการทดลองใชงานกับกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน จากนั้นจึงวัดผล
ตอทัศนคติ ความพึงพอใจของผูใชบริการ
ผลการศึกษาพบวา ผูใชบริการสวนใหญ เปนเพศชาย โดยมีชวงอายุอยูระหวาง 31-40 ป
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากที่สุด สวนใหญมีเชื้อสายจีน มีความเชื่อเรื่องฮวงจุยเปนพื้นฐาน
สถานะภาพสมรสสวนใหญ.สถานที่ตั้งกิจการอยูในเขตกรุงเทพมหานคร และเปนเจาของกิจการ
รูปแบบบริษัทจํากัดมากที่สุด
ผูใชบริการออกแบบ มีทัศนคติที่ดีตอการออกแบบกราฟกดวยศาสตรฮวงจุย และมี
ทัศนคติที่ดีตอผูใหบริการออกแบบกราฟกศาสตรฮวงจุยผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ผูใชบริการออกแบบพึงพอใจกับคุณภาพงานออกแบบมีมาตรฐาน มีการออกแบบที่
แตกตางจากการออกแบบทั่วไป
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ผูใชบริการออกแบบ พึงพอใจมากกับผลงานที่ไดรับที่มีความสวยงาม มีความหมายที่ดี
สามารถนํางานออกแบบไปใชประโยชนไดเปนอยางดี หลังจากไดรับงานออกแบบแลวผูใชบริการ
ออกแบบมีความมั่นใจในผลงานอยูในเกณฑสูง
ภาพลักษณทั่วไปของเว็บไซตที่ใหบริการออกแบบกราฟกดวยศาสตรฮวงจุย ผูใชบริการ
ออกแบบสว นใหญ เ ห็ น ดว ย กับเว็บไซตที่ ใ ชอินเทอรเ น็ต เปน สื่อกลางในการให บริ การทํ า ให
สะดวกรวดเร็ว ผลงานมีคุณภาพเปนที่พอใจกับผูใชบริการ ...............................................................
ผูใชบริการออกแบบใหขอเสนอแนะวาควรจะมีการพัฒนาไปสูการออกแบบเว็บไซตที่มี
การเคลื่อนไหว หรือเรียกวาเว็บไซตแบบ Dynamic คือมีการเคลื่อนที่ของภาพหรืออักษรบนหนาจอ
ซึ่งผูศึกษาจะไดนําขอเสนอแนะไปพัฒนาตอไป

ส
ารบาญ
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ABSRTACT
The study aimed to investigate attitude and satisfactions towards to used fengshui to
design graphic by internet technology and accumulate suggestion from user for the purpose of
used the fengshui to design graphic.
This research system assemble by questionnaire and interview requirement of user on
graphic design by fengshui in website, used fengshui to design graphic for user and design
website e-fengshuidesign.com by fengshui, perform experiment with 10 user afterwards
investigate user attitude and satisfactions.
The result of this study were as follow : The most user were male, aged between
31–40 , completed bachelor's degree, Chinese nationality, belief in fengshui, get married, located
in Bangkok and proprietor of company limited.
User have good attitude towards to used fengshui to design graphic and internet
fengshui graphic design servant.
User satisfactions towards to standard of graphic design by fengshui and differ from
general.
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User satisfactions towards to exquisite design, good meaning and utilize. They are
confident with design in high-attitude.
Image of fengshui graphic design website service, user conform with internet because
comfortable, quick and satisfy with design.
User suggest that researcher should develop design of website towards to dynamic
style, movement of picture or character. Researcher would take this suggestion to develop later.
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