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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความหลากหลายเกี่ ยวกับการรับรู ้และทัศนคติต่อ “การออกแบบ”
และ “งานออกแบบ” ของกลุ่มคนที่ เกี่ ยวข้องในอุ ตสาหกรรมออกแบบร่ วมสมัย และนําผลการศึ กษาไปใช้เ ป็ น
แนวทางในการสร้ า งสรรค์พ้ื น ที่ ที่ ส่ ง เสริ ม การแลกเปลี่ ย นมุ ม มองระหว่า งลู ก ค้า กับ นัก ออกแบบ ส่ ง ผลให้เ กิ ด
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการออกแบบในประเทศไทย
จากการศึกษาพบว่า “การออกแบบ” เป็ นพัฒนาการสําคัญของมนุษยชาติที่มีววิ ฒั นาการมาอย่างต่อเนื่องและ
ยาวนาน ผูค้ นมีการรับรู ้และมีทศั นคติต่อการออกแบบที่แตกต่างกัน ความแตกต่างทั้งหลายทําให้เกิดอุปสรรคในการ
ทํางานร่ วมกันระหว่างผูค้ นที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะระหว่างลูกค้ากับนักออกแบบ อุปสรรค
ดังกล่าวเกิดขึ้นจากการมี “ช่องว่าง” ทางความคิด ซึ่ งเกิดขึ้นได้จากการจํากัดความหมาย ทัศนคติ ประสบการณ์ ความ
คาดหวัง รสนิยม และบทบาททางอาชีพ ที่แตกต่างกัน
การเปิ ดโอกาสให้มี ก ารแลกเปลี่ ย นความคิ ด กัน ระหว่า งนัก ออกแบบกับ ลู ก ค้า จะสามารถช่ ว ยให้นัก
ออกแบบและลูกค้ามีมุมมองต่อกระบวนการออกแบบที่ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น และนําไปสู่ การเข้าใจ ยอมรับ และ
มองเห็นปั ญหาของอีกฝ่ ายได้ดียงิ่ ขึ้น
การสร้ างสรรค์ “พื้นที่ แลกเปลี่ยนทางการออกแบบ” ที่ เปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้มีการแลกเปลี่ ยนและ
เรี ยนรู ้ความคิดซึ่ งกันและกัน จะทําให้สามารถลดช่องว่างทางความคิด และทําให้การทํางานร่ วมกันในกระบวนการ
ออกแบบเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
คําสําคัญ: การออกแบบ, พื้นที่แลกเปลี่ยนทางการออกแบบ, ลูกค้าและนักออกแบบ

ABSTRACT

The objective of this research is to study various perceptions and attitudes toward Design from stakeholders
in contemporary design industry. This research will be used as contributing factors to create ‘A Design Platform
between Clients and Designers that can benefit the context of Thailand’s design industry.
Studies have shown that ‘Design’ is one of humanity’s evolution that developed continually and endlessly
through time. Varying degrees of perspectives and attitudes in design have led to obstacle among those involved in
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design process, creating gap between them especially clients and designers. This gap arises as a result of restricted
interpretation, attitudes, experiences, expectations, taste or even different roles.
An opportunity for thought exchanging between clients and designers should lead to expansion of idea and
deeper understanding as well as acceptant and empathy of one another.
Creating platform to exchange perspective on design will help encourage stakeholders in design industry to
learn and understand differences and lessen the gap between them. Consequently, this will minimize obstacles and
create harmony in working together.
Keywords: Design, Design Platform, Designer, Client, Gap
1. บทนํา

“การออกแบบ” เป็ นพัฒนาการสําคัญของมนุ ษยชาติที่มีวิวฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ องและยาวนาน จากคํา
กล่าวที่วา่ “มนุษย์ไม่ได้คน้ พบไฟ แต่เราออกแบบมัน” (Nelson and Stolterman, 2012, p. 11) ที่ Harold G. Nelson และ
Erik Stolterman ได้เขี ยนไว้ในหนังสื อ The Design Way แสดงให้เห็ นว่ากิ จกรรมการออกแบบถูกดําเนิ นมาอย่า ง
ต่อเนื่ องกว่า 35,000 ปี จนมาสู่ ยคุ ที่มนุษย์เริ่ มกํากับชื่อเรี ยกของบทบาทหน้าที่ทางอาชีพของตนเอง จนเกิดกลุ่มคนที่
ถูกเรี ยกว่า “นักออกแบบ” ซึ่ งในปั จจุบนั วิชาชี พนักออกแบบถูกแบ่งให้แตกแขนงออกไปมากมาย ตามบริ บทของ
ทักษะและลักษณะงานที่ ต่างกันออกไป โดยที่ เว็บไซต์ designclassification.com ได้จดั ลําดับและประเภทของการ
ออกแบบไว้ถึง 93 หมวดหมู่ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2559 (DAC, http://www.designclassifications.com, 2560)
ก่อให้เกิดมุมมองที่แยกส่วนกันมากขึ้น ตามจุดมุ่งหมาย ความคาดหวัง และบทบาทหน้าที่ของแต่ละคน นอกเหนือจาก
การแยกบทบาทที่ชดั เจนระหว่าง “นักออกแบบ” กับ “ลูกค้า” แล้ว กลุ่มนักออกแบบด้วยกันเองก็ยงั มีความหลากหลาย
และแตกต่างกัน อาทิ การแยกกันอย่างชัดเจนของสาขาการออกแบบ กระบวนการทํางาน และสไตล์ของนักออกแบบ
แต่ละคน พื้นทางทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม ปูมหลังทางการศึกษา และประสบการณ์ ฯลฯ ปั จจัยทั้งหลายเหล่านี้
ก่อให้เกิด มุมมองและการรับรู ้ของ “การออกแบบ” และ “งานออกแบบ” ที่แตกต่างกัน ทําให้พบเห็นการวิวาทะกันอยู่
เสมอในระดับความคิดเห็น ทั้งระหว่างวิชาชีพออกแบบกับวิชาชีพอื่น ลูกค้ากับนักออกแบบ องค์กรกับสมาชิก รวม
ไปถึงระหว่างนักออกแบบด้วยกันเอง
หากศึ กษาจากประวัติศาสตร์ การออกแบบแล้ว แผนภูมิ Historic perspective (Semiotics in the Individual
Sciences,Vol. II (W.A. Koch, Ed.). Bochum: Brockmeyer, 1990, pp. 418-436) ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางมโนทัศน์ต่อการออกแบบในแต่ละยุคสมัย มุมมองที่แตกต่างกันเป็ นปั จจัยสําคัญที่ผลักดันให้เกิดความเคลื่อนไหว
และความก้าวหน้าของผลงานออกแบบตลอดเวลาที่ผ่านมา นํามาสู่ การสร้างสรรค์ส่ิ งใหม่ แต่ในขณะเดียวกันความ
ขัดแย้งที่เกิดจากความแตกต่างก็เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานร่ วมกัน การรับรู ้และทัศนคติทางการออกแบบที่แตกต่าง
กันออกไป นําไปสู่ อุปสรรคของการทํางานร่ วมกันระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะ
ระหว่างลูกค้ากับนักออกแบบนั้น เกิดขึ้นจากการมี “ช่องว่าง” ระหว่างกัน ช่องว่างดังกล่าวอาจเกิดขึ้นได้จากการจํากัด
ความหมาย ทัศนคติ ประสบการณ์ ความคาดหวัง รสนิยม และอาชีพที่แตกต่างกัน เป็ นต้น
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การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายด้านการรับรู ้และทัศนคติต่อ “การออกแบบ” และ
“งานออกแบบ” ของกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมออกแบบร่ วมสมัย และนําผลการศึกษาไปใช้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเงื่อนไขในการออกแบบพื้นที่แลกเปลี่ยนที่มีประโยชน์และสอดคล้องกับบริ บทในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องต่าง ๆ เพื่อแสวงหาความรู ้ที่จะ
นํามาใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจยั ในด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่และกิจกรรมสําหรับ
แลกเปลี่ยนมุมมองทางการออกแบบ ได้แก่ ความหมายของการออกแบบ, วิวฒั นาการของการออกแบบ, การออกแบบ
เชิงบริ การ, มาตรฐานทางวิชาชีพการออกแบบ และการออกแบบประสบการณ์สาํ หรับผูใ้ ช้งานออนไลน์ ประกอบกับ
การทําวิจัยภาคสนามเพื่อศึ กษามุมมองความคิดเห็ นของกลุ่มเป้ าหมายในวิจยั นี้ เพื่อนํามาวิเคราะห์และออกแบบ
“พื้นที่ แลกเปลี่ยนทางการออกแบบ” ที่ มุ่งเน้นการเปิ ดโอกาสและส่ งเสริ มให้กลุ่มคนทั้งหลายที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องใน
กระบวนการออกแบบได้แลกเปลี่ยนและเรี ยนรู ้ความคิดซึ่ งกันและกันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ให้ความสําคัญกับการลด
ช่องว่างทางความคิด อันเป็ นสาเหตุสาํ คัญที่จะก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการทํางานร่ วมกันรวมถึงการออกแบบช่องทาง
การสื่ อสารต่าง ๆ ให้ทาํ งานได้อย่างสอดคล้องกับเทคโนโลยีและวิถีของสังคมร่ วมสมัย
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสํารวจความหลากหลายของมุมมองและการรับรู ้ต่อ “การออกแบบ” และ “งานออกแบบ” ของกลุ่มคนที่
เกี่ยวข้องในวิชาชีพออกแบบในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารู ปแบบและองค์ประกอบของความหลากหลายเกี่ยวกับมุมมองและการรับรู ้ “การออกแบบ” และ
“งานออกแบบ” ของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องในวิชาชีพออกแบบ รวมถึงปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานร่ วมกัน
3. เพื่อนําผลการศึ กษามาประยุกต์ในการออกแบบพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในวิชาชีพการออกแบบ ซึ่งเชื่อว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบในประเทศไทย
3. การดําเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้มีวธิ ีดาํ เนินการวิจยั ดังนี้
1. รวบรวม ค้นคว้าและศึ กษางานวิจัย เอกสารเชิ งวิชาการ บทความทางวิชาชี พ และข้อมูลจากสังคม
ออนไลน์ เป็ นขั้นตอนที่คน้ คว้าข้อมูลเกี่ยวกับการจํากัดความ ที่มา วิวฒั นาการและการประเมินคุณค่าการออกแบบ ทั้ง
ในทางประวัติศาสตร์และทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับสมมติฐาน เพื่อกําหนดแนวทางในการวิจยั ภาคสนาม
2. ดําเนิ นการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามภายใต้กลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนด ได้แก่ กลุ่มนักออกแบบและลูกค้า โดย
ใช้รูปแบบในการจัดเก็บ 2 วิธีได้แก่
2.1 การจัดทําแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อสํารวจความคิดเห็ นพื้นฐานของนักออกแบบและลูกค้า
จํานวน 69 คน
2.2 การสัมภาษณ์ โดยดําเนินการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมายในการวิจยั นี้ เกี่ยวกับทัศนคติ ประสบการณ์
ปั ญหาในการทํางานและข้อเสนอแนะในกระบวนการออกแบบ แบ่งได้ดงั นี้
2.2.1 นักออกแบบ จํานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย 4 ระดับ ได้แก่
2.2.1.1 กรรมการบริ หารสมาคมวิชาชีพ
2.2.1.2 ผูบ้ ริ หารบริ ษทั ที่ประกอบการออกแบบ
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ดังนี้

2.2.1.3 นักออกแบบระดับปฏิบตั ิการออกแบบ
2.2.1.4 นักออกแบบที่เริ่ มต้นในวิชาชีพ
2.2.2 ผูว้ า่ จ้างงานออกแบบ จํานวน 5 คน ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่
2.2.2.1 ผูป้ ระกอบการธุรกิจ SME
2.2.2.2 ผูบ้ ริ หารระดับสูงของบริ ษทั ที่มีการว่าจ้างนักออกแบบ
2.2.2.3 เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบตั ิการในแผนกต่างๆ ที่ทาํ งานร่ วมกับนักออกแบบ
3. ดําเนิ นการออกแบบการสร้างแบบจําลองเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยแบ่งเป็ นขั้นตอน

3.1 ออกแบบโครงสร้างของแพลตฟอร์มที่สามารถส่งเสริ มการแลกเปลี่ยนมุมมองทางการออกแบบ
ของกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมของสังคมไทยและรู ปแบบการ
สื่ อสารที่ร่วมสมัย
3.2 จัดทําเนื้อหาและกิจกรรมจําลองที่จะนําไปใช้ในการสร้างต้นแบบ
3.3 ออกแบบระบบอัตลักษณ์และรู ปแบบสื่ อประเภทต่างๆ ที่ จาํ เป็ นในการสร้างแบบจําลองของ
พื้นที่ทางการแลกเปลี่ยนด้านการออกแบบ
4. การนําเสนอแบบจําลองของการวิจยั ต่อคณะกรรมการ
5. การรับข้อเสนอแนะจากกรรมการและผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อหาข้อบกพร่ องและแนวทางการปรับปรุ ง
ซึ่ งนอกเหนื อจากคําแนะนําที่ ได้รับจากคณะกรรมการและอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ว งานวิจยั นี้ ยงั ได้นาํ เสนอ
แบบจําลองต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อสํารวจความคิดเห็ นและคําแนะนําที่ เป็ นประโยชน์ต่อแนวทางปรับปรุ งแบบจําลอง
เพื่อให้การนําไปจัดทําจริ งในอนาคตมีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นด้วย
4. ผลการวิจยั
จากการศึกษาเพื่อสํารวจความหลากหลายของมุมมองและการรับรู ้ต่อ “การออกแบบ” และ “งานออกแบบ”
ของกลุ่ ม คนที่ เ กี่ ย วข้อ งในวิ ช าชี พ ออกแบบในประเทศไทย ผ่ า นแบบสอบถามออนไลน์ แ ละการสั ม ภาษณ์
กลุ่มเป้ าหมายของงานวิจยั สามารถสรุ ปหัวข้อของปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดมุมมองและการรับรู ้ต่อ “การออกแบบ” ที่แตกต่าง
กันดังนี้
1. นิยามและการให้ความหมายของการออกแบบ
2. การให้คุณค่า เป้ าหมาย และความคาดหวังต่อการออกแบบ
3. ประเภทของอาชีพและสถานะทางอาชีพ
4. ประสบการณ์ตรงต่อการมีส่วนร่ วมในกระบวนการออกแบบ
5. ค่านิยมของผูค้ นในสังคมไทย
ดังนั้น เพื่อนําเสนอรู ปแบบจําลองของพื้นที่การแลกเปลี่ยนความเข้าใจระหว่างกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
วิชาชีพการออกแบบ ซึ่ งเชื่อว่าเป็ นปั จจัยสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพการออกแบบในประเทศไทย ผูว้ ิจยั ได้เสนอผล
การวิเคราะห์ในรู ปแบบของแบบจําลอง (prototype) โดยคํานึงถึงปั จจัยที่ได้จากการศึกษา ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. ชื่อโครงการ
แบบจําลองพื้นที่แลกเปลี่ยนทางการออกแบบนี้ มีชื่อว่า “Mind the gap” โดยมีแนวคิดจากผลการวิเคราะห์
ข้อมูลว่าอุปสรรคของการทํางานร่ วมกันของกลุ่มคนที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการออกแบบนั้นเกิ ดขึ้นจาก “ช่องว่าง
(gap)” ระหว่างผูท้ ี่มีส่วนเกี่ ยวข้องในกระบวนการออกแบบ ช่องว่างดังกล่าวเกิ ดขึ้นได้จากการจํากัดความ ทัศนคติ
ประสบการณ์ และวิชาชีพ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นพื้นที่การแลกเปลี่ยนนี้จึงมุ่งให้ความสําคัญกับช่องว่างเหล่านี้ อันเป็ น
ปั จจัยสําคัญในการทํางานร่ วมกัน
2. โครงสร้างและช่องทางการสื่ อสารของแบบจําลอง
“Mind the gap” มีเป้ าหมายในการเป็ นพื้นที่ร่วมสมัย ที่ส่งเสริ มให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างผู ้
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ จากผลการศึกษาเกี่ยวกับช่องทางในการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย Mind the gap
จึงถูกออกแบบให้เป็ นแพลตฟอร์มที่ประกอบด้วยช่องทางการสื่ อสาร 3 ช่องทางที่จะทํางานประสานกัน ได้แก่
2.1 ช่ อ งทางสื่ อ สารออนไลน์ (Online) เป็ นพื้ น ที่ ก ารสื่ อ สารผ่ า นเว็บ ไซต์ ห ลัก ที่ ชื่ อ mind the
gap.center นอกเหนื อจากมีเนื้ อหาหลักในรู ปแบบ podcast วิดีโอ บทความ โดยที่ในเว็บไซต์ยงั มีหมวด Glossary ซึ่ ง
เป็ นการรวบรวมและแลกเปลี่ยนความหมายของคําศัพท์ทางการออกแบบ อีกทั้งยังทําหน้าที่เสนอข่าวสารข้อมูล รับ
ความคิดเห็น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่น่าสนใจ รวมถึงยังเป็ นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและรายชื่อนักออกแบบและผูผ้ ลิตที่
มีคุณภาพอีกด้วย
2.2 ช่องทางสื่ อสารเชิ งกิ จกรรม (On-ground) เป็ นการสร้างพื้นที่ ในการร่ วมกิ จกรรมที่เสริ มสร้าง
ประสบการณ์ และมุมมองด้านการออกแบบ ได้แก่ การบรรยาย การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ฯลฯ โดยนําเสนอ
หัวเรื่ องหรื อประเด็นที่สอดคล้องกับความสนใจของผูค้ นในวิชาชีพ ทั้งนี้ เนื่อหาและมุมมองที่ได้รับจากช่องทางนี้ จะ
ถูกรวบรวมเผยแพร่ กลับไปในเว็บไซต์อีกด้วย
2.3 ช่องทางที่เป็ นเครื่ องมือหรื อผลิตภัณฑ์ (Tool) เป็ นช่องทางที่ถูกนําเสนอในรู ปแบบผลิตภัณฑ์ที่
ใกล้ชิดกับกลุ่มที่สนใจมากขึ้น ทั้งในแง่การให้ความรู ้ เสริ มสร้างทักษะความเข้าใจ และการนําไปใช้งาน อาทิ หนังสื อ
เกม สมุดโน้ต เครื่ องเขียน ของที่ระลึก สติ๊กเกอร์ไลน์ ฯลฯ
โครงสร้างการสื่ อสารของ Mind the gap มีจุดมุ่งหมายที่จะเป็ นตัวกลางในการนําเสนอข้อมูลที่เป็ น
ประโยชน์การวิชาชี พที่ มีส่วนสําคัญในกระบวนการออกแบบ โดยการวางแผนให้ช่องทางต่างๆ สามารถทํางาน
เชื่อมโยงกัน ดังแผนภูมิที่แสดงไว้ดงั ต่อไปนี้
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รู ปที่ 1 แผนภูมิแสดงโครงสร้างการวางแผนการสื่ อสาร
3. แนวความคิดในการนําเสนอ
จากวัต ถุ ป ระสงค์เพื่ อสร้ า งบรรยากาศแห่ งการเรี ย นรู ้ ความคิ ดและมุ มมองของผูค้ นต่า ง ๆ ที่ มี ส่ ว นใน
กระบวนการออกแบบ ส่ งเสริ มให้นกั ออกแบบมีความเป็ นมืออาชี พ สร้างสรรค์ผลงานที่เกิดประโยชน์กบั ทุกฝ่ ายที่
เกี่ยวข้องได้ พื้นที่แลกเปลี่ยนนี้จึงมีแนวคิดเปรี ยบได้กบั การส่งเสี ยงในระดับพอดี โดยบอกว่า “โปรดใส่ใจกับช่องว่าง
(mind the gap)” ซึ่ ง “การใส่ ใจ” จะเป็ นก้าวย่างแรกที่นาํ มาสู่ อะไรอีกหลายสิ่ ง ที่จะนําพาความคิดสร้างสรรค์ไปสู่สิ่ง
ต่าง ๆ ตั้งแต่งานที่ทาํ ลงมาจนถึงกิจวัตรประจําวัน
การออกแบบโครงการ Mind the gap คํานึ งถึงเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของผูค้ นในปั จจุบนั
รวมถึงสร้างการมีส่วนร่ วม มีเป้ าหมายเป็ นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนด้วยการทําหน้าที่ต้ งั แต่การค้นคว้า สํารวจข้อมูล
และมุมมองที่เป็ นประโยชน์ต่อผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ ไม่จาํ กัดเพียงแค่นกั ออกแบบ แต่มุ่งขยายการ
สํารวจไปยังกลุ่มคนและความรู ้อื่น ๆ ที่ จะเกิ ดประโยชน์ต่อการทํางานร่ วมกันในกระบวนการออกแบบ ก่อให้เกิด
คุณประโยชน์ของความหลากหลายและการเกื้ อกูลความคิดซึ่ งกันและกัน โดยตระหนักถึงค่านิ ยมบางประการใน
บริ บทสังคมไทย ที่ อาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ เช่น การยึดถือกับสถานะทางสังคมของ
บุคคล การมีทศั นคติการไม่ชอบการเผชิ ญหน้า การยําเกรงผูอ้ าวุโส ความเกรงใจจนไม่แสดงความคิดเห็ น เป็ นต้น
ดังนั้นการเป็ นตัวกลางของ Mind the gap จึงคํานึ งถึงเงื่อนไขทางสังคมเหล่านี้ ดว้ ย เป็ นการนําเสนอข้อมูลที่มีการคัด
กรอง จัดระเบียบ และแยกแยะข้อมูลและมุมมองที่ได้รับก่อนจะเสนอผ่านช่องทางต่าง ๆ การสื่ อสารแลกเปลี่ยนกัน
4. เนื้อหาของแบบจําลอง
จากปั จจัยที่ก่อให้เกิด “ช่องว่าง” ของกลุ่มเป้ าหมายของวิจยั นํามาสู่การกําหนดเนื้อหาที่จะนําเสนอใน Mind
the gap โดยมุ่งไปที่การนําเสนอความหลากหลายของข้อมูลข่าวสารและความรู ้ต่าง ๆ ที่จะส่ งเสริ มให้การออกแบบมี
ประสิ ทธิภาพและมีบทบาทสําคัญมากขึ้นต่อวิถีชีวติ สังคม และเศรษฐกิจ เป็ นสื่ อกลางที่ต้ งั ใจจะลดหรื อเชื่อมช่องว่าง
ระหว่างชุดการรับรู ้ที่แตกต่างกันของแต่ละกลุ่ม ด้วยการเปิ ดกว้างทางความคิดเห็น ส่ งเสริ มการยอมรับในเหตุและ
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ปั จจัยของความต่าง รวมถึ งนําเสนอแนวทางการประยุกต์หรื อบู ร ณาการความหลากหลายให้เกิ ดผลลัพ ธ์ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อการใช้งานการออกแบบ โดยแบ่งเป็ นหมวดหมู่ดงั นี้
4.1 ความหมายและความเข้าใจต่อการออกแบบ
4.2 คําศัพท์ทางการออกแบบและที่เกี่ยวข้อง
4.3 ความคาดหวัง การให้คุณค่าและการประเมินค่าต่อการออกแบบ
4.4 กระบวนการออกแบบ
4.5 ประสบการณ์ทางวิชาชีพ
4.6 ทัศนคติและแรงจูงใจต่อการออกแบบ
5. ผลงานออกแบบ
ต้นแบบของ Mind the gap ในงานวิจยั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการจัดทําต้นแบบ เพื่อสามารถเสนอผลการวิเคราะห์
ออกมาเป็ นรู ปธรรมได้ รวมถึงยังสามารถใช้ตน้ แบบนี้ ไปใช้เพื่อการตรวจสอบและสํารวจข้อดี ขอ้ เสี ยเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการปรับปรุ งต่อไป โดยแบ่งเป็ นหัวข้อได้ดงั ต่อไปนี้
5.1 โลโก้และระบบการใช้งาน Mind the gap
5.2 การออกแบบเว็บไซต์ mindthegap.center
5.3 การออกแบบสื่ อภายใต้เนื้อหาดังนี้
5.4 หมวดวิดีโอ โดยออกแบบโครงการจําลอง Anonymous Dialogue ซึ่งเป็ นโครงการที่เป็ นสื่ อกลาง
ในการรวบรวมความคิดเห็นและสร้างวิธีการแลกเปลี่ยนความคิดทั้งหลายนะหว่างลูกค้ากับนักออกแบบ โดยละเว้น
ความเป็ นเจ้าของความคิดเห็นและสํานวนภาษาที่อาจก่อให้เกิดอคติ โดยสุดท้ายจะนําเสนอออกมาในรู ปแบบวิดีโอแอ
นิเมชัน่
5.5 หมวดบทความ
5.6 หมวดพอดแคสต์
5.7 หมวดกิ จกรรมกรรมต่างๆ ในช่องทางออนกราวด์ เช่น การจัดสัมมนา เวิร์คช็อป นิ ทรรศการ
ฯลฯ โดยมีการออกแบบโปสเตอร์และ Key Visual ของกิจกรรมช่องทาง On-ground “Mind the gap Conference”
5.8 หมวดอ้างอิง ประกอบด้วย
5.8.1.1 คลังศัพท์ทางการออกแบบ โดยเปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ช้สามารถส่ งความหมายหรื อคํา
จํากัดความของคําศัพท์ทางการออกแบบต่างๆ เพื่อรวบรวมเข้าไว้ดว้ ยกัน
5.8.1.2 ทําเนียบนักออกแบบ
5.8.1.3 การคัดเลือกงานออกแบบยอดเยี่ยมโดยนักออกแบบรับเชิญและแขกรับเชิญที่ไม่ได้
เป็ นนักออกแบบ
5.8.1.4 กรณี ศึกษา โดยจะนําเสนอกรณี ศึกษาของโครงการออกแบบที่น่าสนใจ
5.9 หมวดสิ นค้า ได้แก่ เสื้ อยืด, โปสเตอร์ ชุดโปสการ์ด และสติ๊กเกอร์ไลน์
5.10 หมวดสมาชิกและการมีส่วนร่ วม
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5. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมปั จจัยทั้งหลายจากการสํารวจเพื่อวิเคราะห์และค้นหาช่องว่างต่าง ๆ ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการร่ วมมือกันระหว่างกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในขอบเขตระหว่าง
ลูกค้ากับนักออกแบบ ภายใต้หมวดหมู่ของปั จจัยที่ก่อให้เกิดช่องว่างของการรับรู ้และทัศนคติที่ได้จากผลการวิจยั โดย
คํานึ งถึงอุปสรรคด้านค่านิ ยมและพฤติกรรมการสื่ อสารของบริ บทสังคมไทยไปด้วย เพื่อนําเสนอแนวทางของการ
สร้างพื้นที่ แลกเปลี่ยนทางการออกแบบสําหรับกลุ่มคนที่เกี่ ยวข้องกับการออกแบบให้ไปสู่ วงที่กว้างขึ้น และไม่ได้
จํากัดอยูแ่ ค่การแลกเปลี่ยนเฉพาะกลุ่มนักออกแบบเท่านั้น จากผลการวิจยั ทําให้ตระหนักว่าการพัฒนาการออกแบบ
นั้น จําเป็ นที่ จะต้องอาศัยความร่ วมมือของภาคส่ วนต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้องในกระบวนการออกแบบ จะต้องอาศัยความ
เข้าใจซึ่งกันและกันอย่างยิง่ ดังนั้นกระบวนการที่นาํ ไปสู่วตั ถุประสงค์ของตนเอง ผูอ้ ื่น และสังคม ล้วนมีความสัมพันธ์
กับ สิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ งอยู่ เ สมอ โดยเฉพาะในปั จ จุ บัน ที่ ก ารออกแบบเข้า ไปมี ส่ ว นสํ า คัญ ต่ อ ด้า นต่ า ง ๆ ในสั ง คม
ความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและยุง่ เหยิงมากขึ้นทําให้กระบวนการออกแบบหนึ่ ง ๆ เกี่ ยวข้องกับผูค้ นมากขึ้นตามลําดับ
การสร้างความเข้าใจต่อการออกแบบซึ่งกันและกันของกลุ่มคนในวงกว้างมากขึ้น จึงเป็ นประเด็นสนใจของงานวิจยั นี้
สําหรับข้อเสนอแนะต่องานวิจยั นี้ ผูว้ ิจยั ได้รับความกรุ ณาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา กรรมการหลักสู ตร และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญทางวิชาชีพหลายท่าน ที่ได้ให้ความคิดเห็นและคําแนะนําที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางานวิจยั นี้ ประกอบ
กับข้อสังเกตที่ผวู ้ จิ ยั ได้พบระหว่างดําเนินการ พอสรุ ปได้ดงั นี้
1. การครอบคลุมกลุ่มผูค้ นที่เกี่ยวข้องในวงการออกแบบอื่นๆ นอกเหนือจากลูกค้าและนักออกแบบ
ซึ่ งผูว้ ิจยั เห็นด้วยว่าควรจะพยายามคิดถึงกลุ่มคนต่างๆ ให้กว้างตามวัตถุประสงค์ในการนําผลการวิจยั ไปใช้
ต่อไป
2. ผูว้ ิจยั ยืนยันความคิดเห็นเกี่ ยวกับเรื่ องการจํากัดขอบเขตภาษาในการสื่ อสารของแพลทฟอร์ มนี้ เฉพาะ
ภาษาไทย โดยมีเหตุผลในเรื่ องการส่ งเสริ มความเข้าใจต่อผูค้ นในกระบวนการออกแบบในทุกระดับการศึกษา ซึ่ งจะ
ทําให้การดําเนินการมีเป้ าหมายที่ชดั เจน
3. การตั้งชื่อ Mind the gap โดยโลโก้ใช้เป็ นคําย่อ MDG นั้นอาจไม่ได้เป็ นตัวแทนที่สื่อถึงชื่อโครงการได้
ตรง จึงได้รับคําแนะนําให้ใช้คาํ ย่อว่า MTG ที่ตรงกว่า อีกทั้งยังสามารถสื่ อไปถึงความหมายซ้อนที่หมายถึงการพบปะ
(Meeting) ได้อีกด้วย
4. การนําเสนอเนื้ อหาที่หลากหลายยิง่ ขึ้น เช่น การศึ กษา การออกแบบเพื่อสิ่ งแวดล้อม เป็ นต้น ซึ่ งผูว้ ิจยั
เห็นด้วยที่เนื้ อหาของโครงการนี้ ควรเป็ นเรื่ องที่หลากหลาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของการออกแบบที่มี
บทบาทต่อเรื่ องอื่น ๆ ในสังคม
5. การให้น้ าํ หนักและรักษาสมดุลในการนําเสนอเนื้ อหาต่อกลุ่มคนที่กว้าง เช่น การนําเสนอความรู ้ดา้ น
อื่นๆ ที่นกั ออกแบบจะได้ประโยชน์มากกว่าเรื่ องออกแบบ หรื อข่าวสารข้อมูลทางการออกแบบที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ผูท้ ี่
ไม่ใช่นกั ออกแบบ เป็ นต้น
6. กลยุทธ์ทางการสื่ อสารและระบบการบริ หารสื่ อที่จะทําให้โครงการนี้ประสบความสําเร็ จ โดยเฉพาะ
การใช้ป ระโยชน์จากเทคโนโลยีปัจจุ บัน รวมถึ ง การทํา ความเข้าใจพฤติ ก รรมของผูค้ นในการรั บและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
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7. ปั ญหาในการนําไปปฏิบตั ิ ซึ่ งแรกเริ่ มผูว้ จิ ยั เห็นว่าอาจสามารถนําไปดําเนินการได้เพื่อเป็ นแพลทฟอร์ม
ทางเลือกของการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แต่ภายหลังก็ได้เปลี่ยนมุมมองตนเองโดยตั้งคําถามว่า การสร้างแพลท
ฟอร์ มใหม่หรื อทางเลือกใหม่จะทําให้เกิดช่องว่างขึ้นอีกหรื อไม่? หากงานวิจยั นี้มีสมมติฐานว่าการมีช่องว่างจะทําให้
เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาการออกแบบแล้ว การมีแพลทฟอร์มเพิ่มโดยไม่คาํ นึ งถึงสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้ว จะเป็ นการทําให้เกิด
ปั ญหาดังกล่าวขึ้นมาเพิ่มเติม ดังนั้นการคิดหรื อออกแบบว่าผลการวิจยั นี้จะเชื่อมโยงและบูรณาการเข้ากับแพลทฟอร์ ม
ที่ มีอยู่แล้วอย่างไร อันทําให้เกิ ดผลที่ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม จึ งเป็ นประเด็นที่ จะ
นําไปพัฒนาต่อหลังจากนี้
เนื่ อ งจากผลการวิ จัย นี้ ถู ก นํา เสนอออกมาในรู ป แบบโครงการจํา ลอง เป็ นโครงการออกแบบภายใต้
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างสรรค์ระบบปฏิบตั ิการซึ่งเป็ นเสมือนสะพานในการเชื่อมโยงแพลทฟอร์มที่มีอยูแ่ ล้วเข้าด้วยกัน
เพื่อขยับขยายพื้นที่แลกเปลี่ยนทางการออกแบบให้เกิดการรับรู ้และมีส่วนร่ วมจากภาคส่วนอื่นๆ มากขึ้น
ดังนั้นหากพิจารณาในแง่ของการนําไปสู่ ภาคปฏิบตั ิให้เกิ ดขึ้นจริ ง รู ปแบบของโครงการจําลอง Mind the
gap จึงเป็ นเพียงต้นแบบทางความคิดเท่านั้น เป็ นต้นแบบที่ยงั มีรายละเอียดที่ตอ้ งพัฒนาและปรับปรุ งอีกมากเพื่อการ
บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ที่กล่าวมา
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