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The objective of this research is to: 1) to study pattern of multi purposes clothing
storage which suitable with limited space accommodation. 2) To study material, production
process of multi purposes storage. The multi-purposes will response consumers’ need by
offering more than one usage. 3) To design and develop the formation of multi purposes
storage for using in limited space accommodation by using honeycomb paper (instead of
plastic) for being concern about environment. Researcher selects random samples
by Multi - Stage Sampling method and boundary of concept for this research and
development. Including designing and development process by 6 following procedures 1)
Studying development of the design. 2) Design of multi purposes clothing storage with are
survey. 3) Checking performance of the design multi-purposes storage by using
questionnaire as a research tool. 4) Improve the design. 5) Testing performance of the
design multi-purposes storage by using questionnaire. 6) Produce multi-purposes storage
from honeycomb paper.
From this research, multi-purposes storage which made from recycled paper
becomes interesting because of characteristic of honeycomb paper. Honeycomb paper is
strong, thick, flexible and lighter than plastic. In addition with variety of function, then it lead
to interesting of consumer. Result from this research can be used for develop other
furniture from recycled material and build more innovation.
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง

ปจั จัยทีท่ าํ ให้คนไทยมีการย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยมีอยูม่ ากมาย แต่มปี จั จัยหนึ่งทีพ่ บเป็ นประจํา คือ
ทีอ่ ยู่ ตอ้ งอยูใ่ กล้กบั สถานทีท่ าํ งาน หรือ สถานทีศ่ กึ ษา วัยทีพ่ บว่ามีการย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัย มากทีส่ ดุ คือ
ประชากรวัยกลางคน คนหนุ่ มสาวมักจะเป็นผูท้ เ่ี พิง่ สํา เร็จการศึกษามาแล้วในบางระดับจึงย้ายถิน่
เพราะเหตุผลทางการศึกษา คือ เพือ่ ศึกษาต่อหรือเพราะสําเร็จการศึกษาแล้วจึงย้ายถิน่ เพราะ
ต้องการหางานทํา คนวัยนี้เป็ นคนทีก่ ล้าเสีย่ ง อยากเห็นสิง่ แปลกใหม่ อยากทําในสิง่ ทีเ่ คยฝนั อยาก
มีหลักฐานมันคง
่ อยากมีครอบครัว อยากเห็นโลกที่ แปลกออกไปแม้จะรูว้ ่าหนทาง ข้างหน้า อาจจะ
ยากลําบากก็อยากจะลอง อีกทัง้ เป็ นกลุม่ คนทีค่ นุ้ เคยกับการออกจากบ้าน เพราะต้องเดินทางไป
ศึกษาในต่างพืน้ ที่ ความหวันเกรงวิ
่
ตกกลัวนันกลั
่ วนี่จงึ น้อยกว่าคนกลุ่มอื่นจึงมีความเป็ นไปไ ด้ทค่ี น
กลุม่ นี้จะย้ายถิน่ กันมาก
กรุงเทพมหาน ครซึง่ เป็นเมืองหลวงของประเทศไทย จึงมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปญั หาทีพ่ บบ่อย คือ ประชาชนต้องประสบปญั หากับค่าครองชีพทีส่ งู ขึน้
สภาพความเป็ นอยูท่ แ่ี ออัด ประชาชนทีอ่ าศัยในกรุงเทพมหานคร ต้องใช้ชวี ติ ทีเ่ ร่งรีบ ด้วยเงือ่ นไข
ของเวลาทําให้ตอ้ งมีการย้ายทีพ่ กั อาศั ยเพือ่ ความสะดวกในการเดินทาง อีกทัง้ ประชาชนทีม่ ี
ภูมลิ าํ เนาในต่างจังหวัด ทีต่ อ้ งเข้ามาทํางานในกรุงเทพมีความ ต้องการที่ จะพักอาศัย ใกล้กบั สถานที่
ทํางาน แต่เนื่องจากทีด่ นิ ในกรุงเทพมีราคาสูง ไม่สามารถสร้างทีพ่ ั กอาศัยทีม่ ลี กั ษณะใหญ่ได้ เขต
ชุมชนในกรุงเทพส่วนใหญ่ จึงเป็ นตึกอาคารสูง ทีพ่ กั อาศัย จึงเป็นลักษณะร่วมกันอยูใ่ นอาคาร
เดียวกัน เช่น อพาร์เม้นท์ท์ อาคารชุดหรือ คอนโดมิเนียม มีทงั ้ แบบให้เช่าและซือ้ เป็ นส่วนเป็ น
เจ้าของ ทัง้ นี้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในลักษณะนี้มกี ารจํากัดด้านพืน้ ที่ หากห้องทีม่ รี าคาสูงจะมีพน้ื ทีท่ ก่ี ว้างมาก
และประกอบไปด้วยเครือ่ งสาธารณูปโภคต่างๆ ครบครัน แต่หากราคาห้องไม่สงู ทุกอย่างก็จะถูกตัด
ทอนลงไป ดังนั ้ น ผูท้ ม่ี คี วามต้องการเช่าทีพ่ กั ในราคาถูก จําต้องแบกรับภาระด้านหาเครือ่ ง
สาธารณูปโภคต่างๆ ตามความต้องการของตนเองไป บางคนก็ขนย้ายของใช้ต่างๆ จากภูมลิ าํ เนา
เดิมเข้ามา เพื่อความประหยัด หรือบางคนทีไ่ ม่มกี ต็ อ้ งหาซือ้ ใช้ในสิง่ ทีต่ นเองต้องการ หากมีการย้าย
ทีพ่ กั ใหม่กจ็ ะมีการขนย้ายและซือ้ ใหม่อย่างนี้เป็นประจํา จนถือได้วา่ เป็นวงจรของการย้ายถิน่ ฐาน
(กาญจนา ศรีจนิ ไตย. 2546)
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในปจั จุบนั แบ่งออกเป็นหลายลักษณะ เช่น บ้าน ห้องเช่า
อาคารชุดหรือ
คอนโดมิเนียม เป็ นต้น ของใช้ทจ่ี าํ เป็ นในการอยูอ่ าศัย มีมากมายหลายอย่าง ทัง้ นี้รวมไปถึงเครือ่ ง
เรือนประเภทต่างๆ ทีท่ กุ บ้านจะต้องมี เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เป็นต้น โดยเฉพาะทีอ่ ยูอ่ าศัย พืน้ ทีจ่ าํ กัด
จะต้องมีสง่ิ เหล่านี้ประกอบด้วย เพราะเป็ นอีกปจั จัยหนึ่งที่ ผูเ้ ลือกเช่านํามาประกอบการตัดสินใจใน
การเช่าสถานทีน่ นั ้ ๆ อย่างไรก็ตาม เมือ่ ผูอ้ ยูอ่ าศัย ได้อยูท่ น่ี นั ้ เป็นระยะเวลาหนึ่ง สิง่ หนึ่งทีเ่ ห็นบ่อย
คือการเก็บ สะสมของ ทีเ่ ป็ นของใช้ต่างๆ รวมไปถึงเสือ้ ผ้า เครือ่ งเรือนในปจั จุบนั รวมถึง ตู้เก็บ

2
เสือ้ ผ้าส่วนใหญ่ ทพ่ี บในที่พกั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด มีลกั ษณะทีไ่ ม่ใหญ่มาก ทัง้ นี้ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่
จะคํานึงถึงผลกําไรเป็ นหลัก และส่วนน้อยทีจ่ ะคํานึงถึงประโย ชน์ใช้สอยของผูใ้ ช้ ปญั หาในการ
จัดเก็บเสือ้ ผ้า เครือ่ งนุ่ งห่ม โดยเฉพาะห้องใดทีม่ ผี อู้ าศัยมากกว่า 1 คน จะมีเครือ่ งนุ่งห่มเพิม่ ขึน้ อีก
1 เท่า ซึง่ ไม่เพียงพอในการเก็บใส่ตทู้ ม่ี ี จึงเป็ นสาเหตุให้ผอู้ าศัย ทีพ่ อมีทุนอยูบ่ า้ งอาจซือ้ ตูเ้ พิม่ หาก
มีพน้ื ทีม่ ากพอ หรือบางคนทุนน้อย จึงซือ้ แค่ กล่องพลาสติกมาเก็บเสือ้ ผ้าทีย่ งั ไม่ได้ใช้ในเวลานัน้
เผือ่ ในเวลาต่อไปอาจได้นํามาใช้ ได้ แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว เมือ่ นําเ สือ้ ผ้าเก็บไว้ในกล่องพลาสติก
เสือ้ ผ้าเหล่านัน้ ก็จะถูกลืม ไม่ได้ถูกนํามาใช้ เพราะกล่องพลาสติกผูใ้ ช้จะรูส้ กึ มีความยุง่ ยาก ในการรือ้
ค้น ไม่สะดวกในการเปิดมาดูวา่ มีเสือ้ ผ้าชุดใดลักษณะใดบ้าง
ปจั จุบนั อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วนของไทยยังมีปญั หาสําคัญทีก่ ระทบต่
อ
ความสามารถใ นการแข่งขันอยูห่ ลายประการ ซึง่ สามารถ สรุปได้ วา่ ปญั หาสําคัญทีเ่ กิดขึน้ คือ 1)
การขาดแคลนวัตถุดบิ ซึง่ เป็ นปญั หาหลักของการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ไม้ยางพาราเนื่องจากชาวสวนยาง
ชะลอการตัดโค่นต้นยางก่อนทีจ่ ะมีการปลูกทดแทนใหม่ออก ไปอีกระยะหนึ่ง หลังจากทีม่ กี าร
ปรับตัวสูงขึน้ ของราคานํ้ายางพารา ส่งผลให้ไม้ยางพาราแปรรูปทีจ่ ะนํามาใช้
ใน อุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ม ี ปริมาณลดลงและมีคณ
ุ ภาพตํ่า เพราะมีการกรีดนํ้ายางพาราเกินกว่า ระยะเวลาที่
กําหนด ทําให้เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพและจะมีผลต่อชิน้ งานหลังการแปรรูปอีกด้วย 2) ต้นทุนการผลิต
เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากไม้ยางพารามีราคาสูง ประกอบกับการเก็บภาษีนําเข้าวัตถุดบิ บางชนิด อาทิ สี
กาว และแล็กเกอร์ ยังคงมีอตั ราสูง รวมทัง้ การปรับตัวขึน้ ของราคานํ้ามันและค่าจ้างแรงงาน ส่งผล
ให้ตน้ ทุนในการผลิตสูงขึน้ ตามลําดับ 3) การขาดแคลนแรงงานฝีมอื ทีม่ คี วามชํานาญสูง เนื่ องจาก
จํานวนแรงงานมีน้อย ขาดการลงทุนเพือ่ พัฒนาฝีมอื แรงงาน อีกทัง้ แรงงาน ส่วนใหญ่เลือกทีจ่ ะ
ทํางานในบริษทั หรืออุตสาหกรรมทีส่ ะอาดมากกว่าโรงงานเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี แี ต่ฝนุ่ และสภาพแวดล้อม
ไม่ดี (ฝา่ ยวิจยั ธนาคารนครหลวงไทย . 2550: ออนไลน์ ) ประกอบกับ สภาวะในปจั จุบนั ผูค้ นจาก
ประเทศต่างๆ ทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย กําลังเผชิญกับสภาพความเปลีย่ นแปลงด้านสิง่ แวดล้อมที่
ต่างจากอดีต สังเกตได้จากความเปลีย่ นแปลงใกล้ตวั ฤดูกาลของลมฟ้าอากาศกําลังเปลีย่ นแปลง
หน้าร้อนมีชว่ งเวลาทีย่ าวนานมากขึน้ อากาศร้อนอบอ้าวมากขึน้ ทุกปี บางฤดูทงั ้ ทีเ่ ป็นหน้าร้ อนแต่
ฝนก็ตกลงมาอย่างหนัก หรือเกิดพายุลกู เห็บในหลายพืน้ ที่ โดยไม่มใี ครคาดคิดว่ามนุษย์อย่างพวก
เราจะเป็นผูท้ าํ ลายโลกใบนี้ โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่เศษเสีย้ ววินาที เมือ่ เทียบกับเวลา 40,000 ล้าน
ปีของวิวฒ
ั นาการเท่านัน้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธร รมชาติและ
สิง่ แวดล้อม. 2550: 3)
ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากนํ้ามือมนุษย์ ดว้ ยการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ม เฟือย และการทําลาย
มลพิษสิง่ แวดล้อมทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เช่น
ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่ ม่คาํ นึงถึง
สิง่ แวดล้อมเท่าไรนัก พบว่ามีการปล่อยสารพิษมาทัง้ ทางอากาศ ทางนํ้า สารที่ พบบ่อยในโรงงาน
อุตสาหกรรม คือ สารแคดเมียม ซึง่ การสูดหายใจเอาไอหรือฝุน่ แคดเมีย่ ม (Cd) โดยทีโ่ รงงาน
อุตสาหกรรมได้ใช้แคดเมีย่ ม ในการทําหม้อแบตเตอรีอ่ ลั คาไลน์ โลหะผสมสีและพลาสติกตลอดจนใช้
เป็ น ยาฆ่าแมลง การหลอมโลหะ เช่น หลอมตะกัว่ ทองแดงและสังกะสี จะมีฝนุ่ ไอของ แคดเมีย่ ม
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ฟุ้งกระจายในรูปของไอควัน (Cadmium Oxdde fume) เป็นอันตรายแก่คนงานในโรงงานนัน้ ๆ ได้
เช่นคนงานในเหมืองแร่มติ ซุย ในญีป่ นุ่ เกิดแพ้พษิ ของ แคดเมีย่ มไปกั ดกร่อนทําลายกระดูกจนทน
ไม่ไหว ร้องโอยเจ็บ-โอยเจ็บ มีช่อื ว่า โรคอิไต-อิไต แคดเมีย่ มเป็ นโลหะอ่อนนุ่มงอได้ เหนียวรัด ได้ มี
สีขาวเงินทนทานต่อกรดสูง หลอมเหลวทีอ่ ุณหภูม ิ 320.9 องศาเซลเซีย ส นอกจากนี้ยงั มี สารโค
เมียม ตะกัว่ สารหนู แมงกานิส เป็ นต้น ทีพ่ บบ่อยในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
(กรมส่งเสริม
คุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม . 2553: ออนไลน์ ) ดังนัน้ ผูค้ น
ส่วนใหญ่จงึ เกิดกระแสความตื่นตัวด้านการบริโภคสินค้า และบริการทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมี
แนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ เรือ่ ยๆ ผูค้ นบนโลกให้ความสําคัญกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ทัง้ ในรูปของวัตถุดบิ และแหล่งพลังงานเพื่อการผลิตอย่างคุม้ ค่า ทัง้ นี้ อาจเป็ นเพราะประสบการณ์ใน
การเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทางด้านสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ทผ่ี คู้ นอาศัยกันอยูอ่ ย่าง
หนาแน่น
การผลิตเฟอร์นิเจอร์เพื่อ เป็นมิตรกับ สิง่ แวดล้อมจึงมีแนวคิดกลับด้านกับการออกแบบ
ประเภทอื่นโดยผูอ้ อกแบบต้องเริม่ ต้นค้นคิดจากวัสดุทม่ี อี ยู่ นัน้ นํา มาประกอบให้เป็ นเฟอร์นิเจอร์ ที่
เป็นมิตรกับ สิง่ แวดล้อม จากเศษวัสดุเหลือใช้ (Recycle) โดยใช้วสั ดุทห่ี ลากหลาย เช่น เศษไม้ เศษ
เหล็ก เศษกระดาษ เศษไฟเบอร์กลาส เศษไม้ไผ่ เศษหิน เศษกล่องนม ฯลฯ และนํามาออกแบบเป็น
เฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้งานได้จริง โดยใช้หลักการ ในการออกแบบ ที่ยดึ หลัก ในการใช้สว่ น ผสมทีม่ าจาก
ธรรมชาติทงั ้ หมดและเหลือ เศษวัสดุทง้ิ ให้น้อยทีส่ ดุ และผูว้ จิ ยั พบว่า กระดาษรังผึง้ มีคุณสมบัตติ รง
กับความต้องการ โดยเฉพาะด้านความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ผูป้ ระกอบการผลิต เฟอร์นิเจอร์
ได้เลือกใช้กระดาษรังผึง้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิ ตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเพราะมีน้ําหนักเบา ทําให้
เฟอร์นิเจอร์นนั ้ มีน้ําหนักลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ซึง่ ส่งผลให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกในการขนย้าย
ุ สมบัตใิ นเรือ่ งของความ
เฟอร์นิเจอร์ดว้ ยตนเอง ปจั จุบนั กระดาษรังผึง้ นี้ได้รบั การพัฒนาจนมีคณ
แข็งแรงจนมีกลุ่มธุรกิจต่างๆ นํา เข้าไปใช้ทดแทนจากวัสดุทม่ี อี ยูเ่ ดิม เช่น ในอุตสาหกรรมรถยนต์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ และ กําลังเป็นทีต่ อ้ งการและได้รบั ความนิยมไปทัว่
โลก (โอแอนด์เอช ฮันนี่คอมป์เปเปอร์. 2553)
ด้วยเหตุ ผลทีก่ ล่าวมา นี้ พบว่า ปญั หาทีเ่ กิดในปจั จุบนั คือ เครือ่ งเรื อนมีรปู แบบทีไ่ ม่
เหมาะสมกับทีพ่ กั อาศัยโดยเฉพาะในเรือ่ งของขนาด ซึง่ ทีพ่ กั อาศัยมีพน้ื ทีจ่ าํ กัดไม่สะดวกแก่การ
เคลื่อนย้าย ประโยชน์ใช้สอยไม่หลากหลาย และไม่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
ผูว้ จิ ยั จึงเล็ง เห็นว่า
ปญั หาดังกล่าวมีความจําเป็ นทีต่ อ้ งการศึกษาค้นคว้า เกีย่ วกับรูปแบบของเครือ่ งเรือน สําหรับจัด เก็บ
เสือ้ ผ้าสํารอง หรือทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
1

1

1

1
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ความมุ่งหมายของการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึกษา รูปแบบ ที่จดั เก็บเสือ้ ผ้า อเนกประสงค์ ให้ เหมาะสมกับทีพ่ กั อาศัย ทีม่ ีพน้ื ที่
จํากัด

2. เพือ่ ศึกษาวัสดุว ธิ กี าร ผลิต ที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าเอนกประสงค์ ทีต่ อบสนองการใช้งาน โดยมี
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 อย่าง
3. เพือ่ ออกแบบและ พัฒนารูป แบบที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าเอนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัย ทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด ด้วยวัสดุกระดาษรังผึง้ ทีใ่ ช้ทดแทนพลาสติก และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ข้อตกลงเบือ้ งต้น
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาและพัฒนารูปแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด จากกระดาษรังผึง้ โดยเริม่ ต้นพัฒนาต้นแบบระบบ
จัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จํานวน 1 ชิน้ ซึง่ คํานึ งถึงรูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย จากการ
ผสมผสานประโยชน์ของระบบจัดเก็บเสือ้ ผ้า ทีจ่ าํ เป็ นต่อทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด เข้าด้วยกันให้ม ี
ความสวยงาม นํ้าหนักเบาและสะดวกในการเคลือ่ นย้าย

ความสําคัญของการวิ จยั
1. ได้ความรูว้ ่ากระดาษรังผึง้ มีคุณสมบัตขิ องไปใช้ในการพัฒนาการออกแบบ ทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้า เอนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด
2. ข้อค้นพบจากการวิจยั ครัง้ นี้สามารถใช้เป็นพืน้ ฐานในการวิจยั ขัน้ สูงต่อไป
โดยนํา
กระดาษรังผึง้ ไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบเป็ นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย
3. ผลจากการวิจยั นี้ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ด้วย
กระดาษรังผึง้ เป็ นประโยชน์ตอผู่ ใ้ ช้ในการเลือกใช้วสั ดุทดแทนกล่องพลาสติก

ขอบเขตของงานวิ จยั
งานวิจยั ครัง้ นี้ ได้กําหนดขอบเขตการวิจยั ไว้คอื ศึกษา ที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอ เนกประสงค์ จาก
กระดาษรังผึง้ เพือ่ ใช้สาํ หรับทีพ่ กั อาศั ยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมุง่ ประโยชน์
ใช้สอยเป็ นหลัก มีดา้ นขอบเขตเนื้อหา คือ ความรูด้ า้ นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมต่างๆ ในทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด การจัด
บ้านให้ประหยัดเนื้อที่ เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย วัสดุ
ทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของขอบเขตด้านวิธวี ทิ ยาการวิจยั เป็ นการใช้แบบแผน การ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development)
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากร
ประชากรในงานวิจยั และพัฒนาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยวิธ ี การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
(Multi - Stage Sampling) โดยประชากร คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต การเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สุม่ ได้มา 5 เขต ใน 5 เขต สุ่มเลือกทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด เขตละ 4 ทีพ่ กั ทีพ่ กั ละ 10 คน เป็นขนาดกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 200 คน เก็บ
กลุ่มตัวอย่างทีส่ มบูรณ์ทงั ้ หมด 200 คน
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ อาศัยหลัก การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม และมีการทดลองใช้
เพื่อตรวจสอบคุณภ าพในเชิงประจักษ์ ทัง้ นี้ นวัตกรรมทีน่ ํามาทดลอง โดยมี
“ดัชนีชค้ี ณ
ุ ภาพ ”
ในลักษณะทีเ่ ป็ นตัวแปรตามและให้ผลลัพธ์ทส่ี าํ คัญ คือ นวัตกรรมประเภทวัตถุทเ่ี ป็นชิน้ อัน ซึง่ อาจ
เป็นประเภท วัสดุ /อุปกรณ์ /ชิน้ งาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สือ่ การสอน ชุดกิจกร รม
เสริมความรู้ คูม่ อื ประกอบการทํางาน เป็นต้น โดยทัวไปการวิ
่
จยั และพัฒนานวัตกรรม จะมีขนั ้ ตอนที่
สําคัญ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 พัฒนาต้นแบบ ขัน้ ที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรม ขัน้ ที่ 3 สรุปผลการทดลอง / เขียน
รายงานโดยในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ผูว้ จิ ยั จะต้องตรวจสอบและปรับปรุงต้น แบบนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา ดังนี้ 1) ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
นวัตกรรม (Review literature) 2) สร้างต้นฉบับนวัตกรรม (D1 = Development ครัง้ ที่ 1) 3)
ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็ก (R1 =Research ครัง้ ที่ 1) 4) ปรับปรุงต้นฉบับ
(D2) 5) ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ (R2) 6) ดําเนินการจนได้ตน้ แบบนวัตกรรมทีม่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ดังแสดงในภาพประกอบ 1

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้น คือ รูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ทท่ี าํ จากกระดาษรังผึง้
ตัวแปรตาม คือ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ทส่ี ามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
นิ ยามคําศัพท์เฉพาะ
ที่จดั เก็บเสื้ อผ้าอเนกประสงค์ (Stowage clothes multi-purpose) หมายถึง บรรจุภณ
ั ฑ์
ทีใ่ ช้เก็บสิง่ ของหลากหลายอย่าง นอกจากเก็บเสือ้ ผ้าเป็ นหลักสามารถใช้แทนกล่องพลาสติก
กระดาษรังผึง้ หมายถึง กระดาษทีไ่ ด้มาจากการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึง่ มีแกน
กระดาษทีข่ น้ึ รูปเป็ นรูปทรงหกเหลีย่ ม คล้ายรังผึง้ ธรรมชาติ มีน้ําหนักเบา ทนทาน แข็งแรง สามารถ
รับนํ้าหนักได้มาก
ที่พกั อาศัยที่มีพื้นที่จาํ กัด หมายถึง สถานทีอ่ ยู่ อาศัยทีม่ พี น้ื ทีข่ นาดเล็ก ขนาด ไม่เกิน
40 ตารางเมตร เช่น ห้องพักอาศัยในอพาร์ทเม้นท์ หอพัก อาคารชุดและคอนโดมิเนียม
ของใช้ กระจุกกระจิ ก (Accessories) หมายถึง อุปกรณ์เสริมในการแต่งกาย มีขนาดไม่
ใหญ่ และมีน้ําหนักเบา เช่น หมวก แว่นตา ทีค่ าดผม เข็มขัด กระเป๋า เป็ นต้น
3

สมมุติฐานในการวิ จยั
ที่จดั เก็บเสือ้ ผ้า อเนกประสงค์ จากวัสดุกระดาษรังผึง้ สําหรับทีพ่ กั อาศัย พืน้ ทีจ่ าํ กัด มี
ประโยชน์ใช้สอยสามารถจัดเก็บเสือ้ ผ้าและสิง่ ของต่างๆ ได้จริง โดยอิงแนวคิด หลักการออกแบบจาก
รูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย เป็ นหลักและ ผสมผสานกับความจําเป็ นต่อทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ที่
จํากัด เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้มคี วามสวยงาม นํ้าหนักเบาและสะดวกในการเคลือ่ นย้ายและผูบ้ ริโภค
ได้รบั ความพึงพอใจ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ศกึ ษาเอกสาร และ งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ทีก่ ล่าวถึงแนวความคิด
และทฤษฎี เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานทําความเข้าใจต่อกระบวนการ วิจยั และพัฒนาครัง้ นี้ โดยแ บ่งออกเป็น
4 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่ 1 ทีอ่ ยูอ่ าศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ส่วนที่ 2 เฟอร์นิเจอร์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ส่วนที่ 3 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ และส่วนที่ 4 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ในแต่ละส่ว นนัน้ มีรายละเอียด
เนื้อหาดังต่อไปนี้

ที่อยู่อาศัยที่มีพืน้ ที่จาํ กัด
ทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด หมายถึง ทีพ่ กั อาศัยทีม่ ขี นาดเล็ก ซึง้ สามารถรองรับการอยูอ่ าศัยได้
อย่างเพียงพอ แต่จาํ กัดจํานวนผูอ้ ยูอ่ าศัยในปริมาณน้อย ตัง้ แต่ 1-4 คน หากมีจาํ นวนสมาชิกเพิม่ จะ
เริม่ ขยับขยายหาทีอ่ ยูใ่ หม่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัดมีหลายประเภทได้แก่ แฟลต ทาวเฮาส์ บ้านจัดสรร
ขนาดเล็ก ตึกแถว อพาร์เม้นท์ท์ คอนโดมิเนียมมิเนีย ม ลักษณะการครอบครองทีพ่ กั เหล่านี้สว่ นใหญ่
เป็นในลักษณะการเช่าซือ้
ลักษณะที่อยู่อาศัย
วิทยา สุขมุ ไพรสัณฑ์ (2533: 6-7) ได้ศกึ ษาไว้ว่า ประเภทของห้องพักในอาคาร แยก
ลักษณะห้องดังนี้
1. แบบ Efficiencies ห้องพักลักษณะนี้จะมีขนาดเล็ก ประ มาณ 15-25 ตารางเมตร
ลักษณะภายในมีลกั ษณะโล่ง มีหอ้ งนํ้าในส่วนหลังในบางครัง้ อาจมีการกัน้ ห้องนอนด้วยผนังเตีย้ ๆ
ประมาณ 2 เมตร อยูช่ ว่ งกลางห้อง บริเวณปรุงอาหารจะอยูใ่ กล้หอ้ งนํ้าด้านหลังของห้อง ผนังด้าน
ข้อง สองข้างจะเป็ นผนังทึบสูง ประมาณ 2.50 เมตร ส่วนด้านหน้าและด้านหลังจะมีประตูออกเฉลียง
หน้าห้อง มีขนาดหน้าต่างบานเกล็ด 2-3 บาน เพือ่ ให้อากาศถ่ายเท แต่ถา้ มีการกัน้ ส่วนห้องนอนจะ
ทําให้สภาพภายในค่อนข้างทึบ ทัง้ นี้มเี พดานค่อนข้างตํ่า
2. แบบ Studio ห้องพักลักษณะนี้จะกินเนื้อทีส่ องช่วงเสา มีขนาดประมาณ25-40 ตารางเมตร
หรือประ มาณ 2 เท่าของแบบ Efficiencies ในห้องพักลักษณะนี้จะมีการกัน้ ส่วนห้องนอน ห้องนํ้า
และบริเวณทีป่ ระกอบอาหารด้วยผนังเป็นสัดส่วน ลักษณะการเปิดช่องประตูหน้าต่างด้านหน้าและ
ด้านหลัง จะเห็นได้วา่ ลักษณะการถ่ายเทอากาศสูห้ อ้ งแบบ Efficiencies ไม่ได้ เพราะแต่ละห้องมี
ช่องเปิดเพียงด้านเดียว แต่เหตุทท่ี าํ ให้ไม่รสู้ กึ อึดอัดในการอยูอ่ าศัยก็เพราะมีขนาดค่อนข้างใหญ่กว่า
ห้องแบบแรก
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กิ จกรรมต่างๆ ที่พบในที่พกั อาศัยพืน้ ที่จาํ กัด
โดยปกติกจิ กรรมต่างๆ ไม่ได้แตกต่างไปจากทีพ่ กั อาศัยทัวไปมากนั
่
ก เช่น การนอน การ
พักผ่อน การแต่งตัว การรับแขก การรับประทานอาหาร การทําความสะอาดทีพ่ กั กิจกรรมต่างๆ
เหล่านี้ จะแตกต่าง จากผูพ้ กั อาศัยโดยทัวไปตรงที
่
ม่ ขี นาดพืน้ ทีจ่ าํ กัด การทํากิจกรรมหลายๆ อย่าง
อาจเกิดขึน้ ในบริเวณเดียว วิทยา สุขมุ ไพรสัณฑ์ (2533: 14-18) ได้ศกึ ษาและพบว่า กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรมนัน้ ต้องมีปจั จัยทีส่ าํ คัญทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจกรรมซึง่ ได้แก่
1. กิจกรรมการนอน เป็ นกิจกรรมทีพ่ บอยู่ 2 บริเวณ คือ บริเวณส่วนห้องนอน และส่วน
อเนกประสงค์ ปจั จัยทีส่ าํ คัญสําหรับกิจกรรมนี้ คือ เตียง หรือทีน่ อน อาจใช้ลกั ษณะเตียงคู่ หรือเตียง
เดีย่ วขนาดเล็ก ส่วนกิจกรรมนอนในส่วนอเนกประสงค์ เป็นผลเนื่องมาจากความไม่เพียงพอในพืน้ ที่
อาศัย ทําให้สมาชิกในครอบครัวบางคนต้องออกมานอนในส่วนอเนกประสงค์ เตียงทีใ่ ช้จะมีลกั ษณะ
เล็ก หรือโซฟายาว นอกจากนี้ยงั เป็ นการสํารองเอาไว้สาํ หรับแขกทีม่ าพักค้างคืนในบางครัง้ ด้วย
2. กิจกรรมการแต่งตัว กิจกรรมนี้จะพบในบริเวณห้ องนอนห้องนํ้า เครือ่ งเรือนทีจ่ ะมา
รองรับได้แก่ ตูเ้ สือ้ ผ้า และโต๊ะเครือ่ งแป้ง สําหรับตูเ้ สือ้ ผ้านัน้ ค่อนข้างจะทําให้เกิดปญั หาด้านเนื้อที่
อย่างมาก เพราะมีขนาดใหญ่ และมีจาํ นวนมากพอสําหรับบรรจุเสือ้ ผ้าของสมาชิ กทุกคนในบ้าน
บางครัง้ จะพบตูเ้ สือ้ ผ้าออกมาอยูใ่ นส่วนอเนก ประสงค์ เนื่องจากเนื้อทีใ่ นห้องนอนไม่เพียงพอ
สําหรับโต๊ะเครือ่ งแป้งมีพบไม่มาก ส่วนมากจะใช้ตเู้ สือ้ ผ้าทีม่ กี ระจกแทน
3. กิจกรรมพักผ่อน มีหลายลักษณะ เช่น นั่งเล่น ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ อุป กรณ์เครือ่ งเรือน
ทีม่ ารองรับ ได้แก่ เก้าอีย้ าว เก้าอีร้ บั แขก เก้าอีน้ งเล่
ั ่ นและชัน้ โต๊ะสําหรับวางอุปกรณ์พวกโทรทัศน์
และเครือ่ งเสียงต่างๆ กิจกรรมนี้พบในบริเวณส่วนอเนกประสงค์
4. กิจกรรมรับแขก เป็ นกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ คราว มักใช้เครือ่ งเรือนร่วมกับกิจกรรม
พักผ่อน
5. กิจกรรมรับประทานอาหาร กิจกรรมนี้จะพบในบริเวณส่วนอเนกประสงค์ บา งครัง้ ไม่ม ี
อุปกรณ์ เครือ่ งเรือนรองรับ ใช้นงรั
ั ่ บประทานอาหารกับพืน้ หรือใช้รว่ มกับโต๊ะเครือ่ งเรือน กิจกรรม
พักผ่อน พวกเก้าอีย้ าวและโต๊ะกลางในส่วนรับแขก สําหรับกรณีทม่ี เี ครือ่ งเรือนรองรับ คือโต๊ะและ
เก้าอีร้ บั ประทานอาหาร เครือ่ งเรือนทีใ่ ช้มกั มีขนาดเล็ก หรือสามารถพับเก็บได้
6. กิจกรรมเก็บของ กิจกรรมนี้มกั พบ โดยทัวไป
่ เครือ่ งเรือนทีร่ องรับกิจกรรมนี้ ได้แก่
เครือ่ งเรือนพวกตู้ ชัน้ ลิน้ ชัก กิจกรรมเก็บของมี 2 ลักษณะ คือ กิจกรรมเก็บของไว้ใช้ จุดประสงค์
ของกิจกรรมนี้ ก็เพื่อเก็บรวบรวมสิง่ ของให้เป็นระเบียบ หมวดหมู่ ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือการเก็บไว้
เพื่อโชว์ เครือ่ งเรือนทีม่ ารองรับได้แก่ พวกชัน้ หรือตูก้ ระจก ซึง้ สามารถมองเห็นได้งา่ ยทีพ่ บอยูใ่ น
บริเวณอเนกประสงค์
7. กิจกรรมเขียนหนังสือ หรือทํางานเอกสาร รวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ กิจกรรมนี้สว่ น
ใหญ่มกั พบในห้องนอน และส่วนอเนกประสงค์ เครือ่ งเรือนทีม่ ารองรับได้แก้ โต๊ะเขียนหนังสือ แต่ใน
บางกรณีมกั ใช้รว่ มกับโต๊ะอาหาร
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8. กิจกรรมปรุงอาหาร มักพบในบริเวณห้องครัว สําหรับบางทีพ่ กั ทีไ่ ม่มกี ารแยกห้องครัว
เป็นสัดส่วน จะพบว่ามีการปรุงอาหารในบริเวณด้านหลังทีม่ อี ากาศถ่ายเทสะดวก เครือ่ งเรือนทีใ่ ช้
ได้แก่ เตาแก๊ส ตูก้ บั ข้าว ชัน้ วางของ
จากการศึกษาขนาดของพืน้ ที่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมประจําวันต่างๆ ของผู้
พักอาศัย จะพบว่า รูปแบบของเครือ่ งเรือน มีความสอดคล้องกับขนาดของพืน้ ที่ และกิจกรรมต่างๆ
การจัดบ้านให้ประหยัดเนื้ อที่
บ้านเป็ นหนึ่งปจั จัยสําคัญของชีวติ คนเรา เป็นทีพ่ กั พิงทัง้ กายและใจ การตกแต่งบ้านอย่าง
เหมาะสมนอกจากจะทําให้บา้ นน่ าอยูแ่ ละสร้างความสะดวกสบายแก่ ผูพ้ กั อาศัยแล้ว ยังสะท้อนถึง
บุคลิกภาพและรสนิยมของผูเ้ ป็ นเจ้าของอีกทางหนึ่งด้วย เทคนิคดีๆ ในการตกแต่งห้องอย่างเหมาะสม
มีดงั นี้
1. การจัดห้องเป็ นห้องอเนกประสงค์
2. การใช้สง่ิ ลวงตาให้หอ้ งดูกว้างขึน้ โดยติดกระจกผนังด้านยาว ช่วยให้หอ้ งแลดูกว้าง ถ้า
ติดด้านแคบจะทําให้หอ้ งดูลกึ ติดกระจกบนผนังทีม่ ดื หรือทึบเพื่อสะท้อนแสง การปล่อยให้พน้ื ทีว่ า่ ง
จะทําให้หอ้ งดูกว้างกว่าการปูเสือ่ หรือพรม การใช้เฟอร์นิเจอร์ส ี อ่อน กลมกลืนกับสีผนัง พืน้ ผ้าม่าน
จะช่วยทําให้หอ้ งกว้างขึน้
3. การเก็บของให้ประหยัดเนื้อที่ มีหลักการจัดแบ่งสิง่ ของ 5 ประเภทให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ดังนี้
3.1 ของใช้ประจําวันจิปาถะ พวกรองเท้า ถุงเท้า หมวกร่ม เสือ้ กันฝนควรเก็บใกล้
ประตูหน้าบ้านหรือประตูออกสูโ้ รงรถ
3.2 อุปกรณ์ทาํ ความสะอาดบ้าน ควร เก็บ ในทีห่ ยิบใช้สะดวกซึง่ อาจอยูน่ อกหรือใน
บ้านก็ได้
3.3 ของราคาแพง และใช้เป็ นครัง้ คราวพวกเปลเตียงเด็ก ถุงกอล์ฟ กระเป๋าเดินทาง
เครือ่ งกีฬาควรทําทีเ่ ก็บของไว้ในบ้าน
3.4 เครือ่ งใช้ไฟฟ้าในบ้านทีใ่ ช้ไม่บ่อยนักพวกเครือ่ งมือ อุปกรณ์การทําความสะอาด
เครือ่ งตัดหญ้าควรเก็บหลังบ้าน ในโรงรถหรือใกล้หอ้ งครัว
3.5 ทําทีเ่ ก็บของรอใช้ของเสียรอซ่อมหรือขาย โดยทําชัน้ เก็บให้งา่ ยในการค้นหา
4. การเลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม เฟอร์นิเจอร์ทใ่ี ช้อเนกประสงค์กว่าควรได้รบั การ
พิจารณา เช่น โต๊ะอาหารพร้อมเป็ นโต๊ะทํางานได้ ตูห้ รือหัวเตียงทีใ่ ช้เป็ นแนวแบ่งของห้องได้ และ
เฟอร์นิเจอร์แบบบิวท์อนิ จะทําให้หอ้ งดูเรียบร้อย และประหยัดเนื้อทีก่ ว่าถ้าเป็ นเฟอร์นิเจอร์แบบ
ลอยตัวอาจจัดให้ดวู า่ ฝงั อยูใ่ นผนังด้วยวิธกี าร ดังนี้
4.1 ตัดส่วนทีเ่ ป็ นขาตูอ้ อกและวางพอดีกบั ขอ บหน้าต่าง ทําให้ดคู ล้ายเป็นส่วนหนึ่ง
ของบ้าน
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4.2 ทาสีเฟอร์นิเจอร์ให้เป็ นสีเดียวกับผนัง
4.3 ทําบานตูห้ ลอกหรือเติมส่วนทีช่ ่วยปิดช่องว่างเฟอร์นิเจอร์ทอ่ี ยูใ่ กล้กนั กับผนัง
4.4 จัดกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ทเ่ี หมือนกันไว้ดว้ ยกัน (แพลนบิวท์. 2554: online)

เฟอร์นิเจอร์ที่เป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม

ในปจั จุบนั มีการผลิตเครือ่ งเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ มากมาย มีปจั จัยในหลายๆ อย่าง
ทีท่ าํ ให้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์นนั ้ ๆ ผลิตออกมา ปจั จัยหนึ่งทีท่ าํ ให้เกิดแนวคิดการผลิตชิน้ งานทีม่ ขี น้ึ
ในยุคนี้คอื กระแสการรักษ์โลก ทําให้เกิดผลิตภัณฑ์โล กสีเขียวขึน้ มามากมาย พิพฒ
ั น์ อภิรกั ธนากร
(2551:5) ได้ให้ความหมายของเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อมไว้ว่า เครือ่ งเรือนหรือเครือ่ งใช้ต่างๆ ที่
ผลิตขึน้ โดยคํานึงถึงการรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติทม่ี อี ยูอ่ ย่างจํากัดบนโลกรวมถึงสิง่ แวดล้อม
ด้วยวิธกี าร ต่างๆ เช่น การนําวัสดุ ทเ่ี หลือใช้แล้วหรือขยะแปรรูปมาใช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต การ
เลือกกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ทาํ ลายหรือทําลายสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ตัวอย่างเช่น เก้าอีผ้ ลิตจากเศษ
ไม้ทเ่ี หลือใช้แล้ว ชัน้ วางของผลิตจากขีก้ บไม้ ตูเ้ ก็บของผลิตจากแผ่นหลังทีว ี ม้านังผลิ
่ ตจากเปลือก
ส้ม และถังขยะผลิตจากเศษกระดาษ เป็ นต้น
การส่งเสริมการใช้วสั ดุทดแทนไม้ธรรมชาติ เป็นแนวทางหนึ่งเพือ่ ช่วยลดปญั หาจากสภาพ
ปญั หาปจั จุบนั ทีท่ รัพยากรปา่ ไม้มจี าํ นวนลดลง ในขณะทีค่ วามต้องการใช้ไม้ยงั มีแนวโน้มเพิม่ มาก
ขึน้ ซึง่ การใช้วสั ดุทดแทนไม้นอกจากจะช่วยลดการใช้ทรัพยากรไม้แล้ว ยังช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
ประกอบกับการนําเศษวัสดุเหลือทิง้ มาทําให้กลับมีคณ
ุ ค่า เป็นวัสดุทดแทนไม้ธรรมชาติ
หรือ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม น่าจะเป็นโอกาสในการสร้างงานและเพิม่ รายได้ได้
เป็นอย่างดี นางสาวปรินดา แตรวิจติ รศิลป์ ซึง่ ปจั จุบนั เป็นผูป้ ระกอบการผลิ ตวัสดุ ทดแทนไม้
ธรรมชาติทป่ี ระสบความสําเร็จ กล่าวว่า ไม้อดั จากใบหญ้าแฝกจะสามารถนํามาใช้แทนไม้ธรรมชาติ
ได้จริง และได้ทดลองนําเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทีห่ าได้งา่ ยตามท้องถิน่ มาผลิตเป็ นไม้อดั ไม่
ว่าจะเป็ น ใบตะไคร้ เปลือกข้าว หรือแกลบ ใบเตย ซึง่ ทําให้ได้วสั ดุทดแทน ไม้รปู แบบใหม่ ๆ ทีม่ ี
ความเป็ นเอกลักษณ์และลวดลายทีไ่ ม่เหมือนใคร
กลายเป็นทีส่ นใจของกลุม่ ลูกค้า (ปรินดา
แตรวิจติ รศิลป์. 2551: Online)
การแบ่งประเภทและชนิ ดของเฟอร์นิเจอร์
1. เฟอร์นิเจอร์ทวไป
ั่
1.1 เฟอร์นเิ จอร์ชนิดทีส่ ร้างติดกับอาคาร ซึง่ เป็ นลักษณะพิเศษโดยการออกแบบ และ
สร้างให้เหมาะสมหรือเข้าชุดกับอาคารนัน้ ๆ
1.2 เฟอร์นิเจอร์แบบลอยตัว ซึง่ เจ้าของสถานทีห่ รือเจ้าของบ้านซือ้ ไปใช้เองโดยเลือก
ซือ้ ตามความพอใจ และตามความเหมาะสมกับสถานทีท่ จ่ี ะนําไปใช้ประโยชน์
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2. แยกประเภทตามสถานทีใ่ ช้
2.1 ใช้ในบ้านพักอาศัย เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ ชัน้ วางของ เป็ นต้น
2.2 ใช้ในสํานักงาน เช่น โต๊ะทํางาน เก้าอี้ ตูเ้ ก็บเอกสาร โต๊ะพิมพ์ดดี เป็ นต้น
2.3 ใช้ในทีช่ มุ ชน เช่น เก้าอีส้ นามสวนสาธารณะ เก้าอีใ้ นรถไฟ เก้าอีส้ ถานีขนส่ง ชัน้
วางสัมภาระ เป็ นต้น
2.4 ใช้ในห้องปฏิบตั กิ าร เช่น ตูเ้ ครือ่ งมือ โต๊ะทดลองงานวิทยาศาสตร์ โต๊ะทํางานช่าง
เป็นต้น
3. แยกประเภทตามวัสดุทใ่ี ช้ เพือ่ ความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยี จึงแบ่งประเภทของ
เฟอร์นิเจอร์ออกเป็ น 4 ประเภท ดังนี้
3.1 ประเภทขา (Legs Type) หมายถึง เครือ่ งเรือนทีผ่ ลิตจากไม้จริงหรือวัสดุโลหะ
ส่วนใหญ่นํามาทําเป็ นโครงสร้างเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี ขี า เช่น เก้าอี้ โต๊ะ เตียง เป็ นต้น
3.2 ประเภทตู้ (Box Type) หมายถึง เครือ่ งเรือน ทีผ่ ลิตจากไม้วทิ ยาศาสตร์ เป็ นส่วน
ใหญ่ โดยนํามาทําเป็ นโครงสร้างรูปร่างลักษณะแบบกล่อง เช่น ตูเ้ สือ้ ผ้า ตูโ้ ชว์ ตูค้ รัว ตูช้ นั ้ วางของ
เป็นต้น
3.3 ประเภทบุ (Upholstery) หมายถึง เครือ่ งเรือนทีผ่ ลิตจากไม้จริงหรือวัสดุโลหะ มา
ทําเป็นโครงสร้างภายในแล้วหุม้ ด้วยโฟมยางหรือโฟมวิทยาศาสตร์ ส่วนภายนอกนัน้ หุม้ ทับด้วย ผ้า
ชนิดต่างๆ เช่น หนังเทียม พลาสติก เป็ นต้น ตัวอย่างเช่น เก้าอีร้ บั แขก
3.4 ประเภทไม้บางอั ดโค้ง (Molded Veneer or Plywood) หมายถึง เครือ่ ง เรือนที่
ผลิต จากไม้บางมาอัดยึดติดเข้าด้วยกัน โดยใช้แบบแม่พมิ พ์กาว และแรงอัดเพื่อให้ได้ รูปร่างที่
ต้องการด้วยวิธกี ารผ่านความร้อนให้กาวแห้ง
4. เฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบได้ (Knockdown Furniture) หมายถึง เครือ่ งเรือนที่
สามารถถอดประกอบได้โดยง่า ย ไม่ว่าเครือ่ งเรือนนัน้ จะผลิตจากวัสดุอะไร จะเป็ นไม้ ไม้อดั เหล็ก
หรือหวาย ก็ตาม
ผลิ ตภัณฑ์เพื่อสิ่ งแวดล้อม
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คือ สินค้าทีผ่ ลิตขึน้ จากกระบวนการและเทคโนโลยีท่ี ใส่ใจ
กับผลกระทบ ทีจ่ ะเกิดต่อสิง่ แวดล้อม เริม่ ต้นเป็นเพือ่ นกันตัง้ แต่ตน้ ทาง คือ การคัดเลือกวัตถุดบิ ใน
การผลิต การเลือกใช้พลังงานและเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม เพือ่ ให้กระบวนการผลิตสินค้า หรือ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ ใช้พลังงานจากนํ้า และไฟฟ้ า ในการผลิตอย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ จนกระทังเสร็
่ จ
สมบูรณ์เป็ นสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ รอการบรรจุลงในหีบห่อและบรรจุภณ
ั ฑ์สาํ หรับเตรียมการขนส่ง
และจัดจําหน่ ายให้กบั ตลาดผูบ้ ริโภคต่อไป รวมทัง้ ให้ความสําคัญครอบคลุมถึงภาระในการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ อย่างถูก วิธดี ว้ ย

12
หัวใจสําคัญอีกอย่างหนึ่งของสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คือ ความพยายามในการนํา
ของเหลือใช้จากการผลิต หรือของเสียทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต เพื่อนํามาแปรกลับไปใช้ เป็น
วัตถุดบิ ในการผลิตใหม่อกี ครัง้ ช่วยทําให้ของเสียเป็นศูนย์ หรือเหลือน้อยมากทีส่ ุดเท่าทีจ่ ะทําได้
เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ อี ยูอ่ ย่างจํากัดได้คมุ้ ค่ามากทีส่ ดุ
1. ความเหมือนและความแตกต่างจากสินค้าทัวไป
่
1.1 การให้ความสําคัญกับผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม สินค้าทีผ่ ลิตในระบบ
อุตสาหกรรมทัวไปมั
่ กไม่เน้นถึงความสําคัญ ของผลกระทบทีเ่ กิดจากการผลิตทีม่ ตี ่อสิง่ แวดล้อม ทัง้
ในขณะคัดเลือกวัตถุดบิ ขัน้ ตอนการผลิต การบรรจุ และ หีบห่อ การจัดจําหน่าย การขนส่ง หรือการ
กําจัดซากผลิตภัณฑ์ เมือ่ มีการปล่อยของเสียทีเ่ หลือจากการผลิตลงสู่แหล่งนํ้า หรือ อากาศ จึงเป็น
อันตรายร้ายแรงต่อสิง่ แวดล้อม และคุณภาพชีวติ ของคนในสังคม ต่างจากสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม จะเริม่ ต้นให้ ความสําคัญกับการใช้เทคโนโลยี สะอาดในกระบวนการผลิต ตัง้ แต่การ
คัดเลือกวัตถุดบิ อย่างมีคณ
ุ ภาพ สามารถนํากลับมารีไซเคิล ใหม่ได้ หรือไม่กเ็ ลือกใช้วตั ถุดบิ ทีผ่ ลิต
มาจากกระบวนการแปรรูป เช่น กระดาษสําหรับทําหีบห่อ และ บรรจุภณ
ั ฑ์ พลาสติกทีผ่ ลิตมาจาก
เม็ดพลาสติกแปรรูป เป็ นต้ น นอกจากนี้ยงั ให้ความสําคัญ กับการใช้พลังงานนํ้าและไฟฟ้าในทุก
กระบวนการผลิต จนกระทังเสร็
่ จสมบูรณ์เป็นสินค้า พร้อมส่งไปบรรจุเป็ นหีบห่อและจําหน่ ายยัง
ผูบ้ ริโภคต่อไป การผลิตสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมจึงใช้พลังงานในการผลิตน้อยกว่าเมือ่ เทียบ
กับสินค้าทัวไป
่
1.2 ด้านราคา แม้ราคาของสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมจะมีราคาทีส่ งู กว่าสินค้า
ทัวไปตามท้
่
องตลาดอยูบ่ า้ ง แต่เมือ่ เทียบปจั จัยด้านต่างๆ เช่น คุณภาพสินค้า และต้นทุนในการ
รักษาสิง่ แวดล้อม จัดได้วา่ สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมคุม้ ค่าสําหรับผูบ้ ริโภคมากกว่า ในอนาคต
หากผูบ้ ริโภคช่วยกันเลือกสนับสนุ นสินค้าทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากขึน้
ก็ยอ่ มจะทําให้ราคา
จําหน่ายถูกลง
2. การรับคืนซากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน
สินค้าตามท้องตลาดทัวไปไม่
่
มกี ารรับคืนซากสินค้า หลังจากหมดอายุการใช้งานแล้ว
กลายเป็นภาระของผูบ้ ริโภคทีต่ ้ องหาสถานทีท่ ง้ิ หรือกําจัดสินค้าทีห่ มดสภาพนัน้ หลายบ้านมัก ทิง้
ขยะจําพวกแบตเตอรี่ โทรศัพท์มอื ถือ ถ่านไฟฉาย ฯลฯ ปะปนกับขยะทัวไป
่
อาจทําให้เกิดการ
รัวซึ
่ มในแหล่งนํ้าหรือดิน หรือเกิดการระเบิดเมือ่ ถูกเผาไหม้ ขณะทีส่ นิ ค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
เน้นให้ความสําคัญกั บภาระการรับคืนซากสินค้าทีห่ มดอายุ เช่น แบตเตอรีท่ ไ่ี ม่ใช้แล้ว หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ ตูเ้ ย็น แบตเตอรีม่ อื ถือ ฯลฯ เพือ่ นําไปแปรสภาพในกระบวนการผลิตต่อไป เป็นการ
แบ่งเบาภาระผูบ้ ริโภคและบรรเทาปญั หาขยะพิษล้นเมืองไปด้วยในเวลาเดียวกัน
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3. ประโยชน์ต่อผูบ้ ริโภค
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมผลิตด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีทส่ี ะอาด และมีการ
ตรวจประเมินคุณค่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์
และประเมินวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์วา่ มีสดั ส่วนการใช้
พลังงานทัง้ นํ้าและไฟฟ้าเป็ นสัดส่วนเท่าใดจึงจะคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ทีส่ ดุ ทําให้เป็ นผลดีต่อผูบ้ ริโภคเพราะนอกจากจะเป็ นการช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่เริม่ ต้น ยัง
เป็ นผลดีต่อสุขภาพและเงินในกระเป๋า (สําหรับสินค้าบางชนิด ) และยังช่วยให้เกิดสุขภาวะทีด่ ใี น
สังคม เป็ นการปลูกฝงั ให้ผบู้ ริโภคมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมได้
4. ประโยชน์ต่อสิง่ แวดล้อม
ผลิตภัณฑ์สนิ ค้าต่างๆ ล้วนแล้วแต่มเี ป้าหมาย เพือ่ ตอบสนองความต้องการทีห่ ลากหลาย
ของผูบ้ ริโภคในสังคม
เมือ่ ความต้องการของตลาดผูบ้ ริโภค มีแนวโน้มสูงมากขึน้ ตามการ
เจริญเติบโตของประชากร ส่ง ผลให้ผผู้ ลิตสินค้ าทัวไปเร่
่
งผลิตสินค้า เพื่อรองรับความต้องกา รให้
ทันท่วงที เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดผูบ้ ริโภคให้ได้มากทีส่ ุด เป็ นเหตุให้ผผู้ ลิตเลือกให้
ความสําคัญกับผลกําไรของสถานประกอบการมากกว่าความใส่ใจสิง่ แวดล้อม
ขณะทีส่ นิ ค้าและ
บริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มุง่ เน้นการให้ความสําคัญกับกระบวนการผลิตทีไ่ ม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด เมือ่ เทียบกับผลิตภัณฑ์อย่าง
เดียวกัน ผูผ้ ลิตจะให้ความสําคัญและใส่ใจผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต ตัง้ แต่
การคัดเลือกวัตถุดบิ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทใ่ี ช้เป็นวัตถุดบิ ใ นการ ผลิตทัง้ นํ้ามัน
ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ต้นไม้ และอื่นๆ ลดหรือไม่ใช้สารเคมีหรือสารประกอบที่ ก่อให้เกิดอันตราย
เช่น สารซี เอฟ ซี ตะกัว่ ปรอท หรือโลหะหนักต่างๆ ในกระบวนการผลิต รวมถึงการให้ความสําคัญ
กับการลดการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและ การจัดจําหน่าย ตลอดจนการใช้งาน และ การจัดการ
ซากเหลือทิง้ คุณประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จากกระบวนการผลิตทีใ่ ส่ใจในทุกขัน้ ตอนจนกว่าจะมาเป็นสินค้า
ต่างๆ ทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม จึงเป็นแนวทางหนึ่งทีช่ ว่ ยลดผลกระทบต่างๆ ในการผลิตทีอ่ าจ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อคน และสิง่ แวดล้อมได้ทงั ้ ทางตรงและทางอ้ อม ก่อให้เกิดผลดี คือ ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึง่ เป็ นสาเหตุสาํ คัญทีท่ าํ ให้เกิดปรากฏการณ์โลกร้อน และยังช่วยลดมลพิษที่
เกิดจากระบบอุตสาหกรรมโดยรวมได้อกี ด้วย
5. ประโยชน์ต่อผูผ้ ลิต
สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เป็นทางเ ลือกหนึ่งของคนรักสุขภาพของตัวเอง และ
สิง่ แวดล้อม กระแสการบริโภคสินค้าสีเขียวเริม่ ขยายวงกว้างมากขึน้ ส่งผลให้มปี ริมาณการจําหน่าย
มากขึน้ ผลกําไรทีไ่ ด้รบั ก็ยอ่ มมีมากขึน้ ขณะเดียวกัน ยังช่วยให้ผผู้ ลิตใช้ทรัพยากรในการผลิตอย่าง
คุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพ สามารถประหยัดต้นทุนทีจ่ ะต้องหมดไปกับภาระการกําจั ดของเสีย และ
มลพิษทีเ่ กิดขึน้ จากกระบวนการผลิต รูปแบบเดิม และยังเป็นการกระตุน้ ให้ผผู้ ลิตสินค้า รายอื่นๆ
ปรับปรุงคุณภาพสินค้า ทําให้เกิดการแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพของสินค้า โดยใส่ใจต่อผลกระทบที่
เกิดขึน้ ต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ นอกจากจะเป็นการสร้างการยอมรับในสินค้า แล้วยังส่งผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจในระยะยาว สามารถผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผลิตมาจากกระบวนการทีใ่ ส่ใจสิง่ แวดล้อมเน้น
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แนวคิดป้องกันก่อนทีป่ ญั หาจะเกิด และมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่ถูกบังคับด้วย
กฎหมาย เป็ นการป้องกันมลพิษทีต่ น้ เหตุ และเป็ นการเตรียมความพร้อม ของผูผ้ ลิตเพือ่ เพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันผลิตสินค้าคุณภาพในตลาดการค้าทัง้ ภายในและต่างประเทศ
(กอง
ส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม. 2549: 12-19)
นโยบายสิ่ งแวดล้อมในประเทศไทย
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ในบทที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมันคงของฐานทรั
่
พยากรและ
สิง่ แวดล้อม จุดมุง่ หมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 คือสังคมทีอ่ ยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน โดยมี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหลักการปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชา ติและ
สิง่ แวดล้อมยึดหลัก "ความพอเพียง " ของวิถชี วี ติ ทีม่ คี วามสัมพันธ์และการพึง่ พิงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของบุคคล ชุมชน และสังคมนัน้ ๆ มุง่ "ทางสายกลางหรือความสมดุล ”
ระหว่างการอนุ รกั ษ์และการใช้ประโยชน์ ระหว่างผลประโยชน์ระยะสัน้ และผลประโยชน์ระยะยาว
ระหว่างผลได้และผลเสีย ขณะเดียวกันยังต้องคํานึงถึง "คุณธรรมหรือความเป็นธรรม " ในการ
ครอบครองสิทธิ การเข้าถึง การใช้และการแบ่งปนั ผลประโยชน์ระหว่างกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย และ
สร้าง "ความรู้" ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมร่วมกันของทุกภาคส่วน รวมทัง้ ยึด
หลัก "ความพอประมาณ" ในการพัฒนาทีไ่ ม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินขีดความสามารถในการ
ฟื้นตัวของทรัพยากรธรรมชาติและการบําบัดมลพิษของระบบนิเวศให้คงไว้ซง่ึ "ความสมดุล " เพือ่
สร้างหลักประกันว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านัน้ จะยังคงอยูแ่ ละคงความอุดมสมบูรณ์ สามารถเป็ น
ฐานการดํารง ชีวติ ของคนในสังคมให้อยูเ่ ย็นเป็นสุขร่วมกันและเป็นรากฐานการพัฒนาประเทศได้
อย่างยังยื
่ น
การประเมินสถานภาพทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของประเทศไทยนัน้ พบว่า
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทีเ่ คยเป็ นจุดแข็งของประเทศมาแต่เดิม ได้รบั
ผลกระทบจากแบบแผน การพัฒนาทีม่ งุ่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพือ่ ตอบสนองการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจเป็ นหลัก ทําให้มกี ารใช้ทรัพยากรอย่างสิน้ เปลืองโดยไม่คาํ นึงถึงข้อจํากัด การขยายตัว
ของภาคเศรษฐกิจและการย้ายฐานการผลิตของอุตสาหกรรมทีม่ มี ลพิษสูง จากผลของการเปิดเสรี
ทางการค้าและการลงทุน รวมทัง้ พฤติกรรมการบริโภค และกระแสวัตถุนยิ ม ได้เพิม่ ปริมาณมลพิษ
และของเสีย ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชน ทําให้สถานการณ์ทนุ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม อยูใ่ นสภาพทีก่ าํ ลังเป็นปญั หาต่อการดํารงชีวติ ของประชาชน
และส่งผลต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ อนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และยกระดับการสร้างคุณค่า และคุณภาพชีวติ ของประชาชน

15
2. เพือ่ เสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมให้เป็ นฐานการพัฒนาประเทศทีม่ นคง
ั ่ สมดุลและยังยื
่ น
3. เพือ่ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสูก่ ารพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
ในระยะยาว
4. เพือ่ ให้เกิดการกระจายอํานาจและมีการแบ่งปนั ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
ทัง้ ในระดับท้องถิน่ และระดับชาติรวมทัง้ รักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงในพันธกรณี
ระหว่างประเทศ
เป้ าหมาย
1. การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ
1.1 คุม้ ครองพืน้ ทีป่ า่ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 33 พืน้ ทีป่ า่
อนุรกั ษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ ฟื้นฟูปา่ อนุรกั ษ์ 2,900,000 ไร่
1.2 ฟื้นฟูพน้ื ทีด่ นิ ทีม่ ปี ญั หา เช่น พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว ดินเค็ม ดินขาดอินทรีย์ ไม่
ตํ่ากว่า 10,000,000 ไร่ และลดพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาการชะล้างพังทลายไม่ต่ํากว่า 5,000,000 ไร่
2. การตอบสนองความต้องการและความจําเป็นในการดํารงชีวติ
2.1 ออกกรรมสิทธิ ์ทีด่ นิ (โฉนด) 10,000,000 ไร่ จัดสรรทีท่ าํ กิน ให้ผไู้ ร้ทท่ี าํ
กินไม่น้อยกว่า 700,000 ราย
2.2 มีการบริหารจัดการลุม่ นํ้าอย่างบูรณาการ 25 ลุ่มนํ้า และเพิม่ พืน้ ที่
ชลประทานไม่น้อยกว่า 8 แสนไร่
2.3 มีการนําขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณมูล
ฝอยทีเ่ กิดขึน้ ทัวประเทศ
่
ของเสียอันตรายจากชุ มชนและอุตสาหกรรมได้รบั การจัดการอย่างถูกต้อง
ร้อยละ 80 ของปริมาณของเสียอันตรายทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด มีระบบเรียกคืนซากของเสียอันตรายจาก
ผลิตภัณฑ์ใช้แล้วโดยผูผ้ ลิตและผูน้ ําเข้า
2.4 ลดการนําเข้าปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตรให้ไม่เกินปีละ 3.5 ล้านตัน
รวมทัง้ มีระบบจัดการสารเคมีอย่างครบวงจรตัง้ แต่การผลิต การนําเข้า จนถึงการกําจัดทําลาย
2.5 ควบคุมรักษาคุณภาพนํ้า ในลุม่ นํ้าต่างๆ และแหล่งนํ้าธรรมชาติ ให้อยูใ่ น
เกณฑ์พอใช้และดี รวมกันไม่ต่ํากว่าร้อยละ 85 ฟื้นฟูคณ
ุ ภาพนํ้าในแม่น้ําสายหลัก โดยเฉพาะ
เจ้าพระยาตอนล่าง ท่าจีนตอนล่าง ลําตะคองตอนล่าง และทะเลสาบสงขลา ไม่ให้อยูใ่ นเกณฑ์เสื่อม
โทรมมาก และควบคุมคุณภาพอากาศทัง้ ในเขตเมือง ชนบท และเขตอุตสาหกรรม ให้อยูใ่ นเกณฑ์
มาตรฐาน
การวางรากฐานด้านการปรับโครงสร้างเศรษฐกิ จไปสู่การพัฒนาบนฐาน
1. มีระบบฐานข้อมูลและความหลากหลายทางชีวภาพทีส่ มบูรณ์ รว มทัง้ มีกลไก
ระเบียบควบคุมการเข้าถึง การใช้ และการแบ่งปนั ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
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2. เกิดเครือข่ายชุมชนพึง่ ตนเองทีม่ คี วามมันคงด้
่ านอาหารและสุขภาพ จากการ
จัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิน่ ไม่น้อยกว่า 1,500 ชุมชน
แนวทางการพัฒนา
หลักการสําคัญทีใ่ ช้ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ ประการแรก คือ
ต้องให้ความสําคัญกับการอนุ รกั ษ์ฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และควบคุมดูแลคุณภาพ
สิง่ แวดล้อมอย่างจริงจังโดยต่อเนื่อง ประการทีส่ องจะต้องระมัดระวังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ การดํารงชีวติ ของคนในชุมชน การสร้างกิจกรรมและการผลิตทางเศรษฐกิจให้เป็นไป
อย่างรูค้ ุณค่าโดยการมีส่วนร่วมของผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์และผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากร
ประการทีส่ าม คือการนําจุดแข็งและโอกาสของประเทศ คือ ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ
มาสร้างกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล ด้วยการวางรากฐานการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่
จะนําไปสูก่ ารพัฒนาทีผ่ สมผสานระหว่างทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม และประการสุดท้าย คือ การบริหารจัดการความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และการได้รบั ผลกระทบจากมลพิษโดยสันติ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่
สําคัญ ดังนี้
1. การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสร้างองค์ความรู้
1.2 ส่งเสริมสิทธิชมุ ชนและการมีสว่ นร่วมในจัดการทรัพยากร
1.3 พัฒนาระบบการจัดการร่วมเพือ่ อนุรกั ษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
2. การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ เี พือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
2.1 การปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภค เพื่อลดผลกระทบ
ต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.1.1 กําหนดนโยบายสาธารณะทีส่ ง่ เสริมการผลิต และบริโภคทีย่ งยื
ั ่ นใน
สังคมเช่น การปรับนโยบายการลงทุนในโครงสร้างพืน้ ฐานด้านการคมนาคมขนส่งทีป่ ระหยัด
พลังงานคือระบบรางและการขนส่งทางนํ้าแทนการขนส่งทางถนน การใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน
การใช้รถยนต์สว่ นตัว เพื่อให้เกิดการประหยัดทรัพยากร พลังงานและลดมลพิษ การกําหนด
มาตรการทางภาษีและราคา เพือ่ จูงใจให้เกิ ดการปรับเปลีย่ นแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค
2.1.2 ส่งเสริมการผลิตทีส่ ะอาดในภาคอุตสาหกรรม
และการบริการ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง ขนาดเล็กทีก่ ่อมลพิษ รวมทัง้ ขยายผลประสบการณ์เรียนรูด้ า้ น
การผลิตทีส่ ะอาด จัดเวทีแลกเปลีย่ นประสบการณ์ พัฒนาบุคคลากรด้ านเทคโนโลยีสะอาด
โดยเฉพาะสําหรับ SMEs ในกลุม่ วิสาหกิจ และคูค่ า้ ธุรกิจ
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2.1.3 ส่งเสริมการทําเกษตรอินทรียแ์ ละเกษตรยังยื
่ นเพือ่ ลดการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตร โดยส่งเสริมการใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในภาคเกษตร
ส่งเสริมการทําเกษตรโดยใช้ป๋ ยชี
ุ ว ภาพ พัฒนาถ่ายทอดเทคนิคและความรูด้ า้ นเกษตรยังยื
่ น มีการ
ประกันความเสียหายผลผลิตจากการปรับเปลีย่ นการทําเกษตรกระแสหลักมาทําเกษตรยังยื
่ น พร้อม
ทัง้ สร้างเครือข่ายด้านการตลาดรองรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารนําวัสดุเหลือทิง้
ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์
2.1.4 กําหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ทงั ้ ทางการเงินและการคลังเพือ่ ให้
เกิดการผลิตและบริโภคทีย่ งยื
ั ่ น รวมทัง้ ปรับโครงสร้างภาษีเพื่อการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม จูงใจให้เกิด
การประหยัดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิต
และจูงใจสนับสนุ นให้ผปู้ ระกอบการใช้
เทคโนโลยีและกระบวนการผลิตทีส่ ะอาด เช่น การเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพยากร ลดหย่อนภาษี
สําหรับผูผ้ ลิตสินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การให้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผปู้ ระกอบการทีน่ ํา
วัสดุใช้แล้วมาเป็ นวัตถุดบิ ในการผลิต สนับสนุนการลงทุนแก่ผผู้ ลิตสินค้าจากวัสดุใช้แล้วรวมทัง้
ลดหย่อนภาษีนําเข้าเทคโนโลยีสะอาดและภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลแก่ผปู้ ระกอบการ ตลอดจนผลักดัน
ให้สถาบันการเงินพิจารณาให้สนิ เชือ่ เงินกูด้ อกเบีย้ ตํ่าแก่ผปู้ ระกอบการทีใ่ ช้กระบวนการผลิตทีส่ ะอาด
2.1.5 ส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด เทคโนโลยี
วัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยให้เกิดการประหยัด ทรัพยากร พลังงาน และลดมลพิษ รวมทัง้
การผลิตพลังงานทดแทนจากพืชและชีวมวล โดยให้ดาํ เนินการร่วมกับภาคเอกชนทีจ่ ะเป็นผูน้ ําองค์
ความรู้ ดงั กล่าวไปใช้ในเชิงพาณิชย์ และชุมชนทีม่ อี งค์ความรูห้ รือภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมให้ต่อยอดและ
แลกเปลีย่ นเรียนรูอ้ ยูแ่ ล้ว โดยเฉพาะในภาคเกษตรทีม่ ภี มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ อยูม่ าก
2.1.6 สร้างตลาดสินค้าและบริการทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม โดยภาครัฐเป็ น
ผูน้ ําในการบริโภค ปรับปรุงกฎ ระเบียบ วิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างของรัฐให้สามารถรองรับสินค้าดังกล่าว
รวมทัง้ กําหนดเกณฑ์มาตรฐาน กลไกการตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับ
สิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและเป็นทีย่ อมรับของตลาดโลก
พัฒนาและจัดทํา
ฐานข้อมูลสินค้าฉลากเขียว/สินค้าทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กําหนดและให้รางวัลกับหน่วยงานที่ เป็น
องค์กรสีเขียวของภาครัฐ ตลอดจนส่งเสริมการจัดซือ้ ทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ในองค์กรภาคเอกชน
ผ่านห่วงโซ่อุปทานสีเขียวหรือการจัดการสิง่ แวดล้อมผ่านคูค่ า้ ทางธุรกิจ ควบคูก่ บั การเชื่ อมโยงเป็น
เครือข่ายผูบ้ ริโภคเพือ่ สิง่ แวดล้อม เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละความร่วมมือในการพิทกั ษ์สทิ ธิและ
เฝ้าระวัง เช่น เป็ นชมรม หรือเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ ชมรมผูบ้ ริโภคเพื่อสิง่ แวดล้อมและ
สุขภาพ เป็ นต้น
2.1.7 ส่งเสริมการใช้วฒ
ั นธรรม ประเพณี การดํารงชีวติ ตามวิถไี ทย เพือ่
ปลูกฝงั ค่านิยมการบริโภคอย่างพอเพียง และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยใช้
สถาบัน ครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันศาสนา ผ่านการให้ความรูโ้ ดยตรง การทําตัว
บริโภคตามความจําเป็ น ผลิตโดยใช้ทรัพยากรของท้องถิน่ บนฐานภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิม เน้นการเรียนรู้
และพึง่ ตนเอง ตัวอย่างเช่น ชุมชนเกษตรอินทรีย์ เป็ นต้น
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2.1.8 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ สร้างจิตสํานึ ก ความรูค้ วาม
เข้าใจและสร้างค่านิยมเกีย่ วกับการบริโภคทีย่ งยื
ั ่ น การบริโภคอย่างพอเพียง รวมทัง้ ให้ขอ้ มูล
ข่าวสาร และถ่ายทอดความรูเ้ กีย่ วกับผลกระทบของการบริโภคทีไ่ ม่ยงยื
ั ่ นหรือมีการปนเปื้อนของ
สารพิษต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพ เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีองค์ความรูเ้ พียงพอต่ อการตัดสินใจเลือกซือ้
สินค้า และบริการ
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริหารจัดการ
เพือ่ ลดมลพิษ และควบคุมกิจกรรมทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ การพัฒนาคุณค่า
ความหลากหลายทางชีวภาพ และ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ. 2006: Online))
วัสดุทดแทนในการผลิ ตเฟอร์นิเจอร์
วัสดุทน่ี ํามาออกแบบเฟอร์นิเจอร์มหี ลายชนิด การเลือกวัสดุนนั ้ ขึน้ อยูก่ ะความถูกต้องและ
เหมาะสมกับแบบ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัตติ ่างๆ ข้อดีขอ้ เสียของวัสดุ ชนิดนัน้ เพื่อทีจ่ ะเลือกใช้ได้
เหมาะสมกับการใช้งาน วัสดุทม่ี โี ดยทัวๆ
่ ไ ป สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทําเฟอร์นเิ จอร์ ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั รูปทรง ของเฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ๆ วัสดุทน่ี ยิ มใช้ในการทําเฟอร์นเิ จอร์แบ่งดังนี้ ไม้ โลหะ และ
พลาสติก วัสดุทใ่ี ช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม ี 3 ชนิดใหญ่ๆ คือ โลหะ สารอินทรีย์สังเคราะ ห์
และสารอินทรีย์ธรรมชาติ
1. โลหะ (Metallic materials) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
1.1โลหะประเภทเหล็ก (Ferrous metal) เป็ นโลหะเหล็กผสมอยู่ หรือ
ส่วนประกอบ เช่น เหล็กกล้า เหล็กเหนียว เหล็กไร้สนิม เหล็กหล่อ เป็ นต้น
1.1.1 เหล็ก สามารถนํามาขึน้ รูปในลักษณะต่างๆได้ตามต้องการ สามาร ถรับ
แรงได้ดี แต่มกั มีปญั หาในเรือ่ งของสนิมของเหล็ก จึงทําให้มขี อ้ จํากัดในเรือ่ งของอายุการใช้งาน
ดังนัน้ การนําไปใช้งานจะต้องเคลือบผิวเหล็กด้วยวัสดุอ่นื ๆ เช่น พลาสติก สี โครเมียม เป็นต้น
1.2 โลหะประเภทไม่ใช่เหล็ก (Non Ferrous metal ) เป็ นโลหะทีไ่ ม่มสี ่วนผสมของ
เหล็ก เช่น อะลูมเิ นียม ทองเหลือง ทองแดง บรอนซ์ สังกะสี เป็ นต้น
1.2.1อะลูมิเนียม เป็นโลหะที่นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์มาก เพราะมี
นํ้าหนักเบาความหนาแน่นน้อย มีกําลังต่อหน่วยนํ้าหนักสูง ทนทานต่อการเกิดสนิม และผิวหน้าของ
อะลูมเิ นียมเรียบ จึงไม่จาํ เป็ นต้องเคลือบผิว
1.2.2 ทองแดง ทองเหลือง และบรอนซ์ วัสดุโลหะจําพวกนี้นิยมนํามาใช้ใน
งานเฟอร์นเิ จอร์เป็ นจํานวนมาก สามารถนํามาเป็นโครงสร้างและส่วนระดับ หรืออุปกรณ์ (Hardware)
เช่น บานพับ อุปกรณ์ยดึ วัสดุโลหะพวกนี้ให้ความรูส้ กึ สวยงาม หรูหรา สามารถทําลวดลายได้ด ี ทํา
ให้งานเฟอร์นเิ จอร์ดมู คี ณ
ุ ค่ามากขึน้
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2. สารอินทรียส์ งั เคราะห์ (Organic material: Synthetically) เป็นวัสดุสงั เคราะห์ หรือ
วัสดุเทียม ทีน่ กั วิทยาศาสตร์ได้นํามาพัฒนาจากวัสดุทม่ี โี ครงสร้างง่ายๆ โดยอาศัย ความร้อน ความดัน
แคตะลิสต์ ทําปฏิกริ ยิ าทางเคมีซบั ซ้อน จนเกิดสารใหม่ทมี่ีโครงสร้างซับซ้อน และเกิดคุณสมบัติเฉพาะ
ต่างๆ มากมายเช่น พลาสติก ยางเทียม ใยสังเคราะห์ เป็นต้น
2.1 พลาสติก (Plastic) เป็นสารสังเคราะห์ทม่ี นุษย์สร้างขึน้ เพือ่ ลดต้นทุนในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทท่ี าํ จากไม้ และราคาตํ่ากว่า นํ้าหนักเบากว่าไม้ และโลหะ เหมาะสําหรับใช้ งาน
ทัวไปที
่ ไ่ ม่ตอ้ งการความแข็งแรงมากนัก แต่ทงั ้ นี้พลาสติกก็ไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติ
ทัง้ ยังไม่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอีกด้วย
3. สารอินทรีย์ธรรมชาติ (Organic material from natural sources) ได้แก่ วัตถุทไ่ี ด้
จากธรรมชาติโดยตรง เช่น ไม้ ยาง ดิน หิน หนังสัตว์ เป็ นต้น
3.1 ไม้ (Wood) ไม้ทใ่ี ช้ทาํ เฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ไม้ธรรมชาติ
และไม้วทิ ยาศาสตร์
3.1.1 ไม้ธรรมชาติ (Solid wood) เป็นไม้ทไ่ี ด้มาจากการตัดจากต้นไม้ต่างๆ
ไม้ทน่ี ิยมนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ไม้สกั ไม้มะม่วงปา่ ไม้ประดู่ ไม้จาํ ปาปา่ ไม้แดงนํ้า ไม้ยมหอม
ไม้รม่ ม้า ไม้เหียง ไม้ยาง ไม้อนิ ทนิน ไม้ตะแบง ไม้โมกมัน ไม้ยมหิน ไม้แดง ไม้มะเกลือ ไม้เต็ง ไม้รงั
ไม้มะค่าโมง ไม้ตะเคียนทอง ไม้พยุงหรือไม้ประดู่ลาย ไม้ชงิ ชัง ซึง้ ไม้ทงั ้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ การนํามา
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ จะคัดสรรคุณสมบัตคิ วามทนทานของไม้ เพื่อให้เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด
ทัง้ นี้การนําไม้ธรรมชาติมาผลิตเฟอร์นเิ จอร์ เป็นเวลานาน จึงถือเป็นการทําลายปา่ ไม้ธรรมชาติอกี
ทางหนึ่งเช่นกัน
3.1.2 ไม้วทิ ยาศาสตร์ (Synthetic wood) เป็ นไม้ทางเลือกหนึ่งทีถ่ ูกผลิต
ขึน้ มา ทดแทนไม้ธรรมชาติ ซึง่ มีราคาแพงและหายาก ประกอบกับการขาดแคลนวัตถุดบิ สําหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่ อ้ งใช้ไม้เป็ นวัตถุดบิ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นเิ จอร์ อุตสาหกรรมกรอบรูป
อุตสาหกรรมก่อสร้างและการตกแต่งเป็นต้น ไม้วทิ ยาศาสตร์เป็นไม้ทผ่ี ลิตได้โดยการนําท่อนไม้ กิง่ ไม้
เศษไม้ มาใช้เป็ นวัต ถุดบิ เพือ่ การผลิตให้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ ค่า และมีราคาถูกกว่าการใช้ไม้จริง
ไม้วทิ ยาศาสตร์ทน่ี ยิ มใช้ในงานเฟอร์นเิ จอร์มหี ลากหลายชนิดขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น
3.1.2.1 ไม้อดั (Plywood or Veneer wood) นิยามใช้กนั อย่างแพร่หลาย
เนื่องจากมีคว ามสะดวกไม่ตอ้ งไส มีความหนาทีแ่ น่นอน แข็งแรงไม่แตกร้าว ดัดขึน้ รูปได้ ในงาน
เฟอร์นิเจอร์นิยมใช้ไม้อดั ควบคู่ไปกับไม้ธรรมชาติ เป็ นเฟอร์นิเจอร์ชนิดโครง (Hollow core) โดยใช้
ไม้ธรรมชาติเป็ นโครงภายในของเฟอร์นเิ จอร์และใช้ไม้อกั ปิดทับหน้าให้เกิดความสวยงามและคงทน
นอกจากนี้ไม้อดั ยังสามารถนํามาเป็ นโครงสร้างเฟอร์นเิ จอร์ โดยการดัดโค้งด้วยการประกบกันเป็น
แผ่นหนา และอัดเข้ากับแม่พมิ พ์ดว้ ยแรงอัด เพื่อให้ได้ส่วนโค้งตามแบบ ส่วนใหญ่ใช้ในส่วนของทีน่ งั ่
พนักพิง และขาเฟอร์นิเจอร์
3

5

4
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3.1.2.2 ปาร์ตเิ กิลบอร์ด (Particleboard) เป็ นแผ่น ไม้วทิ ยาศาสตร์ทม่ี รี พู รุน
มากกว่าและผิวหน้าทัง้ สองด้านไม่เรียบเท่ากับเอ็มดีเอฟบอร์ด ในการใช้งานจึงต้องนําไปปิดทับหน้า
ด้วยกระดาษพิมพ์ลายอาบกาวเมลานีนหรือไม้บาง หรือวัสดุปิดผิวอื่นๆ ซึง่ มีลายหรือสีต่างๆกัน ทํา
ให้มคี วามสวยงามและนําไปผลิตเป็ นเฟอร์นิเจอร์ได้ เช่น ตู้
โต๊ะ เตียง ประเภทถอดประกอบ
(Knock-down) เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเสียง เช่น ทําตู้ลําโพง ตู้โทรทัศน์
ตู้เครื่องเสียงต่างๆ
3.1.2.3 เอ็มดีเอฟบอร์ด (Medium density fiber board : MDF) เป็น
ผลิตภัณฑ์ไม้ทม่ี ผี วิ เรียบแน่ น เนื้อละเอียด มี ความหนาแน่นเสมอกันทัง้ แผ่น ปราศจากตําหนิ จึง
สามารถนําไปเคลือบผิวด้วยแล็กเกอร์ สี หรือนําไปปิดทับหน้าด้วยกระดาษอาบกาวเมลานีน หรือไม้
บาง หรือวัสดุปิดผิวอื่นๆ ได้ดมี าก โดยไม่ตอ้ งขัดผิวหรือลงวัสดุรองพืน้ ใดๆ ทัง้ จะไม่ปรากฏร่องรอย
ให้เห็นบนแผ่นวัสดุทป่ี ิดผิวด้วย สัน ของแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดมีลกั ษณะแน่ นเรียบปราศจากรูพรุนจึง
สามารถใช้เครือ่ งจักรตัดแต่งให้เป็ นรูปโค้งมนหรือรูปใดๆ ได้ โดยจะปิดทับสันของขอบนัน้ ๆ เอ็มดี
เอฟบอร์ดมีแรงยึดเหนี่ยวตะปูเกลียวทัง้ ด้านหน้าและด้านสันของแผ่นสูง ทัง้ นี้เพราะมีความหนาแน่ น
มากตลอดทัวทั
่ ง้ แผ่น ดั งนัน้ เอ็มดีเอฟบอร์ดจึงเป็ นแผ่นไม้วทิ ยา ศาสตร์ ทใ่ี กล้เคียงกับไม้ธรรมชาติ
ทีส่ ดุ จึงสามารถนําไปผลิตเฟอร์นเิ จอร์ กรอบรูป กรอบกระจก เครือ่ งใช้ในสํานักงานได้มากมาย
หลายประเภท
การผลิตแผ่นไม้วทิ ยา ศาสตร์ มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การนําแผ่นไม้มาใช้ทดแทนไม้
ธรรมชาติ โดยพยายา มให้เกิดความคงทนและมีความเหมาะสมในการนําไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ต่างๆ กัน ทัง้ ปาร์ตเิ กิลและเอ็มดีเอฟบอร์ดทีม่ รี ปู ร่างเช่นเดียวกันคือ เป็ นแผ่นไม้ทม่ี คี วามเรียบของ
ผิวทัง้ สองด้าน มีความกว้าง ยาว และความหนา แตกต่างกันไปขึน้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์การใช้งาน
ขนาด กว้างยา ว ทีผ่ ลิตกันมากและนําไปใช้อย่างแพร่หลายคือขนาก 4x8 ฟุต ส่วนความหนา
ปาร์ติเกิล จะมีความหนาระหว่าง 6-35 มิลลิเมตร ในขณะทีแ่ ผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดจะมีความหนา
ระหว่าง 2.5 – 25 มิลลิเมตร เนื่องจากความแข็งแรงของแผ่นปาร์ตเิ กิลมีน้อยกว่าเพราะมีรพู รุนอยู่
ด้านในของแผ่น แต่แผ่นเอ็มดีเอฟมีความหนาแน่นด้วยการสานของเส้นใยทัวถึ
่ งตลอดทัง้ แผ่น ความ
แข็งแรงจึงมีมาก สามารถผลิตในขนาดทีม่ คี วามหนาน้อยกว่าได้ ด้วยคุณสมบัตคิ วามหนาแน่นของ
เส้นใยตลอดทัง้ แผ่นจึงทําให้แผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดมีน้ําหนักมากกว่าแผ่นปาร์ตเิ กิล เพราะถ้ามีความ
หนามากจะทําให้มนี ้ําหนักทีม่ ากเกินความเหมาะสม
สําหรับตลาดภายในประเทศไทย มีความต้องการแผ่นไม้วทิ ยาศาตร์ทน่ี ําไปผลิต
เฟอร์นเิ จอร์ประเภทต่างๆ ทีม่ คี วามหนา 12 และ 16 มิลลิเมตร เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการผลิต
แผ่นปาร์ติเกิล ไปใช้ผลิตเฟอร์นิ เจอร์มากกว่าแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ด เพราะมีนํ้า หนักที่ เบากว่า
ราคาถูกกว่าทั้งยังทําเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะถอดประกอบได้เช่นกัน เคลือ่ นย้ายได้สะดวก ในปจั จุบนั
จึงพบเห็นเฟอร์นิเจอร์ทท่ี าํ จากปาร์ตเิ กิลบอร์ดอย่างแพร่หลาย เอ็มดีเอฟบอร์ดจึงเป็ นไม้
วิทยาศาสตร์ทผ่ี ลิตเฟอร์นเิ จอร์เฉพาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคในระดับสูง ซึง่ ต้องการสิน ค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจากการประกอบแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดเข้าด้วยการใช้อุปกรณ์สาํ หรับเฟอร์นิเจอร์ และ
3
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ตะปูควงจะแข็งแรงและแน่ นหนากว่าการประกอบแผ่นปาร์ตเิ กิล การทําสีแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ดจะ
ประหยัดสีมากกว่าการทาสีบนแผ่นปาร์ตเิ กิลทัง้ ยังมีความเรียบสมํ่าเสมอ ข องสีบนแผ่นเอ็มดีเอฟ
บอร์ดมากกว่า เอ็มดีเอฟบอร์ดสามารถทําผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทม่ี รี ปู ร่างโค้งมนได้สวยงามเช่นใด
ก็ได้ โดยไม่ตอ้ งนําวัสดุอ่นื มาเสริม นอกจากนี้เอ็มดีเอฟบอร์ด ยังสามารถนําไปทําคิว้ ตกแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เพื่อเพิม่ ความสวยงาม ให้กบั เฟอร์นิเจอร์ได้อกี ด้วย
ทัง้ นี้แล้วเทคนิคการประกอบแผ่นปาร์ตเิ กิลบอร์ดหรือแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ด ไม่สาม
รถใช้เทคนิคได้มากมาย เท่ากับไม้ธรรมชาติ การประกอบเป็นเฟอร์นเิ จอร์จงึ ต้องใช้อุปกรณ์ (Fitting)
สําหรับงานเฟอร์นิเจอร์หรือตะปูควงเท่านัน้
4.ลักษณะของวัสดุทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
4.1 มีการผลิตโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า เป็นลักษณะของวัสดุทเ่ี ป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม เนื่องจากสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรใหม่ เช่นผลิตภัณฑ์ทท่ี าํ จากวัสดุรไี ซเคิล วัสดุ
หมุนเวียน หรือคํานึงถึงทีม่ าของวัสดุ เลือวัสดุทท่ี ดแทนได้ เช่น การใช้ไม้จากแหล่งไม้ทดแ ทน ทีม่ ี
การเตรียมการการสําหรับการตัด และการทดแทนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ เป็ นการลดการเสาะหา หรือใช้ทรัพยากรใหม่ หรือในทํานองเดียวกันการใช้
วัสดุทท่ี ดแทนได้ จะลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ควรพิจารณาว่าวัตถุดบิ ทีใ่ ช้
ในการผลิตสินค้าดังกล่าวสามารถรีไซเคิลได้หรือไม่ และรีไซเคิลได้ในสัดส่วนมากหรือน้อยเมือ่ เทียบ
กับสัดส่วนการใช้วตั ถุดบิ ทัง้ หมด รวมถึงความสามารถในการนํากลับมาใช้ใหม่ ของตัวผลิตภัณฑ์
นัน้ ๆ เอง หากหมดอายุหรือเลิกการใช้งานแล้ว และไม่ทง้ิ ของเสียตกค้างไว้ให้กบั สภาพแวดล้อม
4.2 ไม่ใช้วสั ดุและสารเคมีทเ่ี ป็นพิษในการผลิต ตัวอย่างสารเคมีอนั ตราย ทีพ่ บใน
ผลิตภัณฑ์มากทีส่ ุดคือตะกัว่ ส่วนใหญ่พบในสีทใ่ี ช้ทาผลิตภัณฑ์และวัสดุทใ่ี ช้ทาํ เฟอร์นิเจอร์ ซึง่ มี
ผูผ้ ลิตพยายามสรรหาทัง้ สารและสีสงั เคราะห์ เพือ่ ให้วสั ดุมคี วามคงทนแข็งแรงมีอายุการใช้ งาน
ยาวนานหรือใยหินทีใ่ ช้ในการผลิตกระเบือ้ งมุ งลังคา สิง่ เหล่านี้นอกจากจะส่งผลต่อสิง่ แวดล้อม ยัง
ส่งผลต่อสุขภาพของผูผ้ ลิต หรือแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และผูอ้ าศัยภายในอาคาร เช่น จะมี
อาการอ่อนเพลีย ปวดศรีษะ เซือ่ งซึม ง่วงเหงาหาวนอนผืน่ คันตามผิวหนัง ระคายเคืองต า จมูก คอ
หายใจขัด หอบหืด และเป็ นภูมแิ พ้ เป็ นต้น
4.3 วัสดุทใ่ี ช้ควรย่อยสลายด้วยตัวเองได้ หากวัสดุก่อสร้างนัน้ สามารถย่อยสลาย
ได้ดว้ ยตัวเองแ ละไม่เป็ นพิษกับสิง่ แวดล้อมแล้ว จะสามารถประหยัดทัง้ พลังงานและลดกระทบต่อ
สิง่ แวดล้อมในขัน้ ตอนการทําลาย เมือ่ วัสดุก่อสร้าง สิน้ อายุการใช้งาน วัสดุบางชิน้ เมือ่ รือ้ ถอนทําลาย
จนเป็นขยะก่อสร้างแล้วยากแก่การนําไปใช้กาํ จัด วัสดุบางชนิดมีความคงทนมากจนไม่สามารถย่อย
สลายได้ดว้ ยตัวเองในธรรมชาติ เช่น คอนกรีต
4.4 เลือกใช้วตั ถุดบิ ในพืน้ ที่ วัสดุทเ่ี ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมควรผลิตจากวัตถุดบิ ทีม่ ี
อยูใ่ นพืน้ ที่ หรือการใช้วตั ถุดบิ ทีม่ าจากแหล่งต้นกําเนิดทีอ่ ยูไ่ ม่ห่างไกลจากสถานทีผ่ ลิตมากเกินไป
ทําให้ลดการสูญเสียพลังงานในการขนส่ง สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการจัดซือ้ และระยะเวลาในการ
ขนส่งยังช่วยลดมลภาวะ ทางอากาศจากการขนส่งและฝุน่ จากท่อไอเสีย ถ้าแหล่งต้นกําเนิดวั ตถุดบิ
อยูใ่ กล้กบั สถานทีก่ ่อสร้าง ไม่เพียงลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและค่าใช้จา่ ยจากการขนส่ง แต่ยงั
ช่วยเศรษฐกิจส่วนภูมภิ าคให้เข็มแข็งยิง่ ขึน้
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4.5 ประหยัดพลังงานในการผลิต โดยพิจารณาจากการใช้พลังงานในการผลิตวัสดุ
ก่อสร้างนัน้ ทีม่ กี ารใช้พลังงานน้อยลดการใช้พลังง านหรือใช้พลังงานมากเกินไป โดยเปรียบเทียบ
การใช้พลังงานกับเทคโนโลยีการผลิตทีผ่ า่ นมา มีอตั ราการสิน้ เปลืองพลังงานมากหรือน้อยกว่า
กระบวนการผลิตแบบปจั จุบนั นอกจากนี้การใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิตถือเป็นส่วน
สําคัญอย่างหนึ่งในการประหยัดพลังงานในการผลิต
4.6 ลดการปล่อยสารพิษขณะผลิต การผลิตวัสดุจะต้องไม่ปล่อยสารพิษ หรือสาร
ตกค้างออกมาสูส้ ภาพแวดล้อมมากเกิน กว่าค่ามาตรฐานทีก่ าํ หนดหรือลดน้อยลงจนแทบจะเป็น
ศูนย์ แม้ว่าจะเห็นได้ไม่ชดั เจนเนื่องจากเป็ นกระบวนการทีไ่ ม่ได้เกิดขึน้ บริเวณสถานทีก่ ่อสร้าง แต่
แท้จริงแล้วการผลิตวัสดุ ก่อสร้าง เป็ นปจั จัยหลักในการทําให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดย
พิจารณาทีก่ ารผลิตวัสดุดงั กล่าวสร้างให้เกิดของเสียทีเ่ ป็นอันตรายหรือเกิดมลพิษหรือไม่ โรงงานที่
ทําการผลิตมีการทิง้ หรือกําจัดของเสียทีเ่ ป็นอันตรายหรือเกิดมลพิษหรือไม่ โรงงานทีท่ าํ การผลิตมี
การทิง้ หรือกํา จัดของเสียเหล่านัน้ อย่างไร ตัวอย่างเช่น
อาคาร ก่ออิฐฉาบปูนจะส่งผลดีต่อ
สภาพแวดล้อมในแง่ของพลังงานทีใ่ ช้ในการผลิตและใช้พลังงานในการก่อสร้าง หรือติดตัง้ น้อยแต่
สารเคมีทอ่ี อกมาจากโรงงานผลิต อาจจะเป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมรวมทัง้ มีการใช้พลังงานใน
การขนส่งปริมาณมากได้
4.7 ใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ทส่ี ามารถนํากลับไ ปใช้ใหม่ ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์หบี ห่อ ต้องเลือก
วัตถุดบิ ในการทําบรรจุภณ
ั ฑ์ ทีป่ ลอดภัยและสามารถนําไปรีไซเคิลได้ อาจรวมถึงการใช้วสั ดุก่อสร้าง
ทีไ่ ม่มสี ารพิษหรือสารต้องห้ามทีจ่ ะเป็ นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมเป็นส่วนผสมอยูใ่ นการบรรจุหบี ห่อ
มีขนาดและนํ้าหนักของหีบห่อทีเ่ หมาะสมไม่ ใหญ่เกินความจําเป็น ซึง่ จะไม่ทาํ ให้เกิดการสิน้ เปลือง
พลังงานในการขนส่ง
4.8 เป็ นวัสดุก่อสร้างทีผ่ ลิตในพืน้ ที่ นอกจากการพิจรณาวัตถุดบิ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีท่ ่ี
ผลิตวัสดุก่อสร้างแล้ว วัสดุก่อสร้างทีจ่ ะเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมควรเป็นวัสดุก่อสร้างทีผ่ ลิตในพืน้ ที่
ก่อสร้างนัน้ ๆ หรือผลิตไม่ไกลจากพืน้ ทีท่ ก่ี ่อสร้าง โดยเลือกใช้วสั ดุก่อสร้างทีม่ รี ะยะทางในการขนส่ง
ไม่มาก ทําให้มกี ารใช้พลังงานในการขนส่งน้อยในการจัดซือ้ หา ไม่สน้ิ เปลืองพลังงาน ส่งผลทําให้ลด
การทําลายสิง่ แวดล้อม
4.9 มีอายุการใช้งานทีย่ าวนาน มีความคงทนถาวร วัสดุทม่ี อี
ายุการใช้งาน
ยาวนานสามารถช่วยลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานได้ แต่หากวัสดุก่อสร้างนัน้ ไม่สามารถใช้งาน
ได้ยาวนาน จะทําให้ตอ้ งสิน้ เปลืองพลังงานและทรัพยากรทัง้ ในการรือ้ ถอนวัสดุในการซ่อมบํารุงที่
อาจเกิดขึน้ บ่อย รวมทัง้ การใช้วสั ดุก่อสร้างในการติดตัง้ ใหม่ และเชื่อมโยงถึ
งกิจกรรมอื่นๆที่
เกีย่ วข้อง เช่นมีการขนส่งเพิม่ ขึน้
4.10 ไม่ปล่อยสารทีเ่ ป็นพิษในขณะใช้งาน สามารถพิจรณาได้ตงั ้ แต่การเลือกใช้
วัตถุดบิ ในการผลิต แต่ทงั ้ นี้มวี สั ดุก่อสร้างหลายชนิด ทีค่ อ่ ยๆ ปล่อยสารพิษออกมาตามวันแ ละเวลา
ทีผ่ ่านไป เช่น วัสดุในกลุ่ มฉนวนกันความร้อ น วัสดุมงุ หลังคา สีน้ํามัน และสารจําพวกเรซิน ตะกัว่
เป็นต้น ประหยัดพลังงานระหว่างการใช้งาน ซึง่ หมายถึง การประหยัดพลังงานในการใช้วสั ดุหรือ

23
ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ เช่น เครือ่ งปรับอากาศพลังงาน และเกิดการประหยัดพลังงานในอาคารจากการใช้
วัสดุก่อสร้างชนิดนัน้ ๆ เช่น การประหยัดพลังงาน จากการใช้กระจกสะท้อนความร้อน หรือกระจก 2
ชั้น ทําให้อุณหภูมิภายในอาคาร ตํ่ากว่าอุณหภูมิ ภายนอกอาคาร รวมทัง้ การใช้สารเคมีหรือ
ทรัพยากรอื่นๆ น้อยระหว่างการใช้งานด้วย เช่น วัสดุปพู น้ื ทีไ่ ม่จาํ เป็ นต้องใช้น้ํายาสารเคมีหรือ
เครือ่ งดูดฝุน่ ในการทําความสะอาด เป็ นต้น
4.11 มีการบํารุงรักษาตํ่า ถึงแม้การบํารุงรักษาวัสดุถอื เป็นการยืดอายุการใช้งาน
วัสดุนนั ้ แต่หากพิจรณาความถีแ่ ล้วควรเป็นวัสดุทม่ี คี วามถีใ่ นการบํารุงรักษาไม่บอ่ ย หรือสามารถ
บํารุงรักษาซ่อมแซมได้งา่ ย เช่น การใช้เครือ่ งมือพืน้ ฐานในการซ่อมบํารุง สามารถถอดเปลีย่ น
เฉพาะบางชิน้ ส่วนทีช่ าํ รุดและสามารถใช้งานได้ต่อไป และสามารถทําการซ่อมแซม บํารุงรักษาได้
ด้วยตนเอง เป็ นต้น ซึง่ นอกจากจะสามารถลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากการผลิตก่อสร้างหรือ
ติดตัง้ ใหม่แล้ว ยังสามารถลดต้นทุนในการรักษาสภาพอาคารให้สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาที่
ยาวนาน
4.12 มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลด้านสิง่ แวดล้อมของวัสดุ
ก่อสร้างชนิดนัน้ ๆ เป็ นประเด็นสําคัญสําหรับลักษณะของวัสดุก่อสร้างทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม และ
ข้อมูลนัน้ ต้องพอเพียงต่อการใช้สนิ ค้า บริการดังกล่าวของผูบ้ ริโภคอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
โดยควรต้องมีฉลาก มีค่มู อื และหรือเอกสารต่างๆ ทีบ่ ่งบอกข้อมูลเกีย่ วกับสินค้าหรือวัสดุก่อสร้าง
นัน้ ๆ อย่างครบถ้วน
วัสดุทดแทนทีใ่ ช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ มีคุณสมบัตใิ กล้เคียงกับไม้ และพลาสติก มีหลาย
ชนิด ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงวัสดุทน่ี ํามาเป็ นตัวแปรของงานวิจยั คือ กระดาษรังผึง้
กระดาษรังผึง้ (HONEYCOMB PAPER)
หลังจากสงครามโลกครัง้ ที่ 2 หรือ หลัง คศ .1950 กระดาษรังผึง้ เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั ครัง้
แรกในอุตสาหกรรมเครือ่ งบิน และรูจ้ กั กันดีวา่ เป็นวัตถุดบิ ทีช่ ว่ ยในการลดต้นทุนสินค้า ในกลุม่
อุตสาหกรรมการก่อสร้างของยุโรปเป็ นอย่างมาก เนื่องจากในขณะนัน้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในการก่อสร้าง
ขาดตลาด เช่น ไม้อฐิ ดังนัน้ กระดาษรังผึง้ จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการใช้ทดแทนวัตถุดบิ
ประเภท ไม้ กระดาษรังผึง้ เริม่ ใช้กนั อย่างแพร่หลาย ในอุตสาหกรรม ประเภท เฟอร์นเิ จอร์ เช่น
แกนในประตูกําแพง หรือส่วนประกอบในเฟ อร์นเิ จอร์ต่างๆ ผูป้ ระกอบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ได้
เลือกใช้กระดาษรังผึง้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่องเพราะมันช่วย ทําให้เฟอร์นิเจอร์
นัน้ มีน้ําหนักลดลงมากกว่าร้อยละ 70 ซึง่ ส่งผลให้ลกู ค้ามีความสะดวกในการขนย้ายเฟอร์นเิ จอร์ดว้ ย
ตนเองนอกจากนัน้ ได้เริม่ นํา กระดาษรังผึง้ มาผลิตเป็น พาเลท แต่เนื่องจากยังต้องใช้แรงงานคน จึง
ยังไม่เป็ นทีน่ ิยมนักในขณะนัน้ ในระหว่างปี คศ . 1990 กระดาษรังผึง้ เริม่ เป็นทีร่ จู้ กั ในอุตสาหกรรม
รถยนต์ และได้ถกู นํามาใช้ทดแทนวัตถุดบิ อื่นๆ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ก็มกี ารเพิม่
ปริมาณการใช้ขน้ึ เป็ นจํานวนมาก จนกระทังปี
่ คศ. 2000 กระดาษรังผึง้ ถูกมองว่าเป็นสินค้าทีม่ รี าคา
ถูก และ ไม่มคี วามแข็งแรง แต่เนื่องจากว่ามันได้ถูกนําไปใช้ในหลายอุตสาหกรรม ผูใ้ ช้หลายคน
สามารถยืนยันได้วา่ กระดาษรังผึง้ มีความแข็งแรงมากกว่ารูปลักษณ์ทเ่ี ห็นภายนอก และเป็นที่
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ยอมรับ ว่าเป็ นวัตถุดบิ ชัน้ ดี สําหรับกลุม่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เฟอร์นเิ จอร์รวมไปถึงเป็นทีร่ จู้ กั กันดี
ว่าเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทช่ี ว่ ยรักษาสภาพแวดล้อม ในปจั จุบนั พาเลทกระดาษรังผึง้ เริม่ เป็ นทีร่ จู้ กั และ
นํามาทดแทนพาเลทไม้ เนื่องจากผูส้ ง่ ออกทีต่ อ้ งการส่งสินค้าไปประเทศในแถบทวีปอเ มริกา ยุโรป
และญีป่ นุ่ จําเป็ นต้องผ่านขัน้ ตอนในการรมควัน เพือ่ กําจัดเชือ้ โรคและสิง่ ปลอมปน
ทีอ่ ยูใ่ นไม้
เสียก่อน ซึง่ เสียเวลาและค่าใช้จา่ ย และประเทศเหล่านี้ยงั มีกฎระเบียบข้อห้ามมากมาย ในการนําไม้
เข้าประเทศ ดังนัน้ บรรจุภณ
ั ฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างเช่น กระดาษรังผึง้ กําลังเป็นทีต่ อ้ งการ
และได้รบั ความนิยมไปทัวโลก
่
คุณสมบัตขิ องกระดาษรังผึง้ สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการใช้งาน ของกระดาษ
รังผึง้ ได้ ดังนี้
1. แกนกระดาษรังผึง้ (Honeycomb Paper Core) แกนกระดาษรังผึง้ ทําจาก
กระดาษรีไซเคิลเกรด 185 แกรม / ตร.ม. โดยผ่านเครือ่ งเพื่อทําการขึน้ รูปเป็ นรูปทรงหกเหลีย่ ม
คล้ายรังผึง้ ธรรมชาติ โดยขนาดแต่ละด้านของหกเหลีย่ ม จะมีสองขนาด คือ 8 มม. และ 12 มม.
หน้ากว้างกระดาษสามารถผลิตได้กว้างสูงสุด 1200 มิลลิเมตร ความยาวกระดาษเมือ่ ยืดแล้วไม่
จํากัด ความหนากระดาษผลิตได้ตงั ้ แต่ 10.0 - 80.0 มิลลิเมตร แกนกระดาษรังผึง้ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็ นทําเป็ นไส้ในของแผ่นเฟอร์นิเจอร์ หรือประตู นํามาเป็นวัสดุ
ประกอบในการขึน้ รูปแผ่นกระดาษรังผึง้ และยังนําไปใช้ในงานตกแต่งเพือ่ ความสวยงาม ในงาน
แสดงสินค้า
2. แผ่นกระดาษรังผึง้ (Honeycomb Paper Board) แผ่นกระดาษรังผึง้ เป็น
กระดาษทีป่ ระกอบด้วยวัสดุ 2 ส่วน คือ แกนกระดาษรังผึง้ ทีท่ าํ จากกระดาษรีไซเคิลเกรด 185 แกรม
และแผ่นกระดาษปะ บน ล่าง ทีใ่ ช้กระดาษคราฟท์ เกรด 250-300 แกรม ด้วยลักษณะของโครงสร้าง
กระดาษรังผึง้ และแผ่นปะบนล่างทีเ่ ป็ นกระดาษเกรดสูงนัน้ ทํา ให้คุณสมบัตขิ องแผ่นกระดาษรังผึง้
เป็นกระดาษทีม่ คี วามทนทาน แข็งแรง และยังเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จึงนําไปประยุกต์ใช้ในงาน
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี เช่นทําเป็ นแผ่นกันกระแทกด้านในสินค้า เพือ่ ทดแทนโฟม เป็นแผ่นรอง
ระหว่างสินค้าเพือ่ ป้องกันความเสียหายในขณะขนส่ง ฯลฯ แผ่น กระดาษรังผึง้ มีขนาดความกว้าง
สูงสุด 1200 มิลลิเมตร และความยาวถึง 3,000 มิลลิเมตรโดยสามารถเลือก ความหนาของกระดาษ
ได้ตงั ้ แต่ 10, 20, 30 และ40 มิลลิเมตร เพือ่ ความเหมาะสมกับงาน ปจั จุบนั ผูผ้ ลิตได้นํากระดาษรังผึง้
มาพัฒนาผิตภัณฑ์ ได้หลายรูปแบบ อาทิ เช่น บรรจุภณ
ั ฑ์กร ะดาษรังผึง้ แท่นแสดงสินค้า พาเลท
กระดาษรังผึง้ มุมกันกระแทกสิน้ ค้า วัสดุในงานแสดงสินค้า บูธสินค้า และเฟอร์นเิ จอร์ต่างๆ หรือแม่
กระทังโลงศพ
่
3. บรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ และแท่นแสดงสินค้า ( Honeycomb Packaging and
Product showing stand) กระดาษรังผึง้ มีคุณสมบั ตคิ ล้ายกระดาษลูกฟูก แต่มคี วามสามารถในการ
รับแรงกระแทกได้ดกี ว่า จึงได้นํามาทําบรรจุภณ
ั ฑ์กระดาษรังผึง้ เพือ่ ป้องกันสินค้าภายใน ทีต่ อ้ งการ
ความระมัดระวังอย่างสูงหรือสินค้าทีม่ นี ้ําหนักมาก เช่น
สินค้าอิเลคทรอนิคส์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
สุขภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ ด้วยลักษณะของกระ ดาษรังผึง้ ทีม่ คี วามแข็งแรงและสวยงาม จึงยังสามารถ
นํามาทําเป็ นส่วนประกอบของบูธ แท่นรองสินค้า หรือแท่นโชว์ต่างๆ ในการจัดแสดงสินค้าได้
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4. พาเลทกระดาษรังผึง้ (Honeycomb Paper pallet) จากโครงสร้างความแข็งแรง
ของกระดาษรังผึง้ ได้ถูกนํามาผลิตเป็ นพาเลทกระดาษทีม่ คี วา มแข็งแรงรับนํ้าหนักได้สงู มาก ตัวพา
เลทมีน้ําหนักเบา กันความชืน้ ได้ถงึ ร้อยละ 90 เป็ นทางเลือกใหม่สาํ หรับผูส้ ่งออก โดยพาเลททีร่ บั
นํ้าหนักได้ทไ่ี ม่เกิน 1 ตัน หรือ รับนํ้าหนัก สูงสุดไม่เกิน 2 ตัน
5. มุมกันกระแทกกระดาษ (Corner Protector) มุมกันกระแทกกระดาษ เป็ นตัว
ช่วยเสริมการรับแรงในงานบรรจุภณ
ั ฑ์ กรณีทม่ี กี ารบรรทุกสินค้าซ้อนกันหลายชัน้ และป้องกันมุม
ของสินค้าไม่ให้เสียหายขณะขนย้าย โดยมุมกันกระแทกนี้สามารถเลือกขนาดได้หลายขนาดตาม
ความเหมาะสมของงานไม่วา่ จะเป็ นความกว้างของปีกมุมกันกระแทก และความหนาของมุม
จากการศึกษา คุณสมบัติต่างๆ นัน้ ผูว้ จิ ยั สนใจวัสดุทดแทน ประเภทกระดาษ และเลือก
กระดาษรังผึง้ เป็ นวัสดุในการทําวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
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การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

แนวคิ ดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture) มีช่อื เรียกภาษาไทยหลายอย่าง เช่น เคหะภัณฑ์ ครุภณ
ั ฑ์ เครือ่ ง
เรือน เครือ่ งใช้ภายในบ้านหรือเครือ่ งตกแต่งบ้าน ล้วนแต่มคี วามหมายใกล้เคียงกัน
ดังนัน้
เฟอร์นเิ จอร์ หมายถึง ประเภทอุปโภค ซึง่ ได้แก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะทํางาน ตูช้ นิดต่างๆ เก้าอี้ เตียงนอน
ชัน้ วางของ ตลอดจนสิง่ ของทีใ่ ช้ตกแต่งอาคาร เป็นต้น
ดังนัน้ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ (Furniture design) คือการออกแบบเครือ่ งเรือนเครือ่ ง
ตกแต่งภายในอาคารทีค่ าํ นึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความงาม ความสะดวกในการใช้งานมากทีส่ ดุ โดย
เน้นด้านประโยชน์ใช้สอยก่อนความงาม (วรรณี สหสมโชค. 2550: 2)
ณพสกล สีมานะชัยสิทธิ ์ ได้ให้ความหมายไว้ว่า สิงที
่ ม่ นุ ษย์ได้ประดิษฐ์ขน้ึ มาเพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย ในการดํารงชีวติ ภายใต้การทํากิจกรรมต่างๆ เช่น การนัง่ นอน
รับประทานอาหาร ทํางาน และใช้ประกอบกับอาคารทางด้านงานสถาปตั ยกรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอก (ณพสกล สีมานะชัยสิทธิ ์. 2550: online)
ผูว้ จิ ยั พอสรุปได้ว่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คือ การออกแบบเครือ่ งเรือนเพื่อสนองความ
ต้องการแก่ผบู้ ริโภค ทัง้ ทางด้านประโยชน์ใช้สอย และรูปแบบความสวยงาม ความทันสมัย ให้เข้า
กับทีอ่ ยูอ่ าศัย
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์
รูปแบบ (Style) มีการแบ่งออกตามปจั จัยแวดล้อมต่างๆ โดยส่วนใหญ่ทพ่ี บจะแบ่ง
รูปแบบ ดังนี้
1.1 เฟอร์นิเจอร์รปู แบบทางการ (Formal Furniture Style) เป็ นเฟอร์นิเจอร์ทน่ี ิยม
มาตัง้ แต่ สมัยโบราณ มีเฉพาะในปราสาทราชวังเท่านัน้
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1.2 เฟอร์นเิ จอร์ทอ้ งถิ่น (Provincial Style Furniture) เครือ่ งเรือนแบบไม่เป็น
ทางการหรือ เฟอร์นิ เจอร์ทล่ี อกเลียนแบบจากแบบทีไ่ ม่เป็ นทางการ โดยการตัดทอนลดส่วนจากรูป
แบบเดิมโดยให้เข้ากับประโยชน์ใช้สอยของคนในท้องถิน่
1.3 เฟอร์นิเจอร์แบบทันสมัย (Modern Style Furniture) เฟอร์นเิ จอร์ทเ่ี กิดขึน้
ในช่วง ศตวรรษที่ 20 โดยเน้นด้านการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค์ โดยมีความต้องการ ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยให้มากทีส่ ดุ
อุดมศักดิ ์ สาริบตุ ร (2550 ) กล่าวไว้ว่า การออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ควรคํานึงถึง
องค์ประกอบของการออกแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการ คือ ประโยชน์ใช้สอย
รูปทรงสีสนั ต้องสวยงาม ราคาต้องประหยัด
ประโยชน์ใช้ สอย (Good Function) หมายถึง เฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ต้องสนองความ
ต้องการในหน้าทีใ่ ช้สอยได้ครบถ้วน และเกิดความสะดวกสบายแก่ผใู้ ช้
รูปทรงสีสนั ต้องสวยงาม (Handsome Form & Beautiful Color) เป็นการสนอง
ความต้องการของผูใ้ ช้ ทางด้านจิตใจ และความรูส้ กึ ฉะนัน้ ต้องสร้างรูปท รงเฟอร์นเิ จอร์ให้มคี วาม
สวยงาม การตกแต่งสีผวิ ให้มลี วดลายสีสนั จึงจะเป็นทีต่ อ้ งการของผูใ้ ช้
ราคาต้องประหยัด (High Economic) เรือ่ งราคาเป็นด่านสุดท้ายในการตัดสินใจ
ซือ้ ถ้าเฟอร์นเิ จอร์นนั ้ มีประโยชน์ใช้สอยดีจริง หรืออย่างน้อยราคาควรสมดุลกับคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์นนั ้ จึงจะเกิดความยุตธิ รรมกับทัง้ ผูข้ ายและผูซ้ อ้ื (อุดมศักดิ ์ สาริบตุ ร. 2550)
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ทท่ี นั สมัย การออกแบบสมัยใหม่และการออกแบบร่วม
สมัยได้ถอื กําเนิดขึน้ ประมาณ ค.ศ. 1990 จากศิลปะบริสทุ ธ์ สูศ่ ลิ ปะประยุกต์ โดยผสมผสานกับ
ความคิดสร้างสรรค์สร้างสิง่ ป ระดิษฐ์ เรียกว่าศิลปะปฏิบตั เิ กิดประโยชน์ต่อมวลมนุษย์อย่างเป็น
รูปธรรม เพราะมนุ ษย์ทกุ คนต้องการการออกแบบชวิตและสร้างสรรค์ ชีวติ ของตนให้ดยี ง่ิ ขึน้ กว่าเดิม
(กุลสิต เส็งนา. 2550: 7; อ้างอิงจาก Create Better Life By Cooper- Hewitt. 1989) ในปี ค.ศ. 1890 –
1989 Michael Thonet ถือว่าเป็ นผูร้ เิ ริม่ แห่งวงการออกแบบร่วมสมัย Art Nouveau โดยประยุกต์
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ สําหรับ บชนชัน้ กลาง และยังเป็นผูจ้ ดุ ประกายความคิดทฤษฎีแนวใหม่สู่
วงการนักออกแบบผลิตภัณฑ์ กลุ่มนัก ออกแบบจึงมีความคิดเป็นอิสระ
Walter Gropuis ผูก้ ่อตัง้ สถาบั นการออกแบบ DAS, Statiche Weimar แห่งเมือง
ไว มาร์ ประเทศเยอร์มนั ร่วมกับ Ludwig Mies Val Der Rohe, Marcel Breuer , Paul Klee , Wassilk
Kandissky , Le Corbusier (สถาปนิกชาวฝรังเศส
่ ) Alvar aalto , Hans J. Wegner (นักออกแบบ
ชาวอเมริกา) และอีกหลายท่านได้ออกแบบ สร้างสรรค์เก้าอีใ้ นนิทรรศการการออกแบบเฟอร์นเิ จอร์
ใน ปี ค.ศ.1926 ณ เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมัน
ลุดวิก มัส แวน เตอโรห์ (Ludwig Mies Van Dr Rohe) มีแนวความคิดทีว่ ่า “เล็ก
แต่มากด้วยประโยชน์” (Less is More)
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ฮานส์ เจ แวกเนอร์ (Hans J.Wegner) มีแนวคิดทีว่ ่า “การออกแบบอันน่าปิตยิ นิ ดี
ทีส่ ร้างความพึงพอใจทัง้ ผูอ้ อกแบบ ผูผ้ ลิต สูผ่ ใู้ ช้นนั ้ ต้องใช้งานได้ด ี และมีรปู ทรงทีส่ วยงามควบคู่
กันอยูเ่ สมอ” (Pleasing Design is Function & Aesthetic)
George E. Dieter (กุลสิต เส็งนา. 2550: 8; อ้างอิงจาก George E. Dieter. 2000:
47-49) การออกแบบ อุตสาหกรรม (Industrial Design) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product
Design) ทีด่ นี นั ้ ต้องมี คุณสมบัติ 7ประการดังนี้
1. ประโยชน์ใช้สอยตรงกับความ ต้องการของผูบ้ ริโภคหรือผูใ้ ช้งานและมี
คุณภาพในการใช้งาน ในทีน่ ้ีหมายถึงความง่าย และ ความสะดวกสบาย ในการใช้งาน รูปทรงที่
กระชับในการจับ มีความ แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน มีความปลอดภัยในการใช้งาน
2. ประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ มีชว่ งอายุการใช้งานที่
คุม้ ค่า มีความเหมาะสมในการใช้งาน มีคณ
ุ ภาพทีไ่ ว้วางใจได้ ง่ายต่อการใช้งาน ประหยัด ง่ายต่อการ
ดูแลรักษา และซ่อมบํารุง นอกจากนัน้ การออกแบบผลิตภัณฑ์ทด่ี ตี อ้ งเป็ นไปตามข้อกําหนดทาง
กฎหมาย และ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม
3. รูปทรงภายนอก สอดคล้องกับความต้องการของกลุม่ เป้าหมาย และมี
ความเหมาะสมในการใช้งาน มีความแตกต่างทีโ่ ดดเด่น
4. เป็ นผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
5. มีรปู ลักษณ์สวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจได้ด ี
6. มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม
7. มีตน้ ทุนทีเ่ หมาะสม
หลักการออกแบบ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยทัวไปมั
่ กจะมีหลักในการออกแบบดังนี้
1. เฟอร์นิเจอร์นนั ้ ต้องสะดวกต่อการใช้งาน (Easy to use & convenience)
2. เฟอร์นิเจอร์นนั ้ ต้องใช้วสั ดุทเ่ี หมาะสม (Most suitable material)
3. เฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ต้องมีโครงสร้างแข็งแรง และทนทาน (Strong & durable
construction)
4. เฟอร์นิเจอร์นนั ้ ต้องใช้เทคนิคการผ ลิต ทีส่ อดคล้องกับวัสดุทใ่ี ช้ (Processing
method that is suitable for the material)
5. เฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ต้องมีราคาและคุณภาพสมดุลกัน (Cost & quality should be
matched)
6. เฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ต้องมีรปู ร่างและสีสนั เข้ากันได้(Form & color should be harmony
& beautiful method)
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะต้องมีหลักการออกแบบทีส่ มั พันธ์กบั การออกแบบ
เฟอร์นเิ จอร์เพือ่ สะดวกต่อการใช้งาน ใช้วสั ดุทเ่ี หมาะสม โครงสร้างแข็งแรงทนทาน ใช้เทคนิคการ
ผลิตทีส่ อดคล้องกับผูใ้ ช้ มีราคาและคุณภาพทีส่ มดุล เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ ครบถ้วน และลด
ต้นทุนการผลิตให้ได้มากทีส่ ดุ นอกจากนี้ตอ้ งมีรปู ร่างและสีสนั ทีเ่ ข้ากันได้ มีจดุ ประสงค์เพือ่ จูงใจผู้
ซือ้ และส่งเสริมการขาย (วรรณี สหสมโชค. 2550: 2-7)

28

ดังนี้

หลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ทนั สมัย
งานออกแบบทีด่ แู ล้วให้ความรูส้ กึ ว่าทันสมัย(Modern design) มีหลักการพิจารณา
1. สามารถใช้งานได้จริงๆ ตรงกับความจําเป็น(Need) ในชีวติ ประจําวันของปจั จุบนั
2. ออกแบบตรงกับความต้องการอย่างชัดแจ้งในช่วงเวลานัน้
3. เกิดประโยชน์ในด้านความก้าวหน้าทัง้ ทางศิลปะ และประโยชน์ใช้สอยไป

พร้อมๆ กัน
4. มีการใช้ว ั สดุใหม่ หรือวัสดุรไี ซเคิล เทคนิคใหม่ มีการพัฒนาให้ดขี น้ึ กว่าทีเ่ คย
เห็นอยูต่ ามปกติ สามารถเลือกวัสดุทเ่ี หมาะสม
5. มีการพัฒนารูปทรง พืน้ ผิว และสี ซึง้ เกิดจากความต้องการโดยตรงทีส่ อดคล้อง
ทีเ่ หมาะสมกับวัสดุทใ่ี ช้และเทคนิคการผลิต
6. มีความชัดเจนในคุณภาพ (Qualities) และความงามของวัสดุทใ่ี ช้ อย่าทําให้
วัสดุดเู หมือนว่าเป็ นอย่างอื่นทีท่ าํ ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อวัสดุทแ่ี ท้จริงนัน้ ไม่พยายามมาบดบัง
พืน้ ผิว ทีแ่ ท้จริงของวัสดุ
7. ลักษณะงานสามารถบ่งบอกวิธกี ารได้อย่างชัดเจน เช่น ไม่ทาํ ให้งานทีผ่ ลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม (Mass-production) มีลกั ษณะเหมือนงานหัตถกรรม (Handicraft)
8. มีการใช้วสั ดุและกรรมวิธกี ารผลิตอย่างกลมกลืนกันเป็นทีน่ ่าพอใจ สร้างความ
พึงพอใจแก่ผพู้ บเห็น
9. สามารถใช้เครือ่ งจักรในการผลิตอย่างเหมาะสม และสะดวกสําหรับควบคุมการ
ผลิต
10. สามารถสนองความต้องการของผูบ้ ริโภคในวงกว้าง
11. มีความแข็งแรง ทนทาน โดยเลือกใช้โครงสร้างให้เหมาะสม คํานึงถึงความ
ปลอดภัยขณะใช้งาน
12. มีความสะดวกสบายในการใช้งาน (Ergonomics) คํานึงถึงสัดส่วนทีเ่ หมาะสม
กับการใช้งาน ขนาด และขีดจํากัดของผูใ้ ช้ เช่น เก้าอี้ ต้องมีขนาดสัดส่วนทีเ่ หมาะสมกับการใช้งาน
13. มีความสวยงามน่าใช้ คือ ต้องออกแบบให้ผลิตภัณฑ์มรี ปู ร่าง ขนาด สีสนั
สวยงามน่ าใช้ นอกจากนัน้ นักออกแบบจะต้องช่วยยกระดับเกีย่ วกับรสนิยมในด้านรูปร่าง ขนาด
สีสนั แก่ผใู้ ช้ให้ดขี น้ึ
14. มีราคาพอสมควร นักออกแบบทีด่ ตี อ้ งรูจ้ กั กําหนดการใช้วสั ดุให้ถูกต้อง รวมทัง้
กรรมวิธกี ารผลิตทีเ่ หมาะสม ผลิตง่าย สะดวก ทัง้ ยังรวมไปถึงราคาของงานนัน้ ให้มรี าคาเหมาะสม
กับวัสดุ และสมควรตามความต้องการของผูบ้ ริโภค
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15. การขนส่ง การออกแบบต้องคํานึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ขนส่งสะดวก กิน
เนื้อทีใ่ นการขนส่งหรือไม่ การขนส่งท างบก ทางนํ้า หรือทางอากาศต้องทําการบรรจุหบี ห่ออย่างไร
โดยไม่ทาํ ให้เกิดการชํารุดเสียหาย ขนาดของรถบรรทุกสินค้า หรือเนื้อทีท่ ใ่ี ช้ในการขนส่งนัน้ มีขนาด
กว้าง ยาวเท่าไร
16. การซ่อมแซมง่าย ต้องทําการออกแบบให้สามารถแก้ไขได้และการสึกหรอตํ่า
เทคโนโลยีเฟอร์นิเจอร์
งานเฟอร์นิเจอร์โดยส่วนใหญ่แล้วจะพบกับปญั หาใหญ่ 2 ข้อ ในแง่ของโครงสร้าง
ก็คอื ความมันคง
่ (Stability) ความแข็งแรง (Strength) ของเฟอร์นิเจอร์ และนํ้าหนักคงที่ นํ้าหนักจร
นํ้าหนักคงทีห่ รือนํ้าหนักสถิต (Static loads)
1. ความมันคง
่ และ ความแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ คว ามเสถียรหรือความมันคง
่
(Stability) หมายถึง คุณสมบัตขิ องวัตถุในการทีจ่ ะยังคงอยูใ่ นตําแหน่งทีว่ างไว้ โดยปกติในกรณีของ
เฟอร์นิเจอร์จะอยูใ่ นตําแหน่ งตัง้ ฉากกับพืน้ ความแข็งแรง (Strength) หมายถึง คุณสมบัตขิ องวัตถุท่ี
ต่อต้านแรงใดๆ ก็ตามทีจ่ ะไม่ทาํ ให้วตั ถุนนั ้ เกิดดารแตกหัก หลุดออกจากกัน หรือทําให้โก่ง งอ หรือ
สันคลอนอย่
่
างมาก
2. นํ้าหนักคงที่ และนํ้าหนักจร นํ้าหนักคงทีห่ รือนํ้าหนักสถิต (Static loads)
หมายถึง นํ้าหนักหรือภาระทีไ่ ม่มกี ารเคลือ่ นที่ แรงทีท่ าํ ให้เกิดนํ้าหนักสถิตขึน้ คือ แรงโน้มถ่วง
(Gravity) ของวัตถุทุกชิน้ จะถูกดึ งดูดเข้าสูศ้ ูนย์กลางของโลกด้วยแรงทีเ่ กิดจากนํ้าหนักของวัตถุ ซึง่
หมายถึงนํ้าหนักคงทีข่ องวัตถุนนั ้ เอง
2.1 นํ้าหนักจร หรือนํ้าหนักแปลเปลีย่ น (Live loads) เป็นนํ้าหนักทีเ่ คลือ่ นย้าย
ภายในวัตถุนนั ้ ๆ เช่น นํ้าหนักคนหรือวัตถุทอ่ี ยูบ่ นอาคาร
การคํานวณหานํ้าหนักของเฟอร์นิเจอร์มสี ่วนทําให้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ม ี
โครงสร้างทีด่ ไี ด้ การคํานวณหานํ้าหนักเฟอร์นเิ จอร์สามารถทําได้ 3 วิธคี อื
2.1.1 การคํานวณโดยการคูณกันระหว่างปริมาณของวัสดุทใ่ี ช้กบั นํ้าหนัก
ของวัสดุนนั ้
2.1.2 การคํานวณโดยการชังนํ
่ ้าหนักวัตถุ หรือวัสดุ ทีค่ ล้า ยกันทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
และนํามาคํานวณตามขนาดของเฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ๆ
2.1.3 การนําวิธที ่ี 1 และ 2 มาใช้รว่ มกัน
ค่านํ้าหนักของวัสดุต่างๆ ส่วนใหญ่จะหาได้จากคูม่ อื วิศวกรรม ซึง่ ผูผ้ ลิต
วัสดุต่างๆ จะสามารถแสดงหรือบอกนํ้าหนักของวัสดุซง่ึ เป็นผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อยูแ่ ล้ ว ตาราง
ค่านํ้าหนักตามปริมาตรของวัสดุทใ่ี ช้ผลิตเฟอร์นเิ จอร์และใช้กนั บ่อยๆ มีดงั ตารางต่อไปนี้
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ตาราง 1 นํ้าหนักของวัสดุของนํ้าหนักทีค่ งทีท่ ใ่ี ช้ในงานเฟอร์นเิ จอร์

หมายเหตุ : นํ้าหนักทีก่ าํ หนดในตารางมีหน่วยเป็นปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต หากจะแปลงนํ้าหนักก็คู ณ
มิตทิ งั ้ 3 ของวัตถุนนั ้ เป็ นนิ้วด้วยนํ้าหนักทีก่ าํ หนดให้ แล้วหารด้วยจํานวนลูกบาศก์น้วิ ในหนึง่
ลูกบาศก์ฟุต (12x12x12=1,728)
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 24.
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3. จุดกึง่ กลางมวล หรือจุดศูนย์ถ่วง จุดศูนย์ถ่วง (Center of gravity: CG) มีผลต่อ
งานเฟอร์นิเจอร์ เพื่อแก้ปญั หาความสมดุลของตัวเฟอร์นิเจอร์ แรงโน้มถ่วงโดยทัวไปจะกดลงไป
่
ทุกๆส่วนของวัตถุ แต่กเ็ ป็ นไปได้ทจ่ี ะมีจดุ ๆหนึ่งทีเ่ ป็นจุดสมดุลของวัตถุจะมีแรงโน้มถ่วงทีไ่ ปรวมอยู่
จุดๆนัน้ ในขณะนัน้ เกิดความสมมาตรจุดศูนย์ถ่วงจะอยูศ่ นู ย์กลางของ วัตถุ โดยทัวไปถ้
่ าเป็ นวัตถุ
เฟอร์นิเจอร์ ส่วนใหญ่จดุ ศูนย์ถ่วงจะอยูท่ แ่ี นวเส้นกึง่ กลางของเฟอร์นิเจอร์ การกระดกหรือควํ่าของ
เฟอร์นเิ จอร์ สามารถแก้ได้ดว้ ยการคํานวณหาความมันคงโดยการใช้
่
สมการเรือ่ งโมเมนต์ (Equation
of moments) ซึง่ ใช้หลักทางเชิงกลในเรือ่ งคานดีดคาน งัด มาพิจารณาอย่างเป็นระบบ โดยนําแรง
(เป็นปอนด์) คูณด้วยความยาวของคาน (เป็นนิ้ว ) จากจุดทีแ่ รงกระทําจะได้โมเมนต์กาํ ลัง (Moment
of force) โดยพิจารณาเรือ่ งความมันคงของโมเมนต์
่
ถ้าหากโมเมนต์ทท่ี าํ ให้เกิดการล้มมีคา่ มากกว่า
แรงต้านทานการล้ม เฟอร์นเิ จอร์นนั ้ ก็จะล้ม
4. ความเค้น (Stresses) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตอ้ งมีความรูแ้ ละความเข้าใจใน
เรือ่ งของความเค้น (Stresses) ต่างๆ ทีเ่ กิดกับเฟอร์นิเจอร์ ความเค้นที่ เกีย่ วข้องแบ่งออกเป็ น
ประเภทต่างๆ ดังต่อๆ ไปนี้
4.1 ความเค้นอัด กด หรือบีบ (Compressive stresses) เกิดขึน้ เมื่อวัตถุถกู
กดหรือถูกอัด จากแรงโน้มถ่วงทีเ่ กิดจากการกระทําด้านบนของเฟอร์นิเจอร์

ภาพประกอบ 2 แรงโน้มถ่วงทีเ่ กิดจากการกระทําด้านบนของเฟอร์นเิ จอร์
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 34.
4.2 ความเค้นดึง (Tensile stresses) เกิดจากวัตถุถูกดึงหรือถูกยืดออก ส่วน
ใหญ่ในงานเฟอร์นเิ จอร์จะเป็ นวัตถุทถ่ี กู แขวนห้อยจากด้านบนก่อให้เกิดแรงดึงในชิน้ ส่วนของ
เฟอร์นิเจอร์ทถ่ี ูกแขวนจากวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่ง
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ภาพประกอบ 3 แรงดึงในชิน้ ส่วนของเฟอร์นเิ จอร์ทถ่ี กู แขวนจากวัสดุ
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน หน้า 35.
4.3 ความเค้นทีท่ าํ ให้เกิดการโค้ง โก่ง งอ (Bending stresses) เกิดจากแรง
กดและแรงดึง มักพบทัวไปในชิ
่
น้ ส่วนต่างๆของเฟอร์นิเจอร์ เช่น หิง้ ชัน้ วางของ โครงสร้างเตียง
โซฟา เป็ นต้น กล่าวคือเป็ นเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี สี ว่ นรองรับทีป่ ลายสองด้ านและมีแรงรับหรือวัตถุทอ่ี ยู่
ระหว่างส่วนรองรับ หรือจุดรองรับนัน้ ชิน้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์ทร่ี บั แรงดังกล่าวจะเกิดการโค้ง งอ แอ่น
ระหว่างส่วนรองรับ ความเค้นทีท่ าํ ให้เกิดการโค้งงอ ส่วนใหญ่จะเกีย่ วข้องกับระยะห่าง
(Span)
ระหว่างจุดรองรับของเฟอร์นิเจอร์มรี ะยะห่างมากเกินไป จึงทําให้ระยะห่างนัน้ เกิดการโค้งแอ่นลง

ภาพประกอบ 4 ความเค้นทีท่ าํ ให้เกิดการโค้ง โก่ง งอ
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 34.
4.4 ความเค้นเฉือน (Shearing stresses) เกิดขึน้ เมือ่ มีแรงในทิศทางตรงข้าม
มากระทําต่อวัสดุในจุดที่ใกล้เคียงกัน จนอาจทําให้เกิดการตัดหรือเฉือน ชิน้ วัสดุนนั ้ ได้ เช่น ชัน้ วาง
ของทีแ่ ข็งแรงมีภาระการรับนํ้าหนักมากแต่วางอยูบ่ นปุม่ รับชัน้ เล็กๆ ปุม่ รับชัน้ นัน้ อาจเกิดความเค้น
เฉือน ทําให้ขาดออกจากกัน
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ภาพประกอบ 5 ความเค้นเฉือน
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 36.
4.5 ความเค้นบิด (Torsion or twisting stresses) แรงทีท่ าํ ให้เกิดการบิดหรือ
มีแนวโน้มให้เกิดการบิดตัว ไม่ค่อยพบในเฟอร์นิเจอร์เท่าไรนัก แต่อาจเกิดขึน้ ได้ในเหตุการณ์
ผิดปกติทเ่ี กิดจากโครงสร้างส่วนฐานของโต๊ะ หรือหิง้ ทีใ่ ช้อาจใช้ ส่วนคํา้ ยันหิง้ นัน้ ซึง่ เป็นส่วนที่
อาจจะก่อให้เกิดความเค้นบิดทีก่ ระทําด้วยแรงในระนาบแนวนอน เช่นการประกอบรูปสามเหลีย่ ม
และรูปหลายเหลีย่ ม ถ้าหากทําการคํา้ หรือยันด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวของพืน้ ที่ ทีถ่ กู
โครงสร้างคํา้ ยันไว้ อาจก่อให้เกิดการบิดตัวได้

ภาพประกอบ 6 ความเค้นบิด
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 37.
5. แรงดึง (Tension)
แรงดึงไม่ค่อยพบได้บ่อยในเฟอร์นิเจอร์ทวไป
ั ่ แต่
เฟอร์นิเจอร์สมัยใหม่มกั จะมีรปู แบบแปลกใหม่ อาจเป็ นลักษณะลวดสลิง หรือสายเคเบิลเป็ นชิน้ ส่วน
ในการดึง ซึง่ จะต้อง ระมัดระวังเกีย่ วกับ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ในลักษณะนี้อาจทําให้เกิดการ
คลอนแคลนเมือ่ มีแรงดึงมากระทํามากเกินไป
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6. จุดเชือ่ มต่อ (Joints) เป็ นเรือ่ งทีค่ วรคํานึงถึงในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม่
น้อยไปกว่าเรือ่ งอื่นๆ คือ ข้อต่อ (Joints) หรือจุดเชื่อมต่อของเฟอร์นิเจ อร์ ซึง่ เป็ นส่วนทีป่ ระกอบ
ชิน้ ส่วนต่างๆของเฟอร์นเิ จอร์เข้าด้วยกัน นักออกแบบต้องคํานึงถึงความมันคงแข็
่
งแรงของ
เฟอร์นเิ จอร์ ทัง้ นี้ผอู้ อกแบบจะต้องวิเคราะห์และคํานวณสิง่ ต่างๆนัน้ ให้รอบคอบ การเลือกใช้วสั ดุให้
เหมาะสมกับรูปทรง มีจดุ เชือ่ มต่อทีแ่ ข็งแรงทนทานต่อแรงกระ ทําต่างๆ เพื่อให้เฟอร์นิเจอร์นนั ้
สวยงาม แข็งแรงทนทานมีอายุการใช้งานทีย่ าวนานไม่เสือ่ มสภาพก่อนเวลาอันควร
แนวคิ ดในการออกแบบตู้เสื้อผ้า
เหมาะในการจัดเข้าที่ เคลือ่ นย้ายได้สะดวก สามารถประกอบได้รวดเร้ว ปรับใช้ได้หลาย
หน้าทีต่ ามประโยชน์ใช้สอย จะประกอบบานเปิด ลิ้ นชัก หรือเป็นชัน้ แขวนก็ยอ่ มได้ มีขนาดทีจ่ าํ กัด
ในการประกอบเข้าด้วยกัน โดยมีสดั ส่วนทีล่ งตัว มีความลึกความสูงทีเ่ ลือกได้
ตูเ้ ป็ นเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี คี วามจําเป็นสําหรับชีวติ ประจําวันมาก ใช้สาํ หรับเก็บสิง่ ของอุปกรณ์
เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ต่างๆ ให้เป็ นระเบียบเรียบร้อย เป็ นหมวดหมู่ และยังใช้ปกปิดสิง่ ของให้มดิ ชิด
ปลอดภัยจากคน สัตว์ ฝุน่ ละอองเป็ นต้น นอกจากนี้ยงั ใช้วางสิง่ ของสําหรับโชว์เพือ่ ความสวยงาม
และความสบายใจแก่ผพู้ บเห็น
หลักการออกแบบตู้และชัน้ พิจารณาดังนี้
1. สัดส่วนของร่างกายมนุษย์ และระยะการเคลื่อนไหวของมนุ ษย์ เป็ นสิง่ สําคัญใน
การออกแบบ เพราะอิรยิ าบถต่างๆของมนุษย์เป็นสิง่ ทีก่ าํ หนดเครือ่ งใช้สอยในชีวติ ประจําวัน สัดส่วน
ของร่างกายมนุ ษย์มคี วามสําคัญในการออกแบบ ดังนัน้ ระยะทีใ่ ช้ในการออกแบบตูใ้ นแนวดิง่ ทีย่ นื
ตรงเหยียดแขนขึน้ สุดแขน และเขย่งเท้าขึน้ มนุษย์เราสามารถใช้งานได้สะดวกมีดงั นี้

ภาพประกอบ 7 สัดส่วนของร่างกายมนุษย์ และระยะการเคลื่อนไหวของมนุ ษย์
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 150.
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ระยะ A เป็ นระยะทีใ่ ช้โดยปกติประจําวัน เป็นระยะทีส่ ะดวกกับการใช้งานมากทีส่ ดุ
ระยะ B เป็ นระยะทีเ่ ก็บสิง่ ของทีใ่ ช้เก็บของได้สะดวก รองลงมาอาจใช้เก็บของทีใ่ ช้
ไม่ค่อยบ่อยนัก และเป็ นตําแหน่ งทีร่ ะดับของลิน้ ชักจะใช้ได้สะดวก ซึง่ ระดับของลิน้ ชักาํ ม่ควรสูงเกิน
145 เซนติเมตร
ระดับ C เป็ นระยะทีใ่ ช้เก็บสิง่ ของ ทีน่ านๆ ใช้ครัง้ และสิง่ ของทีม่ นี ้ําหนักมากที่
ด้านล่างของตู้
ระดับ D เป็ นระยะทีเ่ ก็บของทีจ่ ะใช้ในระดับต่างๆ ในรอบปี เช่นผ้าห่มเพื่อใช้ในฤดู
หนาว เป็ นต้นชัน้ บนสุดของชัน้ เก็บของไม่ควรสูงเกินระดับล่างสุดของฝา่ มือเมือ่ อยูใ่ นลักษณะยืนชูมอื
2. สัดส่วนของสิง่ ของทีต่ อ้ งการจะเก็บ ในการออกแบบตู้ โดยทัวไปจะออกแบบตู
่
้
เพื่อเก็บสัม ภาระต่างๆ ดังนัน้ จึงมีความจําเป็นจะต้องรูข้ นาดของสิง่ ของทีจ่ ะเก็บ เพือ่ ใช้ขนาดได้
เพียงพอและเหมาะสมกับความต้องการ
3. ปริมาณของสิง่ ของทีต่ อ้ งการจะเก็บ จํานวนของสิง่ ของก็มคี วามสําคัญในการ
ออกแบบ ผูอ้ อกแบบจะต้องรูป้ ริมาณของสิง่ ของเพื่อใช้คาํ นวณหาพืน้ ทีส่ าํ หรับการจัดวางให้พอเพียง
ตามทีต่ อ้ งการ
4. สัดส่วนมาตรฐานของอาคาร ผูอ้ อกแบบจะต้องรูข้ นาดของส่วนประกอบของ
อาคาร เช่น ความสูงของอาคาร ขนาดของประตูทางเข้า- ออก โครงสร้างของอาคารในกรณีท่ี
ผูอ้ อกแบบต้องการออกแบบเฟอร์นเิ จอร์แบบติดตาย เป็นต้น ถ้ารูข้ นาดสัดส่วนของอาคารจะทํา ให้
ผูอ้ อกแบบเข้าใจถึงการเคลือ่ นย้ายเฟอร์นเิ จอร์เข้าไปในอาคาร การกําหนดขนาดของเฟอร์นเิ จอร์ให้
เหมาะสมกับอาคาร การเลือกใช้โครงสร้างของเฟอร์นเิ จอร์ทเ่ี หมาะสม
5. นํ้าหนักทีว่ าง และประเภทสิง่ ของทีจ่ ะเก็บ นํ้าหนักของสิง่ ของมีความจําเป็นใน
การกําหนดโครงสร้างเฟอร์นเิ จ อร์ เพื่อให้โครงสร้างหลักสามารถรับนํ้าหนักของสิง่ ของนัน้ ๆ ได้
นอกจากนี้ยงั ต้องคํานึงถึงประเภทของสิง่ ของทีต่ อ้ งการเก็บเข้าชัน้ หรือเข้าตู้ เพราะขนาดของสิง่ ของ
จะแตกต่างกัน การจัดประเภทของสิง่ ของจะทําให้การออกแบบเหมาะสมกับสิง่ ของทีจ่ ะเก็บ
6. ความจําเป็ นและความต้ องการตามลักษณะการใช้งาน ในการออกแบบตูห้ รือ
ชัน้ วางสิง่ ของจะต้องมีขนาดพอเหมาะกับเนื้อทีใ่ ช้สอยกับการใช้งาน ทัง้ รูปทรงจะต้องสวยงาม
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีน่ ่ าจะนําไปใช้ เช่น ตูส้ าํ หรับเก็บของในห้องครัวมีเนื้อทีเ่ พียงพอ
สําหรับอุปกรณ์ครัวทีม่ ากมาย ทัง้ ยังต้องหยิบใช้ได้งา่ ยสะดวกสัมพันธ์กบั การใช้งาน เป็นต้น
ลักษณะของตู้
ลักษณะของตูจ้ ะมีลกั ษณะแบบต่างๆกัน ทีเ่ ห็นชัดเจน ได้แก่
1. แบบเปิด (Exposed system) คือ ตูแ้ บบเปิดโล่งอาจจะเปิดแบบมีชนั ้ วางของ
ติดตาย (Fixed) อยูก่ บั ที่ หรือแบบปรับระดับได้ (Adjusted system)
2. แบบบาน (Door system) คือ แบบบานตูป้ ิด-เปิดเพื่อกันฝุน่ แมลง และปกปิด
สิง่ ของทีไ่ ม่น่าดูบานเปิดมีหลายแบบ เช่น บานเปิดแบบธรรมดาทีเ่ ห็นกันอยูท่ วไป
ั ่ บานเปิดแบบพับ
ได้ บานเปิดแบบเลือ่ น บานเปิดแบบซ่อนตัวบานเมือ่ เปิดบานแล้ว เป็นต้น อุปกรณ์สาํ หรับบานก็จะ
แตกต่างกันออกไป
3. แบบลิน้ ชัก (Drawer system) มีหลายแบบ เช่น ลิน้ ชักแบบกล่อง ลิน้ ชักแบบ
สอด ลิน้ ชักแบบแผ่น นอกจากนี้ยงั มีอุปกรณ์ทแ่ี ตกต่างกันด้วย
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4. การนําแบบชัน้ บานและลิน้ ชักมารวมกัน (Combination system) เป็นการ
ออกแบบทีเ่ หมาะสมกับลักษณะงาน ชนิด และประเภทของทีเ่ ก็บ เพื่อต้องการจะโชว์สงิ่ ของหรือเก็บ
อย่างมิดชิด
ตู้เก็บของ หรือชัน้ (Storage or Shelf)
โดยทัวไปมี
่ ลกั ษณะทีม่ บี านเปิด ลิน้ ชักหรือชัน้ โล่ง ขึน้ อยูก่ บั จุดประสงค์ของการ
ใช้งานและเนื้อทีใ่ ช้สอย สามารถปรับเข้ากับพืน้ ทีท่ งั ้ ด้านความสูง ความยาว และความ
ลึก โดย
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยเฉพาะอย่าง เช่น ตูห้ นังสื อ ตูเ้ ก็บเครือ่ งเสียง เป็ นต้น ดังนัน้ การออกแบบ
ตู้ หรือชัน้ เก็บของ สําหรับกิจกรรมหรือสิง่ ของใดๆ ขนาดสัดส่วนจําเป็นต้องแปรเปลีย่ นไปตามขนาด
ของสิง่ ของนัน้ ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็มที่ (วรรณี สหสมโชค. 2549: 149-165)

ภาพประกอบ 8 ตูเ้ ก็บของ หรือชัน้
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 168.
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ตาราง 2 สัดส่วนของตูเ้ สือ้ ผ้า

ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 172.
ตู้เสื้อผ้า (Wardrobes or closets)
ตูเ้ สือ้ ผ้าเป็ นส่วนทีใ่ ช้เก็บเครือ่ งนุ่ งห่มหรือของใช้ประจํากาย เพือ่ ป้องกันเสือ้ ผ้า
จากฝุน่ หรือแมลงต่างๆ ลักษณะของตูเ้ สือ้ ผ้าทัวไปจะเป็
่
นบานเปิด อาจมีลน้ิ ชัก ประกอบด้วยทัง้
ภายนอกและภายใน
วรรณี สหสมโชค (2549: 172) กล่าวว่า ขนาดทัวไปของตู
่
เ้ สือ้ ผ้ าโดยเฉลีย่ 1 คน
จะใช้ตเู้ สือ้ ผ้าทีม่ ขี นาดยาว 1,200-1,500 มิลลิเมตรเป็นอย่างน้อย ส่วนความกว้างของตูจ้ ะประมาณ
500-700 มิลลิเมตร ความสูง ของตูเ้ สือ้ ผ้า มีความสูงไม่จาํ กัดสําหรับตูเ้ สือ้ ผ้าแบบติดตาย ตูเ้ สือ้ ผ้า
แบบลอยจะมีความสูงประมาณ 1,800 – 2,000 มิลลิเมตร ขนาดของตูเ้ สือ้ ผ้าจะมีสดั ส่วนดังตาราง
ภายในตูเ้ สือ้ ผ้าจะประกอบด้วยราวแขวนและชัน้ ช่องหรือลิน้ ชัก ซึง้ แยกเก็บตาม
ลักษณะต่างๆ ดังนี้
1. เสือ้ ผ้าแบบแขวน เป็ นเสือ้ ผ้าทีม่ กี ารใช้งานประจํา และรีดเรียบร้อยเสือ้ ผ้า
แบบนี้มคี วามยาว 3 ขนาด คือขนาดสัน้ (เสือ้ เดีย่ ว ) ประมาณ 800 มิลลิเมตร ขนาดยาว (ชุด
กระโปรงหรือกางเกง ) ประมาณ 1,200-1,400 มิลลิเมตร และขนาดยาวพิเศษ (ชุดกระโปรงยาว )
ประมาณ 1,700-1,800 มิลลิเมตร การออกแบบภายในตูใ้ นส่วนเสือ้ ผ้าแบบแขวน ควรทําราวแขวน
ตามความสูงของตูใ้ ห้พอดีกบั เสือ้ ผ้าทีจ่ ะเก็บ (ถ้าตูเ้ สือ้ ผ้าของผู้ หญิงจะต้องคํานึงถึงชุดกระโปรงยาว
ด้วย) ดดยทัวไปราวแขวนจะมี
่
ลกั ษณะท่อกลม ทําด้วยไม้หรืออลูมเิ นียมยึดติดกับผนังตู้ ระยะของ
ช่วงยาวไม่เกิน 1,200 มิลลิเมตร เพราะถ้าแขวนเสือ้ ผ้ามากๆ อาจทําให้ราวหย่อนหรือหักได้ หากตู้
มีความยาว 1,200 มิลลิเมตรขึน้ ไปราวแขวนผ้าควรยึดบนเพดานตูด้ ว้ ย
2. เสือ้ ผ้าแบบพับเก็บ เป็ นเสือ้ ผ้าทีม่ กั จะไม่ตอ้ งรีดให้เรียบ สามารถพับเก็บ
ได้ เช่นเสือ้ ยืด เสือ้ ผ้าสําหรับใส่อยูบ่ า้ น เสือ้ กันหนาว ผ้าเช็ดตัว เพือ่ ประหยัดพืน้ ทีใ่ นการใช้งาน
ลักษณะการเก็บอาจเป็ นการพับ หรือม้วนเก็บไว้ ดังนัน้ เสือ้ ผ้าแบบพับเก็ บนี้จะนิยมจะนิยมพับวาง
ไว้ในชัน้ วางทีเ่ ป็ นชัน้ โปร่ง หรือหิง้ ภายในตู้ ความสูงในแต่ละชัน้ ประมาณ 300 - 450 มิลลิเมตร
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3. เสือ้ ผ้าประเภทกระจุกกระจิก เป็นเสือ้ ผ้าขนาดเล็กเช่น ชุดชัน้ ใน ถุงเท้า
ผ้าเช็ดหน้า ควรเก็บไว้ในลิน้ ชัก เพื่อสะดวกในการค้นหา ส่วนเน็กไท เ ข็มขัด ควรออกแบบให้มที ่ี
เก็บเฉพาะ เช่น อาจทําทีแ่ ขวนไว้ต่างหากทีบ่ านประตูดา้ นในก็ได้
4. เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้แล้วอาจเก็บไว้ใช้ซา้ํ อีกครัง้ หรือเสือ้ ผ้าทีจ่ ะส่งซัก ส่วนนี้ควรจะ
มีทเ่ี ก็บเฉพาะ เนื่องจากเสือ้ ผ้าชนิดนี้จะต้องการการระบายอากาศ และไม่ควรปะปนเสือ้ ผ้าใหม่
เสือ้ ผ้าทีจ่ ะส่งซักอาจจัดอุปกรณ์เสริมภายในตู้ เช่น ตะกร้าไว้ใส่เสือ้ ผ้าทีจ่ ะซัก เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้ซา้ํ ควรมีท่ี
แขวนต่างหาก และเป็ นส่วนทีส่ ามารถระบายอากาศได้ยง่ิ ดี
5. ส่วนเก็บของใช้ทเ่ี กีย่ วข้อง เช่น ทีน่ อนสํารอง หมอน ผ้าห่ม อาจออกแบบ
ให้มสี ว่ นเก็บของประเภทนี้ โดยทัวไปนิ
่ ยมเก็บไว้สว่ นบนสุดของตูเ้ สือ้ ผ้า เนื่องจากนานๆ จะ
นํามาใช้สกั ครัง้ หรือบางคนอาจใช้เก็บกระเป๋าเดินทางด้วย ดังนัน้ ในส่วนนี้จงึ ควรออกแบบเป็นชัน้
โล่งแบบกว้าง เพื่อสะดวกในการใช้งาน
ขนาดของช่วงตูเ้ สือ้ ผ้า (หน้าบาน) แต่ละช่วงนัน้ จะมีชว่ งตูป้ ระมาณ 450 มิลลิเมตร
ขึน้ ไป และไม่ควรเกิน 600 มิลลิเมตร ซึง่ เป็นขนาดทีส่ ามารถทําบานตูไ้ ด้สดั ส่วนทีพ่ อเหมาะกับการ
ใช้งาน บานตูจ้ ะมีรปู ร่างหน้าตาและประโยชน์ใช้สอยแตกต่างกันไป หากบานตูเ้ ป็นบานเปิดจะเห็น
สิง่ ของภายในตูไ้ ด้หมด และเลือกหาสิง่ ของภายในได้สะดวก

ภาพประกอบ 9 ขนาดของช่วงตูเ้ สือ้ ผ้า
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 173.
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บานประตูบานเลือ่ น เป็นบานตูท้ ไ่ี ม่สามารถมองเห็นสิง่ ของภายในได้หมดภายใน
คราวเดียวกัน เพราะเมือ่ เลือ่ นบานตุบ้ านหนึ่งแล้วก็จะอยูซ่ อ้ นกับอีกบานหนึ่ง และจะมีชอ่ งระหว่าง
บานตู้ทงั ้ สอง ทําให้ฝนุ่ ละออกและแมลงต่างๆ เข้าตูไ้ ด้งา่ ย ส่วนข้อดีบานตูแ้ บบเลือ่ น สามารถใช้ใน
เนื้อทีแ่ คบได้ด ี เพราะไม่กนิ เนื้อที่ เมือ่ เปิดบานตู้
ลิน้ ชักเป็ นทีเ่ ก็บของชิน้ เล็กชิน้ น้อย หรือเก็บเสือ้ ผ้าทีต่ อ้ งการความมิดชิด เช่นชุด
ชัน้ ใน ต่างๆ ลิน้ ชักส่วนใหญ่จะทําไว้ในตัวตูท้ ม่ี บี านตูป้ ิดทับอีกทีหนึ่ง หรืออาจออกแบบตูใ้ ห้มลี น้ิ ชัก
อยูด่ า้ นหน้าของตูเ้ สือ้ ผ้าก็ได้ ถ้าเป็ นลิน้ ชักลักษณะนี้จะเป็ นลิน้ ชักทีใ่ ช้บอ่ ยๆ เพราะเปิดได้สะดวก
แต่ไม่คอ่ ยนิยมใช้กนั มาก การแบ่งระยะภายในของตู้ ตูเ้ สือ้ ผ้าผูช้ าย และผูห้ ญิงมีลกั ษณะคล้าย คลึง
กัน แต่ไม่เหมือนกันเลยเสียทีเดียว เสือ้ ผ้าของผูห้ ญิงจะพิเศษกว่า เพราะจะมีชุดติดกันหรือชุด
กระโปรงยาวเสือ้ คลุมยาวจะกินเนื้อทีท่ างความสูง ดังนัน้ ราวแขวนผ้าอาจจะต้องทําพิเศษให้มคี วามยาว
เหมาะสมกับชุดนัน้ ๆ โดยมีความสูงประมาณ1,700 – 1,800 มิลลิเมตร ส่วนตูเ้ สือผ้
้ าผูช้ ายอาจออกแบบ
ให้มรี าวแขวนผ้า 2 ช่วงได้ คือ ช่วงล่างทําราวสูงจากพืน้ ประมาณ 1,000 – 1,100 มิลลิเมตร และ
ราวแขวนช่วงบนจะสูงขึน้ ไปจากราวแขวนด้านล่างอีก 900 – 950 มิลลิเมตร จํานวนลิน้ ชักของ
ตูเ้ สือ้ ผ้าจะมีจาํ นวนเท่าไรขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของผูใ้ ช้ เอง ถ้าลิน้ ชักทีอ่ ยูด่ า่ นนอกของตูเ้ สือ้ ผ้า
โดยทัวไปจะมี
่
1 หรือ 2 ลิน้ ชักเท่านัน้
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ภาพประกอบ 10 ระยะการใช้งานตูเ้ สือ้ ผ้า
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 174.

ภาพประกอบ 11 ตูเ้ สือ้ ผ้าบานเปิดภายในลิน้ ชัก
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 174.
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ภาพประกอบ 12 ตูเ้ สือ้ ผ้าทีม่ ลี น้ิ ชักอยูห่ น้าตู้
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน หน้า 175.
ตูเ้ สือ้ ผ้าอีกแบบหนึ่งทีท่ าํ เป็ นห้องเพื่อเก็บเสือ้ ผ้าโดยเฉพาะเรียกว่าห้องแต่งตั ว
(Walk-in closet) การออกแบบภายในตูจ้ ะมีลกั ษณะการแบ่งเนื้อทีใ่ ช้สอยเช่นเดียวกับตูเ้ สือ้ ผ้าทัวไป
่

ภาพประกอบ 13 ตัวอย่างตูเ้ สือ้ ผ้าแบบห้องเก็บเสือ้ ผ้า (Walk-in closet)
ทีม่ า: วรรณี สหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่ งเรือน. หน้า 175.
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เนื่องจากตูเ้ หล่านี้มปี ระโยชน์ใช้สอยสําหรับเก็บอุปกรณ์สงิ่ ของเครือ่ งใช้เพื่อความ
เป็ นระเบียบ ปลอดภัยจาก คน สัตว์ และสิง่ สกปรกทัง้ หลาย นักออกแบบสามารถออกแบบตูใ้ ห้อยู่
ในลักษณะตัง้ หรือแขวนภายในบ้านก็ได้ตามต้องการ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. 2551)
ตูแ้ ละชัน้ วางของเป็ นเป็ นเฟอร์นิเจอ ร์ทใ่ี ช้เก็บภาชนะ สิง่ ของ อุปกรณ์ต่างๆ เพือ่
ปกป้องรักษาวัตถุภายในให้เป็ นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ปลอดภัยจากฝุน่ ละอองแมลงต่างๆ ดังนัน้
การออกแบบตู้ และชัน้ วาง ของต้องคํานึงถึงสรีระ ร่างกายมนุษย์ ขนาดและนํ้าหนักของสิง่ ของทีจ่ ะ
นํามาเก็บ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเฟอร์นเิ จอร์ เพื่อจะเก็บของและหยิบออกมาใช้งานได้สะดวก
แต่มตี หู้ รือชัน้ วางของบางชิน้ งาน อาจออกแบบขึน้ เพือ่ เน้นการตัง้ โชว์เพียงอย่างเดียว ประโยชน์การ
ใช้สอยเป็ นรอง ดังนัน้ การออกแบบจึงควรคํานึงถึงความงามทางสุนทรียภาพ วัตถุประสงค์หลักของ
การใช้งานและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ (วรรณี สหสมโชค. 2550)

ผลงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง

วิทยา สุขมุ ไพรสัณฑ์ (2533) ได้วจิ ยั เรือ่ งการออกแบบเครือ่ งเรือนสําหรับทีพ่ กั อาศัยเนื้อที่
จํากัด พบว่า การออกแบบเครือ่ งเรือนให้เหมาะสมกับพืน้ ทีก่ ารใช้งานเป็นสิง่ ทีผ่ อู้ อกแบบควร
คํานึงถึง เพราะข้อจํากัดของสถานที่ ข นาดของพืน้ ทีใ่ นการใช้งาน จึงสมควรทีจ่ ะมีเครือ่ งเรือนที่
ออกแบบมาให้เหมาะสม นอกจากนี้การออกแบบเครือ่ งเรือนทีเ่ น้นประโยชน์ใช้สอยทีร่ องรับกิจกรรม
ได้หลายอย่าง จะทําให้ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ เครือ่ งเรือนมากขึน้ แต่ขอ้ เสียคือ ความสวยงาม
จะเป็ นสิง่ ทีร่ องลงมา และ การรองรับประโยชน์ใช้สอยในแต่ละชนิดได้ไม่เต็มที่
อําพล ลีราภิรมย์ (2546) ได้วจิ ยั เรือ่ ง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบโดยอาศัย
การวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน รูปแบบ พืน้ ที่ โดยมุง่ ให้เฟอร์นเิ จอร์มขี นาดเล็ก ใช้หลักการ
Modular System มาประกอบการออกแบบ เพื่อปร ะโยชน์การใช้สอย และสามารถดัดแปลงการใช้
งาน และความสะดวกในการติดตัง้ ตกแต่งทีพ่ กั อาศัย
อําพล ลีราภิรมย์ (2546) ได้วจิ ยั เรือ่ งโครงการออกแบบ เสนอแนะเฟอร์นิเจอร์ สําหรับ
ร้านค้าสะดวกซือ้ “ร้านรักบ้านเกิด “ โดยพบว่า การออกแบบโดยอาศัยการวิเคราะห์ พฤติกรรมการ
ใช้งานรู ปแบบการบริหารจัดการ และขนาดพืน้ ทีภ่ ายในร้านค้า โดยมุง่ เน้นในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์ ให้สามารถติดตัง้ ในพืน้ ทีท่ ข่ี นาดเล็กทีส่ ดุ คือ ขนาด 4 x 8 เมตร ใช้หลักการ Modular
System มาประกอบการออกแบบเพื่อเพิม่ ประโยชน์ใช้สอยให้เฟอร์นิเจอร์ สามารถดัดแปลงเพิม่ -ลด
ขนาดได้การ กําหนดพืน้ ทีก่ ารวางสินค้าอย่างชัดเจน เพือ่ ให้เกิดความสับสนแก่ผา้ ใช้บริการ โดยใช้
โครงสร้าง การเล่นระดับของเฟอร์นเิ จอร์ หรือกราฟฟิคมาเป็ นตัวบอกขอบเขตอย่างชัดเจน การ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ให้มลี กั ษณะเป็ นเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว แบบกึง่ ประกอบสําเร็จ หรือแบบกึง่ ถอด
ประกอบ (Semi-knock Down) เพือ่ สะดวกในการติดตัง้ ลดระยะเวลา จํานวนแรงงานคนโดย
สามารถปรับเปลีย่ นขนาด หรือจํานวนของเฟอร์นเิ จอร์ได้เพือ่ รองรับการติดตัง้ ในสภาพทีม่ ลี กั ษณะ
รูปแบบหลากหลายได้มากขึน้ ตามความเหมาะสมของร้านค้า เลือกใช้วสั ดุอ่นื ทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละความ
แข็งแรงในก ารใช้งานใกล้เคียงมาใช้งานทดแทนไม้ ให้สามารถสร้างภาพลักษณ์ทด่ี ี สวยงาม
ทันสมัยให้แก่ผา้ ใช้บริการได้ดา้ นการออกแบบหน้าร้าน ให้สามารถมองเห็นสินค้าภายในร้านค้า
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จิตพร จินดาโรจน์ (2550) ได้วจิ ยั เรือ่ งเฟอร์นิเจอร์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัย กล่าวว่า รายได้ใน
การประกอบอาชีพส่ วนใหญ่จะถูกจัดสรรค่าใช้จา่ ยถึง 25%มาเป็นค่าใช้จา่ ยสําหรับทีพ่ กั อาศัย การ
สร้างบ้านพักอาศัยโดยสภาพเนื้อทีม่ บี ริเวณเพียงพอต่อความต้องการในการรองรับกิจกรรมพืน้ ฐาน
สําหรับทีพ่ กั อาศัย แนวทางและรูปแบบของเฟอร์นเิ จอร์มหี ลากหลายเน้นประโยชน์การใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพเ หมาะสมกับธรรมชาติให้มคี วามสัมพันธ์รว่ มกัน และสามารถใช้งานได้ตรงกับ
กิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
พิพฒ
ั น์ อภิรกั ษ์ธนากร (2551) ได้วจิ ยั เรือ่ ง ความรูค้ วามเข้าใจและแนวโน้มพฤติกรรมการ
ซือ้ ของผูบ้ ริภาคต่อเฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม
พบว่า ผูบ้ ริโภคมีความรูค้ วามเข้าใจ เ กีย่ วกับ
เฟอร์นิเจอร์ เพื่อสิง่ แวดล้อม โดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ได้แก่การใช้เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อมเป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม การนําวัสดุทท่ี ง้ิ แล้วมาทําเฟอร์นเิ จอร์ชว่ ยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลด
ปริมาณขยะ มีความคิดสร้างสรรค์ชว่ ยลดปญั หามลพิษในอากาศ ช่ว ยอนุร ักษ์พลังงาน การรีไซเคิล
สามารถทําให้เกิดการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ผูท้ น่ี ําขยะจาก
กระบวนการผลิตต่างๆ ไปรีไซเคิลน่ ายกย่อง และเป็นแบบอย่างทีด่ ตี ่อคนในสังคม อยูใ่ นระดับดีมาก
การรีไซเคิลช่วยลดปญั หาเศรษฐกิจของประเทศ อยูใ่ นระดับดี มีเพียงการนําวัสดุทท่ี ง้ิ แล้วมาทํา
เฟอร์นเิ จอร์ไม่มคี วามยุง่ ยากซับซ้อนสามารถทําได้ ไม่มปี ญั หาเรือ่ งความแข็งแรงทนทาน อายุการ
ใช้งานนาน การลดขัน้ ตอนในกระบวนการผลิต ไม่เป็นการเอาเปรียบผูบ้ ริโภค และไม่ทาํ ให้คณ
ุ ภาพ
ของเฟอร์นิเจอร์ต่ าํ ลง อยูใ่ นระดับปานกลาง
Vanessa T. Eng (2003: ไม่ปรากฏเลขหน้า ) ได้ทาํ การวิจยั การอนุรกั ษ์ แนวคิดตระหนัก
ถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในระบบนิเวศบนโลก ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้วางแผนไว้ระยะยาว ลดการใช้วสั ดุและ
เทคโนโลยีทส่ี น้ิ เปลืองโดยการใช้วสั ดุทเ่ี หมาะสมการเรียนรูจ้ ะเน้นไปทีก่ ารอนุรกั ษ์สาระสําคัญมี
อิทธิพลในรูปแบบกระบวนการสร้างสิง่ แวดล้อม การออกแบบต้องมีความเข้าใจในภูมอิ ากาศซึง่ จะมี
ประโยชน์ในการใช้งานทีเ่ หมาะสม มาตราส่วนและสัดส่วนต้องสัมพันธ์กบั โครงสร้างเดิม สนามแบ่ง
พืน้ ทีบ่ ริเวณทีพ่ กั อาศัยใช้งานได้สะดวก การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการศึกษาประเภทการวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
โดยการเก็บข้อมูลในกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด จํานวน 200 คน ซึง่ ในบทนี้ได้กล่าวถึ งการกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง รายละเอียด
เกีย่ วกับเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า วิธดี าํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการศึกษาเพือ่ การออกแบบ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัย ทีม่ ี พน้ื ทีจ่ าํ กัด
ดังต่อไปนี้

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร
ประชากรในงานวิจยั และพัฒนาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในเขตกรุงเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยวิธ ี การสุ่ มแบบหลายขัน้ ตอน
(Multi - Stage Sampling) โดยประชากร คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต การเลือก
กลุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สุม่ ได้มา 5 เขต ใน 5 เขต สุม่ เลือกทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด เขตละ 4 ทีพ่ กั ทีพ่ กั ละ 10 คน เป็นขนาดกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 200 คน เก็บ
กลุ่มตัวอย่างทีส่ มบูรณ์ทงั ้ หมด 200 คน

การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้ นี้กาํ หนดขึน้ ตาม การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ซึง่ ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2
เป็นเครือ่ งมือวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) โดยมีทงั ้ เครือ่ งมือวัดที่
สร้างขึน้ ใหม่ ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ สร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่
ประกอบการศึกษาวิจยั โดยประกอบไปด้วย แบบวัด 3 ฉบับ คือ
แบบสอบถามปญั หาและความต้องการใช้การใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ประกอบด้วย แบบสอบถาม 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูล ส่วนบุคคล ส่วนที่ 2
เป็นแบบสอบถามข้อมูลรูปแบบของ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ มีลกั ษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิง่ เห็นด้วย ไม่
แน่ ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ข้อคําถามมีจาํ นวน 20 ข้อ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกีย่ วกับ
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบ ปลายเปิด (Open Questionnaire)
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ตาราง 3 ตัวอย่างแบบสอบถามข้อมูลรูปแบบของทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
ความคิ ดเห็น
ความคิ ดเห็น

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

0.0.0 ท่านคิดว่าทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ควรมี
ขนาดใหญ่สามารถเก็บเสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมาก

แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน คือ 1. ด้านหน้าทีก่ ารใช้สอย 2. ด้าน
ความสะดวกสบายในการใช้งาน 3. ด้านการผลิต 4. รูปแบบความสวยงาม 5. สังคม สิง่ แวดล้อม
เป็นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) แต่ละข้อประกอบด้วยมาตร
ประเมิน 5 ระดับ จาก “ดีมาก” ถึง “ใช้ไม่ได้ ” ตามวิธขี องลิเคอร์ท (Likert Scale) (พวงรัตน์ ทวีรตั น์ .
2544: 114) ดังนี้
5 หมายถึง
ผลการประเมินในระดับดีมาก
4 หมายถึง
ผลการประเมินในระดับดี
3 หมายถึง
ผลการประเมินในระดับพอใช้
2 หมายถึง
ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง
1 หมายถึง
ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
ผูว้ จิ ยั ใช้เก ณฑ์คา่ เฉลีย่ ในการแปลผลในการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชัน้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) เพื่อกําหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมูลทีเ่ ป็ นค่าเฉลีย่ ต่างๆ
ดังนี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง ความหมาย
4.51 – 5.0
ผลการประเมินในระดับดีมาก
3.51 – 4.50
ผลการประเมินในระดับดี
2.51 - 3.50
ผลการประเมินในระดับพอใช้
1.51 – 2.50
ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง
1.00 – 1.50
ผลการประเมินในระดับใช้ไม่ได้
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ตาราง 4 ตัวอย่างแบบประเมินผลแบบร่างจัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
ความคิ ดเห็น
เกณฑ์การประเมิ น

ดีมาก

ดี

พอใช้

ควร
ปรับปรุง

ใช้
ไม่ได้

0.0.0 ขนาดมีความเหมาะสมสามารถเก็บเสือ้ ผ้าได้
จํานวนมาก

แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในส่วนนี้เป็ นเป็ นแบบวัดประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating
Scale) แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 5 ระดับ จาก “มากทีส่ ดุ ” ถึง “น้อยทีส่ ดุ ” ตามวิธขี อง
ลิเคอร์ (พวงรัตน์ ทวีรตั น์. 2544:114)
5 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ
4 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
3 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1 หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
ผูว้ จิ ยั ใช้เกณฑ์คา่ เฉลีย่ ในการแปลผลในการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชัน้
(มัลลิกา บุนนาค. 2537: 29) เพื่อกําหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ข้อมูลทีเ่ ป็ นค่าเฉลีย่ ต่างๆ
ดังนี้
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง ความหมาย
4.51 – 5.0
มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ
3.51 – 4.50
มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.51 - 3.50
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.51 – 2.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 – 1.50
มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
และตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด สําหรับผูต้ อบแบบประเมิน แสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมและให้
ข้อเสนอแนะต่างๆ
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ตาราง 5 ตัวอย่างแบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
ที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1

0.0 ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
0.0.0 ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 1

การหาคุณภาพเครื่องมือ
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้กาํ หนดการหาคุณภาพเครือ่ งมือ ทัง้
3 แบบวัด
คือ
1) แบบสอบถามปญั หาและความต้องการใช้การใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัย
ทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด 2) แบบสอบถ ามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด 3) แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการ ออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ซึง่ จะนําหาคุณภาพแบบวัดครบทุกขัน้ ตอนดังนี้
การหาความเที่ยงตรง
ผูว้ จิ ยั ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของแบบวัด (Content Validity) โดย
ผูว้ จิ ยั นําแบบสอบถาม และแบบประเมินความคิดเห็นทีส่ ร้างขึน้ มา นําเสนอต่อผูท้ รงคุณวุฒ ิ จํานวน
3 ท่าน เพื่อทําการตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องของเนื้อหา และความเหมาะสมขอ งถ้อยคํา
สํานวนภาษา และความชัดเจนของคําถามในแบบสอบถาม และแบบประเมิน ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ความรู้ ความเข้าใจด้านเนื้อหาของตัวแปรทีต่ อ้ งการวัด ได้ตรวจสอบความเทีย่ งตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบวัดแต่ละฉบับทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้
หรือนํามาปรับปรุงใหม่ ว่ามีเนื้อหาครอบคลุมตามนิ ยาม
ปฏิบตั กิ ารทีไ่ ด้กําหนดไว้ ตลอดจนตรวจดูสาํ นวนภาษาว่ามีความเหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่างหรือไม่
แล้วจึงนํามาปรับแก้ให้สมบูรณ์ ก่อนนําแบบวัดนัน้ ไปใช้จริง

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาดังนี้
1. สืบค้นข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ และงานวิจยั ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และทําการบันทึกข้อมูล เพือ่ นําไปใช้ในการออกแบบ
2. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องทีใ่ ช้เป็น
สถานทีเ่ ก็บข้อมูล เพื่อขออนุ ญาตเก็บข้อมูลงานวิจยั
3. ผูว้ จิ ยั นําแบบวัดไปดําเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น เจ้าของทีพ่ กั อธิบายวัตถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการเป็นกลุม่
ตัวอย่าง รวมทัง้ ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลจากแบบวัดทุกฉบับ
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การจัดกระทําข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดกระทําข้อมูลและวิเคราะห์
ข้อมูลทีส่ าํ คัญ 6 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาการพัฒนาการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยเริม่ ทําการศึกษาจากความรูด้ า้ นการออ กแบบเฟอร์นิเจอร์และทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมต่างๆ ในทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด การ
จัดบ้านให้ประหยัดเนื้อที่ เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย
วัสดุทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้ วสั ดุทดแทน ได้แก่ กระดาษรังผึง้ และทําการสํารวจ
ความต้องการของผูบ้ ริโภคในการทีจ่ ะเลือกใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด โดยใช้แบบสอบถามปญั หาและความต้องการใช้การใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กั ด จํานวน 100 ชุด นําข้อมูลทีไ่ ด้มากําหนดโจทย์ในการออกแบบที่
จัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ทําการประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ ง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของบุคคล โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
พืน้ ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และค่าร้อยละ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสํารวจ
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับที่
พักอาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด
ประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน คือ 1. ด้านหน้าทีก่ ารใช้สอย 2. ด้านความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน 3. ด้านการผลิต 4. รูปแบบความสวยงาม 5. สังคม สิง่ แวดล้อม เป็นแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 5 ระดับ จาก
“ดีมาก” ถึง “ใช้ไม่ได้ ” ตามวิธขี อง ลิเคอร์ ทําการประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งค อมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของบุคคล โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ น้ื ฐาน เช่น ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 ปรับปรุงการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยที่ มี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด
ขัน้ ตอนที่ 5 ทดสอบประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน และผูบ้ ริโภค จํานวน 97
คน รวมทัง้ สิน้ 100 คนโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการ ออกแบบทีจ่ ั ดเก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ ทําการประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษา
คุณสมบัตพิ น้ื ฐานของบุคคล โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ น้ื ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 6 ดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด
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การดําเนิ นการผลิ ตต้นแบบ
การดําเนินการผลิตชิน้ งาน ต้นแบบของที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ด้วยกระดาษรังผึง้
สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ได้กาํ หนดกระบวนการผลิตไว้ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบร่างสูก่ ระบวนการผลิตตามความเหมาะสมของชิน้ งานนัน้ ๆ
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกวัสดุทเ่ี หมาะสม ตรงตามแบบทีไ่ ด้กําหนดไว้
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างแบบแปลนของชิน้ งาน ซึง่ ในทีน่ ้จี ะใช้การ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ตามขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม
ขัน้ ตอนที่ 4 ทดลองประกอบ ตรวจสอบชิน้ งานและความเรียบร้อย
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบผลชิน้ งานวิจยั เมือ่ สร้างชิน้ งานจริงจากแบบผลงานจํานวน 1 ชิน้ ที่
สรุปจากการคัดเลือกโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและผูบ้ ริโภค สรุปผลทีไ่ ด้
การกําหนดขัน้ ตอนการดําเนิ นการวิ จยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการวิจยั ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังต่อไปนี้
ศึกษาข้ อมูล เอกสาร และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อกําหนดขอบเขตปั ญหา
สร้ างแบบสอบถามและสํารวจความต้ องการของผู้ท่ีใช้ ท่เี ก็บเสื ้อผ้ าอเนกประสงค์
สําหรับทีพ่ กั อาศัยที่มีพื ้นทีจ่ ํากัด เพือ่ สร้ างโจทย์ในการออกแบบ

ออกแบบร่างทีเ่ ก็บ
เสื ้อผ้ าอเนกประสงค์
สําหรับทีพ่ กั อาศัย

ประเมินแบบทีเ่ ก็บเสื ้อผ้ าอเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยที่มีพื ้นทีจ่ ํากัดอาศัยโดยผู้เชี่ยวชาญ

ปรับปรุงแก้ ไขแบบที่เก็บเสื ้อผ้ า
สําหรับทีพ่ กั อาศัยที่มีพื ้นทีจ่ ํากัด
ประเมินประสิทธิภาพแบบตู้เก็บเสื ้อผ้ าสําหรับทีพ่ กั อาศัยที่มีพื ้นที่จํากัดโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้บริ โภค
ทดลองสร้ างตู้เก็บเสื ้อผ้ าสําหรับทีพ่ กั อาศัยที่มีพื ้นที่

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาเพือ่ การวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้ สําหรับ
ทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุ่งหมายไว้ เพือ่ ศึกษารูปแบบทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ให้เหมาะสมกับทีพ่ กั อาศัยที่ มีพน้ื ทีจ่ าํ กัด เพือ่ ศึกษาวัสดุวธิ กี ารผลิตทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้าเอนกประสงค์ ทีต่ อบสนองการใช้งาน โดยมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 อย่าง เพื่อออกแบบ
และพัฒนารูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าเอนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ด้วยวัสดุกระดาษ
รังผึง้ ทีใ่ ช้ทดแทนพลาสติ ก และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดกลุม่ ตัวอย่างในการศึกษา
และทําการเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริโภค สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลในบทนี้ แบ่งการเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ ตอนที่ 2 ผลการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจต่อ การออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ตอนที่ 4 ผลการ ดําเนินการสร้าง
ต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
ซึง่ จะนําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาการพัฒนาการออกแบบที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
ในการศึกษาการพัฒนาการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด โดยเริม่ ทําการศึกษาจากความรูด้ า้ นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมต่างๆ ในทีพ่ กั อาศัย ทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด การจัด
บ้านให้ประหยัดเนื้อที่ เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย วัสดุ
ทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
จากเอกสารและงานวิจยั ต่างๆ พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อ
สิง่ แวดล้อมเป็ นประโยชน์ต่อสังคม การนําวัสดุทท่ี ง้ิ แล้วมาทําเฟอร์นิเจอร์ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของ
ประเทศ ช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยอนุ รกั ษ์พลังงาน ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ ต่อยอด
ความคิดทีส่ ร้างสรรค์ได้หลากหลาย และพบว่าปจั จุบนั กระแสการใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบริการที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวด ล้อมเป็ นทีน่ ยิ ม ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ทีพ่ กั
อาศัยทีม่ ี พน้ื ทีจ่ าํ กัด มีความจําเป็ นในการทีจ่ ะจัดเก็บสิง่ ของให้ประหยัดเนื้อทีม่ ากทีส่ ดุ เนื่องจาก
พืน้ ทีใ่ ช้สอยมีจาํ กัด อีกทัง้ วัสดุทน่ี ํามาใช้ยงั ต้องเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การออกแบบจึงมี
ความสําคัญมากในการทีจ่ ะกําหนดของที่ จัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ที่
จํากัด จากการศึกษาคุณสมบัติ ของวัสดุประเภท ต่างๆ นัน้ พบว่า วัสดุทดแทน ประเภทกระดาษ
สามารถทีจ่ ะนํามาทําเฟอร์นเิ จอร์ได้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้กระดาษรังผึง้ เป็น วัสดุในการทําวิจยั และพัฒนา
ที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ กระดาษรังผึง้ มีคุณสมบัติ ดังนี้ แผ่นกระดาษรังผึง้ เป็นกระดาษที่
ประกอบด้วยวัสดุ 2 ส่วนคือแกนกระดาษรังผึง้ ทีท่ าํ จากกระดาษรีไซเคิล เกรด 185 แกรม และ
1
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แผ่นกระดาษปะ บน ล่าง ทีใ่ ช้กระดาษคราฟท์ เกรด 250-300 แกรม ด้วยลักษณะของโครงส ร้าง
กระดาษรังผึง้ และแผ่นปะบนล่างทีเ่ ป็ นกระดาษเกรดสูงนัน้ ทําให้คุณสมบัตขิ องแผ่นกระดาษรังผึง้
เป็นกระดาษทีม่ คี วามทนทาน แข็งแรง และยังเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จึงนําไปประยุกต์ใช้ในงาน
ต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี แผ่นกระดาษรังผึง้ มีขนาดความกว้างสูงสุด 1,200 มิลลิเมตร และความยาวถึง
3,000 มิลลิเมตรโดยสามารถเลือก ความหนาของกระดาษได้ตงั ้ แต่ 10, 20, 30 และ40 มิลลิเมตร
เพือ่ ความเหมาะสมกับงาน โดยใช้หลักการออกแบบที่เน้น ในเรือ่ งของประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ
และความงาม
1

1

ผลการสํารวจรูปแบบของที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
่มตัวอย่าง
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
ตาราง 6 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่าง
่มตัวอย่าง
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
20 – 29 ปี
30 - 39 ปี
40 – 49 ปี
50 – 59 ปี
มากกว่า 60 ปี
ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
มี
ไม่ม ี
ความเพียงพอของตู้ เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
เสือ้ ผ้า
หมายเหตุ: * ไม่รวม Missing Values

จํานวน
(คน)
25
75
33
31
14
19
3
99
1
26
74

ร้อยละ
(100)
25
75
33
31
14
19
3
99
1
26
74

จากการเก็บข้อมูลกลุม่ ตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง (ร้อยละ 75) และเป็นผูช้ าย (ร้อยละ
25) มีอายุระหว่าง 20 - 29 ปี (ร้อยละ 33) ระหว่าง 30 – 39 ปี (ร้อยละ 31) ระหว่าง 40 – 49 ปี
(ร้อยละ 14) ระหว่าง 50 - 59 ปี (ร้อยละ 19) มากกว่า 60 ปี (ร้อยละ 3) ซึง่ ส่วนใหญ่ม ี ทจ่ี ดั เก็บ
เสือ้ ผ้า ร้อยละ 99 และไม่มที จ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้า ร้อยละ 1 และมีตเู้ สือ้ ผ้าทีเ่ พียงพอต่อความต้องการ ร้อย
ละ 26 และร้อยละ 74 ตูเ้ สือ้ ผ้าทีไ่ ม่เพียงพอต่อความต้องการ
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ตาราง 7 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และอันดับความคิดเห็นต่อรูปแบบของทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์
ความคิดเห็นในการประเมิน
1.ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ควรมีขนาดใหญ่
สามารถเก็บเสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมาก
2.ผูค้ นส่วนใหญ่มตี เู้ สือ้ ผ้าไม่สอดคล้องต่อ
จํานวนเสือ้ ผ้า
3.ของกระจุกกระจิกมักเก็บแยกจากตูเ้ สือ้ ผ้า
4.สามารถเก็บของทุกอย่างไว้รวมในทีเ่ ดียวกันได้
5.มีน้ําหนักเบา
6.มีรปู แบบแปลกใหม่
7.สามารถวางได้ทงั ้ แนวตัง้ และแนวนอน
8.สามารถเก็บรองเท้าได้
9.ประหยัดเนื้อทีใ่ นการวาง
10.มีความแตกต่างจากตูท้ วไป
ั่
รวม

ระดับความคิดเห็น
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน

อันดับที่

3.77

.94

6

3.68
3.90
3.73
3.85
4.08
3.86
3.69
3.42
3.82
3.78

.82
.61
.72
.88
.67
.84
.78
.85
.75
0.76

9
2
7
4
1
3
8
10
5
-

จากตาราง 7 เมือ่ ให้คะแนนความคิดเห็นน้อ ยทีส่ ดุ เป็ น 1 และมากทีส่ ุดเป็ น 5 และนํา
คะแนนมาเฉลีย่ กัน ผลปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ รูปแบบของทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ อันดับที่ 1-5 ได้แก่ มีรปู แบบแปลกใหม่ มีคา่ เฉลีย่ 4.08 ของกระจุกกระจิกมัก
เก็บแยกจากตูเ้ สือ้ ผ้า มีคา่ เฉลีย่ 3.90 สามารถวางได้ทงั ้ แนวตัง้ และแนวนอน มีคา่ เฉลีย่ 3.86 มี
นํ้าหนักเบา มีคา่ เฉลีย่ 3.85 และมีความแตกต่างจากตูท้ วไป
ั่
มีคา่ เฉลีย่ 3.82 ตามลําดับ ดัง
ภาพประกอบ 13 ซึง่ จะเห็นได้วา่ ค่าเฉลีย่ ในแต่ละความคิดทีไ่ ด้สอบถามไปนัน้ มีคา่ ใกล้เคียงกัน
จากผลการศึกษาและข้อมูลการตอบแบบ สอบถาม ผูว้ จิ ยั จึงนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปกําหนด
แนวคิดในการออกแบบ ซึง่ ได้ทงั ้ หมด 8 แนวคิด คือ แนวคิดที่ 1 เก็บของใช้กระจุกกระจิก ใช้สอย
ง่าย แนวคิดที่ 2 เก็บเสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมากวางได้ทงั ้ แนวตัง้ แนวนอน แนวคิดที่ 3 หยิบง่ายใช้สะดวก
แนวคิดที่ 4 เลียนแบบอักษร แนวคิดที่ 5 เปลีย่ นกล่องพลาสติกเป็ นรังผึง้ แนวคิดที่ 6 ดีไซด์แปลก
ใช้แนวรังผึง้ แนวคิดที่ 7 จิก๊ ซอว์ และแนวคิดที่ 8 ทีเ่ รียบง่าย แต่การเปิดใช้งานน่าสนใจ
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ภาพประกอบ 14 อันดับความคิดเห็นต่อรูปแบบของทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์

ตอนที่ 2 ผลการออกแบบที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
จากการศึกษาและข้อมูลการตอบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จึงนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปกําหนดแนวคิดใน
การออกแบบ ซึง่ ได้ทงั ้ หมด 8 แนวคิดนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนํา แนวคิดทัง้ หมดนัน้ ไปออกแบบที่ จัดเก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้ ทีส่ ามารถจะนําไปสร้างเป็นเฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้งานได้จริง จํานวน 8 แบบ
ได้ผลดังภาพประกอบ 15 – 22
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ภาพประกอบ 15 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 1
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ภาพประกอบ 16 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 2
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ภาพประกอบ 17 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 3
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57

ภาพประกอบ 18 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 4

58

58

ภาพประกอบ 19 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 5

59

59

ภาพประกอบ 20 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 6
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ภาพประกอบ 21 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 7
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61

ภาพประกอบ 22 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8
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ตาราง 8 ผลการประเมินประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
1
ความคิดเห็น

3

6

7

8

ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ส่วน
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน ค่าเฉลี่ย เบีย่ งเบน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
มาตรฐาน
5.00
5.00
3.67

0.00
0.00
1.15

5.00
3.33
4.33

0.00
1.53
1.15

3.33
5.00
4.33

1.53
0.00
1.15

2.67
5.00
3.67

0.58
0.00
1.15

4.33
2.33
4.33

1.15
0.58
1.15

3.67
3.00
4.33

1.15
0.00
1.15

5.00
5.00
3.67

0.00
0.00
1.15

5.00
5.00
3.67

0.00
0.00
1.15

4.33
3.67
3.33
3.00
4.00

1.15
1.15
1.53
1.73
1.73

5.00
4.33
4.33
4.33
5.00

0.00
1.15
1.15
1.15
0.00

5.00
4.33
3.67
5.00
5.00

0.00
1.15
1.15
0.00
0.00

4.33
3.33
2.33
3.33
4.00

1.15
1.53
0.58
1.53
1.73

5.00
5.00
4.00
3.33
5.00

0.00
0.00
1.73
1.53
0.00

4.33
5.00
4.00
3.33
5.00

1.15
0.00
1.73
1.53
0.00

5.00
5.00
3.33
3.00
4.00

0.00
0.00
1.53
1.73
1.73

4.33
4.33
3.33
3.00
4.00

1.15
1.15
1.53
1.73
1.73

3.67
3.67
4.33
4.33

1.15
1.15
1.15
1.15

4.33
4.33
5.00
5.00

1.15
1.15
0.00
0.00

4.33
4.33
5.00
5.00

1.15
1.15
0.00
0.00

4.33
4.33
5.00
5.00

1.15
1.15
0.00
0.00

3.33
3.33
4.33
4.33

1.53
1.53
1.15
1.15

3.33
3.33
4.33
4.33

1.53
1.53
1.15
1.15

4.33
3.67
5.00
4.33

1.15
1.15
0.00
1.15

4.33
3.67
5.00
4.33

1.15
1.15
0.00
1.15

4.33
4.33
5.00

1.15
1.15
0.00

2.33
2.00
2.67

0.58
0.00
0.58

3.33
3.00
3.67

1.53
0.00
1.15

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

4.33
5.00
5.00

1.15
0.00
0.00

3.67
5.00
5.00

1.15
0.00
0.00

5.00
5.00
5.00

0.00
0.00
0.00

4.33
4.33
5.00

1.15
1.15
0.00

5.00
5.00
4.22

0.00
0.00
0.90

4.33
5.00
4.16

1.15
0.00
0.63

5.00
5.00
4.37

0.00
0.00
0.59

5.00
5.00
4.25

0.00
0.00
0.62

4.33
4.33
4.22

1.15
1.15
0.88

4.33
4.33
4.14

1.15
1.15
0.91

5.00
5.00
4.49

0.00
0.00
0.57

5.00
5.00
4.33

0.00
0.00
0.84
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1.ด้านหน้าที่การใช้สอย
1.1 สามารถเก็บเสื้อผ้าได้จํานวนมาก
1.2 สามารถเก็บของใช้กระจุกกระจิก
1.3 สามารถจัดเก็บสิ่งของต่างๆได้เป็นระบบเรียบร้อย
2.ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
2.1 กลไกในการเก็บที่เหมาะสมไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใช้
2.2 ความสูงมีขนาดเหมาะสมกับขนาดที่พักอาศัยพื้นที่จํากัด
2.3 ความกว้าง x ยาวมีขนาดเหมาะสมกับขนาดที่พักอาศัยพื้นที่จํากัด
2.4 จํานวนช่องต่างๆสอดคล้องกับขนาดของที่จัดเก็บ
2.5 สะดวกในการเคลื่อนย้าย
3.หลักเกณฑ์ด้านการผลิต
3.1 ใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสม
3.2 ใช้วัสดุที่หาง่าย
3.3 ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสอดคล้องกับจํานวนสิ่งของที่จัดเก็บ
3.4 สามารถนําไปผลิตในเชิงธุรกิจได้
4.รูปแบบ ความสวยงาม
4.1 รูปแบบที่ทันสมัย
4.2 รูปแบบที่แปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
4.3 รูปแบบโดยรวมมีความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น
5.สังคม สิ่งแวดล้อม
5.1 ผลกระทบของผลงานการออกแบบที่มีต่อสังคมในเชิงสร้างสรรค์
5.2 กระตุ้นกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
รวม

2

ระดับความคิดเห็นต่อแบบที่
5
4
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ภาพประกอบ 23 แผนภูมแิ สดงระดับความคิดเห็นต่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
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ภาพประกอบ 24 แผนภูมแิ สดงระดับความคิดเห็น โดยรวมต่อการออกแบบ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากผลการประเมิน ประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด
ประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน คือ 1. ด้านหน้าทีก่ ารใช้สอย 2. ด้านความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน 3. ด้านการผลิต 4. รูปแบบความสวยงาม 5. สังคม สิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้ผลดังตาราง 8
จากตาราง พบว่า คะแนนในแต่ละด้านทีผ่ เู้ ชีย่ วชาญประเมินนัน้ ส่วนใหญ่ มคี า่ คะแนนเฉลีย่ มากกว่า
3 ขึน้ ไป ซึง่ ถือได้วา่ อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากระดับคะแนน ความคิดเห็น โดยรวม ต่อการ
ออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ทุกแบบมีคะแนนมากกว่า 4 ซึง่ ถือได้
ว่ามีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จึงถือว่าร่างแบบทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ 8 แบบ สามารถที่
นําไปใช้ได้ ในการสร้างต้นแบบได้ นอกจากนี้ ผูเ้ ชีย่ วชาญยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่างๆ เพือ่ การ
ปรับปรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
แบบที่ 1 เป็ นแบบทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะตัวและสะดุดตา มีจาํ นวนช่องสําหรับใส่ของได้
หลากหลายดูน่าสนใจ น่ าจะเหมาะสมกับการใช้งานได้หลายรูปแบบ อย่างไรก็ดมี ขี อ้ สงสัยทีก่ าร
เลือกใช้วสั ดุประเภทกระดาษรังผึง้ และการออกแบบในเชิงโครงสร้างว่าจะสามารถรับนํ้าหนักได้โดย
ไม่ยบุ ตัวจริงหรือไม่โดยเฉพาะช่องยาวทีต่ ดิ หน้าบาน Acrylic ทีจ่ ะเกิดปญั หาทันทีทโ่ี ครงสร้างตูไ้ ม่
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สามารถรับนํ้าหนักจากของใช้ทว่ี างอยูด่ า้ นบนได้แม้แต่เพียงเล็กน้อยตัวบานก็อาจจะติดขัดหรือปิด
ไม่ลงได้ รวมทัง้ ช่องรังผึง้ 3 ช่องทางด้านขวาก็ดเู หมือนจะมีความลึกมากเกินไปอาจจะทําให้เก็บของ
ใช้ได้ไม่สะดวกและยังทําให้เกิดข้อสงสัย อีกว่าจะสามารถผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมหรือไม่ สุดท้าย
ลักษณะตัวตูท้ ว่ี างตาม แนวนอนอาจจะไม่เหมาะกับห้องทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด เนื่องจากห้องประเภทนี้จะมี
ขนาดกว้างหรือยาวทีไ่ ม่มากนัก จึงจะต้องจัดวางของใช้ทจ่ี าํ เป็นประเภ ทเตียงนอนโต๊ะทํางานและตู้
เสือ้ ผ้าทีใ่ ช้บอ่ ยก่อน และหากจะต้องจัดวางตูท้ ม่ี คี วามยาวมากๆ และยังไม่สามารถต่อกับชุด
เฟอร์นิเจอร์อ่นื ๆ ทีเ่ ป็ นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มได้กอ็ าจจะทําให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานของเจ้าของห้อง
แบบที่ 2 เป็ นแบบทีเ่ รียบแต่งา่ ยต่อการจัดวาง การเคลือ่ นย้ ายและการใช้สอย รูปทรง
สีเ่ หลีย่ มทีส่ ามารถวางตัง้ และวางนอนได้ทาํ ให้เหมาะกับการใช้งานจริงในสภาพทีอ่ ยูอ่ าศัยจริงใน
ปจั จุบนั ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้ ยังเอือ้ อํานวยให้ผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้งา่ ยอีกด้วยอย่างไรก็ด ี
ยังมีคาํ ถามเกีย่ วกับช่องยาวตลอดทีเ่ มือ่ วางนอนแล้วตัวผนั งจะแอ่นลงทําให้บานเปิดติดขัดหรือไม่
ดังนัน้ เพื่อแก้ไขปญั หานี้ผอู้ อกแบบต้องระวังและมีการออกแบบเสริมโครงภายในให้ตวั ผนังไม่แอ่น
ตัวลงตรงกลาง (ในแง่ของการใช้งานจริง ) Acrylic อาจจะเป็ นตัวเลือกทีเ่ หมาะสมน้อยเพราะเกิดรอย
ขูดขีดง่ายมีน้ําหนักมากและราคาแพงรวมถึงต้องหา กลไกเพื่อทําเป็ นบานพับด้วย ) นอกจากนี้ตวั
รูปแบบทีด่ เู รียบๆ และไม่ดงึ ดูดใจเช่นนี้ แม้วา่ จะง่ายต่อการผลิตแต่กจ็ ะยากต่อการขายรวมถึงการ
เรียกราคาจากผูซ้ อ้ื อีกด้วย สุดท้ายตัวชัน้ ทีส่ ามารถถอดออกได้ผปู้ ระเมินเข้าใจว่าต้องการให้เพิม่
ขนาดความสูงของช่องได้ แต่ในแง่ของการผลิตอาจจะทําได้ยากและโดยปกติแล้วตัวชัน้ เหล่านี้จะทํา
หน้าทีเ่ สริมความแข็งแรงให้กบั โครงสร้างตูก้ ารทําให้ถอดได้ อาจจะเป็นแนวคิดทีด่ ี แต่กค็ วรจะมีแค่
บางชัน้ และปล่อยให้บางชัน้ ติดตาย เพื่อเสริมความแข็งแรงของตูเ้ ช่นเดิม
แบบที่ 3 เป็ นแบบทีเ่ รียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาสะดว กต่อการใช้สอยและการจัดเก็บในห้องทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด จากรูปทรงทีเ่ ห็นน่ าจะเป็ นตูท้ เ่ี หมาะสมต่อการใช้งานการออกแบบ แบ่งช่องช่วยในการ
รับนํ้าหนักของโครงสร้างได้ด ี มีรปู ทรงทีเ่ รียบง่ายสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ มีการเลือกใช้
วัสดุทไ่ี ม่สน้ิ เปลืองเหมือนแบบอื่นๆ และน่ าจะจูงใจผูซ้ อ้ื ได้ดมี ากพอสมควรอย่างไรก็ดเี มือ่ มองลงไป
ใน Propor+on ทีใ่ ห้ไว้ พบว่า ตัวตูส้ งู ถึง1.20 เมตร และกว้างเพียง 0.80 เมตร ซึง่ ขัดแย้งกับรูปทรง
ทีน่ ่าจะมีความกว้างใกล้เคียงกับความสูงและหากดูทก่ี ารแบ่งช่องจะพบว่าช่องด้านขวาบนมีความสูง
ถึง 0.70 ม.จึงทําให้ขนาดดูผดิ เพีย้ นไปมากยิง่ ขึน้ (เทียบกับความกว้างรวมของตูท้ ่ี 0.80 ม.) และใน
การใช้งานจริงความสูง 0.70 ม. อาจจะมากเกินไปสําหรับเก็บเสือ้ ผ้าแบบวางซ้อนกันนอกจากนี้การ
ให้ความสูงของช่องทีม่ รี าวแขวนที่ 1.10 ม. และใช้สาํ หรับแขวนกระเป๋าอาจจะไม่เหมาะสม เพราะ
ระยะดังกล่าวสามารถใช้แขวนเสือ้ หรือกางเกงได้สะดวกแต่กย็ งั ต้องระวังในเรือ่ งของการถ่ายนํ้าหนัก
ของราวแขวนไปยังผนังด้านข้าง เพราะจะเป็นการเพิม่ ภาระให้กบั ตัววัสดุทเ่ี ป็นกระดาษรังผึง้ โดยไม่
จําเป็น ในความเห็นของผูป้ ระเมินคิดว่าหากจะใช้ราวแขวนน่าจะให้มโี ครงสร้างของราวเป็น เหล็ก
และถ่ายนํ้าหนักลงทีพ่ น้ื ด้วยตัวเองเลยจะเหมาะสมกว่า และจะทําให้ตวั ตูด้ มู รี าคามากขึน้ รวมทัง้ เป็น
การเพิม่ อายุการใช้งานของตูใ้ ห้ยาวนานขึน้ ด้วย
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แบบที่ 4 เป็ นแบบทีส่ วยงามดูน่าประทับใจมี Option ทีห่ ลากหลายแต่ยงั มีขอ้ สงสัยในเรือ่ ง
ของประสิทธิภาพในการจัดเก็บ โดย รวมแล้วรูปแบบดูน่าสนใจ แต่อย่างไรก็ดมี ขี อ้ สงสัยอย่างมาก
โดยเฉพาะในเรือ่ งของสัดส่วนทีด่ า้ น 0.60 ม.ไม่น่าจะแบ่งซอยเป็ น 2 ชิน้ และมีชน้ิ กลางสําหรับติด
กระจกเงาได้เพราะในความเป็ นจริงหากแบ่งพืน้ ทีต่ ามตัวเลขจะได้ตทู้ ม่ี หี น้ากว้างเพียงด้านละ 0.20
ม. และกระจกชิน้ กลางก็จะกว้างได้เพียง 0.20 ม.เช่นเดียวกัน ดังนัน้ ตัวเลขทีเ่ หมาะสมสําหรับตูใ้ บนี้
น่าจะอยูท่ ่ี 1.00 ‐ 1.20 ม.ขึน้ ไป จึงจะทําให้เกิดขึน้ ได้ตามแบบ สําหรับ Design ทีด่ ตู ่นื ตาตื่นใจจัด
ว่าเป็นข้อได้เปรียบในการดึงดูดใจผูซ้ อ้ื แต่คาดว่าหากจะขนย้ายตูข้ นาดใหญ่เท่านี้ (อ้างอิงจากขนาด
ใหม่ทเ่ี ป็ นไปได้) ถือว่าเป็ นเรือ่ งใหญ่ ดังนัน้ ผูอ้ อกแบบอาจจะต้องคิดวิธถี อดประกอบชิน้ งานออกเป็น
ชิน้ ย่อยๆ แบบง่ายๆ เพือ่ ให้ผซู้ อ้ื สามารถขนย้ายและนําไปประกอบเองทีบ่ า้ นได้สาํ หรับตัวลิน้ ชักที่
ออกแบบให้เก็บเสือ้ ผ้าและชุดชัน้ ในถือว่าเป็ นแนวคิดทีด่ แี ต่หากศึก ษาลงไปลึกๆ จะพบว่าการ
ออกแบบลิน้ ชักเพือ่ เก็บเสือ้ ผ้านัน้ จําเป็ นต้องคํานึงถึงขนาดของเสือ้ ผ้าเมือ่ พับเสร็จแล้วด้วยว่าต้อง
ใช้ความกว้างและความยาวเท่าไรรวมถึงความสูงของลิน้ ชักจะพอดีสาํ หรับเก็บเสือ้ ผ้าได้กช่ี ดุ กีช่ น้ิ
หรือแม้แต่ชุดชัน้ ในก็ตอ้ งคํานึงถึงด้วยว่าจะจัดเก็บในรูปแบบไหน เป็ นม้วนหรือเป็ นพับและแบบไหน
จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากทีส่ ดุ นอกจากนี้ทแ่ี ขวน Accessories ต่างๆ ก็ยงั ดูไม่ชดั เจนว่า
จะจัดเก็บในรูปแบบใดแขวนอย่างไร
แบบที่ 5 เป็ นงานออกแบบในลักษณะของกล่องเก็บเปิดด้านหน้ารูปทรงหกเหลีย่ ม ซึง่
อาจจะไม่เหมาะสมกับ การเลือกใช้วสั ดุประเภทกระดาษรังผึง้
เพราะมีค่แู ข่งทางตรงคือกล่อง
พลาสติกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการจัดเก็บได้มากกว่า (เทียบในด้านรูปทรง ) และกล่องพลาสติกยัง
สามารถซ้อนได้งา่ ยผลิตได้ในเชิงอุตสาหกรรมจึงทําให้มรี าคาถูกผิดกับกล่องกระดาษแม้วา่ จะผลิต
ได้จริงแต่จะไม่ได้ประโ ยชน์เต็มทีจ่ ากการผลิตเป็ น จํานวนมากๆ เหมือนกับพลาสติกทีใ่ ช้เวลาน้อย
กว่าและสิน้ เปลืองน้อยกว่าแถมยังทนทานกว่าอีกด้วย นอกจากนี้ ในแง่ของการใช้งานรูปทรงรังผึง้
จะได้ประโยชน์สงู สุด เมือ่ เฟอร์นิเจอร์ชน้ิ อื่นๆ ในบ้านเป็นรูปทรงรังผึง้ เช่นเดียวกันการเลือกใช้
รูปทรงนี้ในภาวะปจั จุบนั อาจจะเป็ นข้อด้อยมากกว่าเป็นจุดเด่นอีกด้วย
แบบที่ 6 สามารถใช้ขอ้ อ้างอิงจากแบบที่ 5 ได้ และการเพิม่ Function ในแง่ของการ
ต่อเชื่อมและทีเ่ ก็บของด้านหลังยังมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติม เริม่ จากการต่อเชื่อมทีใ่ นแง่ดแี ล้วทําให้รปู ทรง
รังผึง้ นี้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ แต่ไม่แน่ ใจว่าจะต่อเชื่อมได้อย่างไร ใช้เสียบทะลุ หรือมีตวั รับแผ่นแบบ
ไหนเพราะไม่ได้ระบุไว้ นอกจากนี้ ยังทําให้สงสัยในเรือ่ งของขนาดว่าจะเมือ่ ต่อแล้วจะกว้างไม่เกิน
1.20 ม.ได้อย่างไร ควรระวังในจุดนี้ดว้ ยส่วนทีเ่ ก็บของด้านหลังก็ยงั ชวนให้สงสัยว่าจะดึงเข้า – ออก
แบบไหน แล้วหากดันตูไ้ ปชิดกําแพงจะทําให้การดึงทีเ่ ก็บของจากด้านหลังทําให้สะดวกจริงหรือไม่
สุดท้าย คือ ตัวกระดาษเองอาจจะไม่เหมาะกับการพัฒนาในลักษณะกล่องเก็บของแบบนี้ เพราะมี
คู่แข่งทางตรงทีไ่ ด้เปรียบในแง่ของการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมและลูกเล่นต่างๆ ทีส่ ามารถหล่อ ขึน้
ในชิน้ งานได้เลย ทําให้ประหยัดในแง่ตน้ ทุนการผลิตมากกว่าซึง่ จะส่งผลให้ได้ราคาขายทีต่ ่าํ กว่า
กล่องทีผ่ ลิตจากกระดาษรังผึง้ ดังนัน้ รูปแบบนี้ อาจจะต้องทบทวนในแง่ของการตลาดก่อนเริม่ การ
ผลิตอีกด้วย
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แบบที่ 7 คงจะมีปญั หาแบบเดียวกับแบบที่ 5 และ 6 ในแง่ของวัสดุแต่ในแ ง่ของ Design ถือ
ว่าทําได้สนุ กดีครับและก็น่าจะขายได้ดดี ว้ ย เพราะเป็นชิน้ เล็กๆ และคนสามารถซือ้ ไปทีละชิน้ สองชิน้
ได้ทาํ ให้งา่ ยต่อการตัดสินใจส่วน
แบบที่ 8 ในแง่ของ Design และน่าจะใช้กระดาษรังผึง้ ได้ดว้ ยในแง่ของโครงสร้าง ก็น่าจะทํา
ได้จริง รับนํ้าหนักได้จริงมีความเท่ และสะดุดตากว่าแบบอื่นๆ ทีผ่ า่ นมาอย่างไรก็ด ี ยังสงสัยในเรือ่ ง
ของบานประตู ว่าจะใช้อุปกรณ์อะไร และใช้ได้ทนทานมากน้อยแค่ไหนทัง้ นี้ ผูซ้ อ้ื คงภูมใิ จทีจ่ ะมี
เฟอร์นเิ จอร์ชน้ิ นี้อยูภ่ ายในบ้าน และยังสามารถใช้ในชีวติ ประจําวันได้ทกุ วันอีกด้วย
ผูว้ จิ ยั ได้นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ไปวิเคราะห์ และพบว่า ในแบบที่ 5 มีสว่ น
ทีจ่ ะทําการปรับปรุงมากทีส่ ดุ จึงดําเนินการปรับปรุงร่างแบบใหม่อกี ครัง้ ได้ผลดังภาพประกอบ

ภาพประกอบ 25 แบบร่างที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 5 ปรับปรุงใหม่
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ตอนที่ 3 ผลการวิ เคราะห์ความพึงพอใจต่อการออกแบบที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
่มตัวอย่าง
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
ตาราง 9 ลักษณะทัวไปของกลุ
่
่มตัวอย่างผูป้ ระเมินความพึงพอใจ
่มตัวอย่าง
ลักษณะทัวไปของกลุ
่
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ
ตํ่ากว่า 25 ปี
26 - 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
มากกว่า 41 ปี
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อาชีพ
นักเรียน/นิส ติ /นักศึกษา
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ตํ่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกว่า 50,001 บาท
หมายเหตุ: * ไม่รวม Missing Values

จํานวน
(คน)
35
65
5
45
30
15
5
5
8
60
25
2
20
15
55
10
15
28
36
13
6
2

ร้อยละ
(100)
35
65
5
45
30
15
5
5
8
60
25
2
20
15
55
10
15
28
36
13
6
2
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การศึกษาในครั ้ งนี้ได้ทาํ การเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริโภค (ตาราง 9) ซึง่ มีลกั ษณะทัวไป
่ ดังนี้
ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง (ร้อยละ 65) และเป็นผูช้ าย (ร้อยละ 35) มีอายุต่าํ กว่า 25 ปี (ร้อยละ 5)
ระหว่าง 26 - 35 ปี (ร้อยละ 45) ระหว่าง 36 – 45 ปี (ร้อยละ 30) ระหว่าง 46 – 55 ปี (ร้อยละ 15)
มากกว่า 41 ปี (ร้อยละ 5) ซึง่ จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ร้อยละ 5) มัธยมศึกษาตอนปลาย /
ปวช (ร้อยละ 8) ปริญญาตรี (ร้อยละ 60) ปริญญาโท (ร้อยละ 25) ปริญญาเอก (ร้อยละ 2) ประกอบ
อาชีพ นักเรียน /นิส ติ /นักศึกษา (ร้อยละ 20) ข้าราชการ /รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 15) พนักงานเอกชน
(ร้อยละ 55) ธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 10) มีรายได้ เฉลีย่ ต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 15)
ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ 28) ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท (ร้อยละ 36) ระหว่าง
30,001 – 40,000 บาท (ร้อยละ 13) ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 6) มากกว่า 50,001
บาท (ร้อยละ 2)
ตาราง 10 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และอันดับความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคต่อทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์
รูปแบบทีใ่ ช้ในการประเมิน
1. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 1
2. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 2
3. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 3
4. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 4
5. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 5
6. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 6
7. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 7
8. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8

ระดับความพึงพอใจ
ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
3.18
1.29
2.74
1.33
3.68
1.44
3.12
1.30
3.09
1.07
2.98
1.25
3.33
1.34
3.74
1.55

อันดับที่
4
8
2
5
6
7
3
1

จากตาราง 10 เมือ่ ให้คะแนนความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ เป็น 1 และมากทีส่ ุดเป็ น 5 และนํา
คะแนนมาเฉลีย่ กัน ผลปรากฏว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
อันดับที่ 1-8 ได้แก่ ที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8 แบบที่ 3 แบบที่ 7 แบบที่ 1 แบบที่ 4
แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 2 (เรียงจากลําดับที่ 1 ไปสูล่ าํ ดับที่ 8 ) ตามลําดับ ดังภาพประกอบ 25
แสดงต่อไปนี้
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ภาพประกอบ 26 อันดับความพึงพอใจต่อรูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์

ตอนที่ 4 ผลการดําเนิ นการสร้างต้นแบบที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
จากผลการศึกษาเพือ่ การวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้
สําหรับทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด ผูบ้ ริโภคพึงพอใจต่อรูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ แบบที่ 3 และแบบอื่นๆ ตามลําดับ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําแบบที่ 8 และแบบที่ 3 ซึง่
เป็ นแบบทีไ่ ด้คะแนนสูงสุด ไปดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกปร ะสงค์ ได้ผลดังภาพ
26-27 แต่ประสบปญั หาในเรือ่ งของการขนย้ายทีล่ าํ บาก ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการพัฒนาออกแบบใหม่
อีกครัง้ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และประกอบเข้าเป็ นทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ได้
ง่าย ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการพัฒนาต่อไปอีกครัง้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ไ ด้นําแบบที่ 8 ทีผ่ บู้ ริโภคให้คะแนนความ
พึงพอใจต่อรูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์มากทีส่ ดุ ไปพัฒนา ให้เป็ นแบบ knock down โดย
จะมีการติดเทปกาวชนิดยึดติดวัสดุทท่ี นแรงยึดได้ ติดส่วนทีเ่ ป็นฉากยึดแต่ละส่วน และในส่วนทีเ่ ป็น
บานเปิด จะยึดด้วยเครือ่ งมือสกรูและพุก ดังภาพประกอบต่อไปนี้
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ภาพประกอบ 27 ต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์แบบที่ 8
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ภาพประกอบ 28 ต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์แบบที่ 3
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ภาพประกอบ 29 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1-1
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ภาพประกอบ 30 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1-2
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ภาพประกอบ 31 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1-3

76
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ภาพประกอบ 32 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1-4

77

77

ภาพประกอบ 33 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1-5
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ภาพประกอบ 34 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1-6
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ภาพประกอบ 35 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM2-1
79
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ภาพประกอบ 36 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM2-2
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ภาพประกอบ 37 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM2-3

82
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ภาพประกอบ 38 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM2-4

83

83

ภาพประกอบ 39 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM2-5

84
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ภาพประกอบ 40 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM2-6
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ภาพประกอบ 41 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1
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ภาพประกอบ 42 ส่วนประกอบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ BOM1และ BOM2

บทที่ 5
การสรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเพือ่ การวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึ้ ง สําหรับ
ทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด เนื่องจากปญั หาทีเ่ กิดในปจั จุบนั คือ เครือ่ งเรือนมีรปู แบบทีไ่ ม่เหมาะสมกับที่
พักอาศัยโดยเฉพาะในเรือ่ งของขนาด ซึ่ งทีพ่ กั อาศัยมีพน้ื ทีจ่ าํ กัดไม่สะดวกแก่การเคลือ่ นย้าย
ประโยชน์ใช้สอยไม่หลากหลาย และไม่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่า ปญั หาดังกล่าวมี
ความจําเป็ นทีต่ อ้ งการศึกษาค้นคว้า เกีย่ วกับรูปแบบของเครือ่ งเรือน สําหรับจัดเก็บเสือ้ ผ้าสํารอง
หรือทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จึงได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั ต่อไปนี้

ความมุ่งหมายของการวิ จยั
จํากัด

ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ตงั ้ ความมุง่ หมายไว้ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษารูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ให้เหมาะสมกับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ที่

2. เพือ่ ศึกษาวัสดุว ธิ กี ารผลิตที่ จัดเก็บเสือ้ ผ้าเอนกประสงค์ ทีต่ อบสนองการใช้งาน โดยมี
ประโยชน์ใช้สอยมากกว่า 1 อย่าง
3. เพือ่ ออกแบบและพัฒนารูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าเอนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด ด้วยวัสดุกระดาษรังผึง้ ทีใ่ ช้ทดแทนพลาสติก และเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

ขอบเขตของงานวิ จยั
งานวิจยั ครัง้ นี้ได้กาํ หนดขอบเขตการวิจยั ไว้คอื ศึกษาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จาก
กระดาษรังผึง้ เพื่อใช้สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมุง่ ประโยชน์
ใช้สอยเป็ นหลัก มีดา้ นขอบเขตเนื้อหา คือ ความรูด้ า้ นการออกแบบเฟอร์นเิ จอ ร์และทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมต่างๆ ในทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด การจัด
บ้านให้ประหยัดเนื้อที่ เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย วัสดุ
ทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ในส่วนของขอบเขตด้านวิ ธวี ทิ ยาการวิจยั เป็ นการใช้แบบแผน การ
วิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จยั
ประชากร
ประชากรในงานวิจยั และพัฒนาครัง้ นี้ คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์สาํ หรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในเขตกรุงเทพมหานคร

88
กลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ด้วยวิธ ี การสุม่ แบบหลายขัน้ ตอน
(Multi - Stage Sampling) โดยประชากร คือ ผูบ้ ริโภคทีม่ คี วามต้องการใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต การเลือกกลุ่มตัวอย่าง ใช้
การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม สุม่ ได้มา 5 เขต ใน 5 เขต สุม่ เลือกทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ที่
จํากัด เขตละ 4 ทีพ่ กั ทีพ่ กั ละ 10 คน เป็นขนาดกลุม่ ตัวอย่างประมาณ 200 คน เก็บกลุ่มตัวอย่างที่
สมบูรณ์ทงั ้ หมด 200 คน
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้อาศัยหลักการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม และมีการทดลองใช้
เพือ่ ตรวจสอบคุณภาพในเชิงประจักษ์ ทัง้ นี้ นวัตกรรมทีน่ ํามาทดลอง โดยมี
“ดัชนีชค้ี ณ
ุ ภาพ ”
ในลักษณะทีเ่ ป็ นตัวแปรตามและให้ผลลัพธ์ทส่ี าํ คัญ คื อ นวัตกรรมประเภทวัตถุทเ่ี ป็นชิน้ อัน ซึง่ อาจ
เป็นประเภท วัสดุ /อุปกรณ์ /ชิน้ งาน เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ ชุดการสอน สือ่ การสอน ชุดกิจกรรม
เสริมความรู้ คูม่ อื ประกอบการทํางาน เป็นต้น โดยทัวไปการวิ
่
จยั และพัฒนานวัตกรรม จะมีขนั ้ ตอนที่
สําคัญ ดังนี้ ขัน้ ที่ 1 พัฒนาต้นแบบ ขัน้ ที่ 2 ทดลองใช้นวัตกรรม ขัน้ ที่ 3 สรุปผลการทดลอง / เขียน
รายงานโดยในการสร้างต้นแบบนวัตกรรม ผูว้ จิ ยั จะต้องตรวจสอบและปรับปรุงต้นแบบนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่องในลักษณะของการวิจยั และพัฒนา ดังนี้ 1) ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทเ่ี กีย่ วข้องกับ
นวัตกรรม (Review literature) 2) สร้างต้นฉบับนวัตกรรม (D1 = Development ครัง้ ที่ 1)
3) ตรวจสอบประสิทธิภาพในกลุม่ ตัวอย่างขนาดเล็ก (R1 =Research ครัง้ ที่ 1) 4) ปรับปรุงต้นฉบับ
(D2) 5) ทดลองใช้ในกลุ่มตัวอย่างทีม่ ขี นาดใหญ่ขน้ึ (R2) 6) ดําเนินการจนได้ตน้ แบบนวัตกรรมทีม่ ี
คุณภาพตามเกณฑ์ทก่ี ํา หนด ผูว้ จิ ยั จึงกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด

การจัดกระทําข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ออกแบบและพัฒนากระบวนการจัดกระทําข้อมูลและวิ เคราะห์
ข้อมูลทีส่ าํ คัญ 6 ขัน้ ตอน คือ
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาการพัฒนาการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยเริม่ ทําการศึกษาจากความรูด้ า้ นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์และทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมต่างๆ ในทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด การ
จัดบ้านให้ประหยัดเนื้อที่ เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย
วัสดุทดแทนในการผลิตเฟอร์นเิ จอร์ และทําการสํารวจความต้องการของผูบ้ ริโภคในการทีจ่ ะเลือกใช้
ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยใช้แบบสอบถามปญั หาและความ
ต้องการใช้การใช้ทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด จํานวน 100 ชุด นํา
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ข้อมูลทีไ่ ด้มากําหนดโจทย์ในการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ที่
จํากัด ทําการประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัติ
พืน้ ฐานของบุคคล โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ น้ื ฐาน เช่น ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และค่าร้อยละ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 2 ออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ตาม
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการสํารวจ
ขัน้ ตอนที่ 3 ตรวจสอบประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับที่
พักอาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถาม
ความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการออกแบ บทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด
ประกอบด้วยเกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน คือ 1. ด้านหน้าทีก่ ารใช้สอย 2. ด้านความสะดวกสบาย
ในการใช้งาน 3. ด้านการผลิต 4. รูปแบบความสวยงาม 5. สังคม สิง่ แวดล้อม เป็นแบบวัดประเภท
มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) แต่ละข้อประกอบด้วยมาตรประเมิน 5 ระดับ จาก
“ดีมาก” ถึง “ใช้ไม่ได้ ” ตามวิธขี อง ลิเคอร์ ทําการประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของบุคคล โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิตพิ น้ื ฐาน เช่น ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าร้อยละ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 ปรับปรุงการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด
ขัน้ ตอนที่ 5 ทดสอบประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน และผูบ้ ริโภค จํานวน 100
คน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ตี ่อการ ออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ทําการ
ประมวลผลข้อมูลด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป ศึกษาคุณสมบัตพิ น้ื ฐานของ
บุคคล โดยวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติพน้ื ฐาน เช่น ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และค่าร้อยละ เป็ นต้น
ขัน้ ตอนที่ 6 ดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด

การดําเนิ นการผลิ ตต้นแบบ
การดําเนินการผลิตชิน้ งาน ต้นแบบของที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ด้วยกระดาษรังผึง้
สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ได้กาํ หนดกระบวนการผลิตไว้ตามขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 วิเคราะห์แบบร่างสูก่ ระบวนการผลิตตามความเหมาะสมของชิน้ งานนัน้ ๆ
ขัน้ ตอนที่ 2 เลือกวัสดุทเ่ี หมาะสม ตรงตามแบบทีไ่ ด้กําหนดไว้
ขัน้ ตอนที่ 3 สร้างแบบแปลนของชิน้ งาน ซึง่ ในทีน่ ้จี ะใช้การ เขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ตามขัน้ ตอนของกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม
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ขัน้ ตอนที่ 4 ทดลองประกอบ ตรวจสอบชิน้ งานและความเรียบร้อย
ขัน้ ตอนที่ 5 ตรวจสอบผลชิน้ งานวิจยั เมือ่ สร้างชิน้ งานจริงจากแบบผลงานจํานวน 1 ชิน้ ที่
สรุปจากการคัดเลือกโดยผูเ้ ชีย่ วชาญและผูบ้ ริโภค สรุปผลทีไ่ ด้

การสรุปผลการวิ จยั
ในการศึกษาการพัฒนาการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้ สําหรับ
ทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด สรุปได้วา่ การศึกษาจากความรูด้ า้ นการออกแบบเฟอร์นเิ จอร์และทีจ่ ั ดเก็บ
เสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ลักษณะทีอ่ ยูอ่ าศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด และกิจกรรมต่างๆ ในทีพ่ กั อาศัย ทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด
การจัดบ้านให้ประหยัดเนื้อที่ เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิง่ แวดล้อม นโยบายเกีย่ วกับสิง่ แวดล้อมในประเทศ
ไทย วัสดุทดแทนในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากเอกสารและงานวิจยั ต่าง ๆ ทําให้พบว่า การใช้
ผลิตภัณฑ์เพื่อสิง่ แวดล้อมเป็ นประโยชน์ต่อสังคม การนําวัสดุทท่ี ง้ิ แล้วมาทําเฟอร์นิเจอร์ช่วยส่งเสริม
เศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดปริมาณขยะ ช่วยอนุรกั ษ์พลังงาน ลดการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
ต่อยอดความคิดทีส่ ร้างสรรค์ได้หลากหลาย และ ในปจั จุบนั กระแสการ ใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
บริการทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมเป็ นทีน่ ยิ ม ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี พืน้ ทีจ่ าํ กัด มีความจําเป็ นในการทีจ่ ะจัดเก็บสิง่ ของให้ประหยัดเนื้อทีม่ ากทีส่ ดุ
เนื่องจากพืน้ ทีใ่ ช้สอยมีจาํ กัด อีกทัง้ วัสดุทน่ี ํา มาใช้ยงั ต้องเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม การออกแบบจึงมี
ความสําคัญมากในการทีจ่ ะกําหนดของที่ จัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ที่
จํากัด จากการศึกษาคุณสมบัติ ของวัสดุประเภท ต่างๆ นัน้ พบว่า วัสดุทดแทน ประเภทกระดาษ
สามารถทีจ่ ะนํามาทําเฟอร์นเิ จอร์ได้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกใช้กระดาษรังผึง้ เป็น วัสดุในการทําวิจยั และพัฒนา
ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
จากการเก็บข้อมูล เมือ่ ให้คะแนนความคิดเห็นน้อยทีส่ ดุ เป็น 1 และมากทีส่ ุดเป็ น 5 และนํา
คะแนนมาเฉลีย่ กัน ผลปรากฏว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นต่อ รูปแบบของทีจ่ ดั เก็บ
เสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ อันดับที่ 1 - 5 ได้แก่ มีรปู แบบแปลกใหม่ มีคา่ เฉลีย่ 4.08 ของกระจุกกระจิก
มักเก็บแยกจากตูเ้ สือ้ ผ้า มีคา่ เฉลีย่ 3.90 สามารถวางได้ทงั ้ แนวตัง้ และแนวนอน มีคา่ เฉลีย่ 3.86 มี
นํ้าหนักเบา มีคา่ เฉลีย่ 3.85 และมีความแตกต่างจากตูท้ วไป
ั ่ มีคา่ เฉลีย่ 3.82 ตามลําดับ ซึง่ จะเห็น
ได้วา่ ค่าเฉลีย่ ในแต่ละความคิดทีไ่ ด้สอบถามไปนัน้ มีคา่ ใกล้เคียงกัน จากผลการศึกษาและข้อมูลการ
ตอบแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั จึงนําข้อมูลทีไ่ ด้ไปกําหนดแนวคิดในการออกแบบ ซึง่ ได้ทงั ้ หมด 8 แนวคิด
คือ แนวคิดที่ 1 เก็บของใช้กระจุกกระจิก ใช้สอยง่าย แนวคิดที่ 2 เก็บเสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมากวางได้ทงั ้
แนวตัง้ แนวนอน แนวคิดที่ 3 หยิบง่ายใช้สะดวก แนวคิดที่ 4 เลียนแบบอักษร แนวคิดที่ 5 เปลีย่ น
กล่องพลาสติกเป็ นรังผึง้ แนวคิดที่ 6 ดีไซด์แปลกใช้แนวรังผึง้ แนวคิดที่ 7 จิก๊ ซอว์ และแนวคิดที่ 8
ทีเ่ รียบง่าย แต่การเปิดใช้งานน่ าสนใจ ข้อมูลทีไ่ ด้ไปกําหนดแนวคิดในการออกแบบ ซึง่ ได้ทงั ้ หมด 8
แนวคิดนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนํา แนวคิดทัง้ หมดนัน้ ไปออกแบบที่ จัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากกระดาษรัง
ผึง้ ทีส่ ามารถจะนําไปสร้างเป็ นเฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้งานได้จริง จํานวน
8 แบบ จากผลการประเมิน
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ประสิทธิภาพการออกแบบทีจ่ ดั เก็ บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด โดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านการออกแบบ จํานวน 3 คน โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นทีม่ ตี ่อการ
ออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สําหรับทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ประกอบด้วยเกณฑ์ในการ
ประเมิน 5 ด้าน คือ 1. ด้านหน้ าทีก่ ารใช้สอย 2. ด้านความสะดวกสบาย ในการใช้งาน 3. ด้านการ
ผลิต 4. รูปแบบความสวยงาม 5. สังคม สิง่ แวดล้อม ผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินนัน้ ส่วนใหญ่มคี า่ คะแนน
เฉลีย่ มากกว่า 3 ขึน้ ไป ซึง่ ถือได้วา่ อยูใ่ นระดับปานกลาง และจากระดับคะแนน ความคิดเห็น โดยรวม
ต่อการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเ สือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ พบว่า ทุกแบบมีคะแนนมากกว่า 4
ซึง่ ถือได้วา่ มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก จึงถือว่าร่างแบบทีไ่ ด้รบั การประเมินทัง้ 8 แบบ สามารถ
ทีน่ ําไปใช้ได้ในการสร้างต้นแบบได้
การศึกษาในครัง้ นี้ได้ทาํ การเก็บข้อมูลกับผูบ้ ริโภค ผลปรากฏว่า ผูบ้ ริโภคส่วนใหญ่มคี วาม
พึงพอใจต่อทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ อันดับที่ 1-8 ได้แก่ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8
แบบที่ 3 แบบที่ 7 แบบที่ 1 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 2 (เรียงจากลําดับที่ 1 ไปสูล่ าํ ดับที่
8 ) ซึง่ ผูบ้ ริโภคพึงพอใจต่อรูปแบบทีจ่ ดั เก็ บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8 มากทีส่ ุด รองลงมาคือ
แบบที่ 3 และแบบอื่นๆ ตามลําดับ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําแบบที่ 8 และแบบที่ 3 ซึง่ เป็ นแบบทีไ่ ด้คะแนน
สูงสุดไปดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แต่ประสบปญั หาในเรือ่ งของการขน
ย้ายทีล่ าํ บาก ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการพัฒนาออกแบบใหม่อกี ครัง้ เพือ่ ให้สามารถเคลือ่ นย้ายได้สะดวก
และประกอบเข้าเป็ นทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ได้งา่ ย ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการพัฒนาต่อไปอีกครัง้
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบที่ 8 ทีผ่ บู้ ริโภคให้คะแนนความพึงพอใจต่อรูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
มากทีส่ ดุ ไปพัฒนาให้เป็ นแบบ knock down โดยจะมีการติดเทปกาวชนิดยึดติดวัสดุทท่ี นแรงยึดได้
ติดส่วนทีเ่ ป็ นฉากยึดแต่ละส่วน และในส่วนทีเ่ ป็ นบานเปิด จะยึดด้วยเครือ่ งมือสกรูและพุก
ใน
การศึกษาครัง้ นี้จงึ ทําให้พบว่า ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากวัสดุกระดาษรังผึง้ สําหรับทีพ่ กั
อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด มีประโยชน์ใช้สอยสามารถจัดเก็บเสือ้ ผ้าและสิง่ ของต่างๆ ได้จริง โดยอิงแนวคิด
หลักการออกแบบจากรูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักและผสมผสานกับ ความจําเป็น
ต่อทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้มคี วามสวยงาม นํ้าหนักเบา
และสะดวกในการ
เคลือ่ นย้ายและผูบ้ ริโภคได้รบั ความพึงพอใจ

อภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั และพัฒนาทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จาก
กระดาษรังผึง้ สําหรับทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด ดังปรากฏในบทที่ 2 และบทที่ 4 นัน้ และสามารถ
สังเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้ อมูลได้ดงั นี้ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากวัสดุกระดาษรังผึง้
สําหรับทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด มีประโยชน์ใช้สอยสามารถจัดเก็บเสือ้ ผ้าและสิง่ ของต่างๆ ได้จริง โดย
อิงแนวคิดหลักการออกแบบจากรูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ใช้สอยเป็ นหลักและผสมผสานกับ
ความจําเป็ นต่อทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด เข้าด้วยกัน เพือ่ ให้มคี วามสวยงาม นํ้าหนักเบาและสะดวก
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ในการเคลือ่ นย้ายและผูบ้ ริโภคได้รบั ความพึงพอใจ การสรุปผลตามสมมติฐานในข้อนี้ มาจากการ
วิเคราะห์ ผลการศึกษาการพัฒนาการออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ผลการออก แบบที่
จัดเก็บเสือ้ ผ้าอเนก ประสงค์ ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อ การออกแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ และผลการดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยในการออกแบบ
ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์นนั ้ ต้องคํานึงถึงองค์ประกอบหลายๆ ด้าน เริม่ จากการจัดเตรียมวัสดุท่ี
เหมาะสม ในงานวิ จัยนี้พบว่า กระดาษรังผึง้ เหมาะสมทีจ่ ะนํามาผลิต ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
มากทีส่ ุด เนื่องจากมีน้ําหนักเบา และเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ซึง่ ตรงกับ
กระแสการอนุ รกั ษ์
สิง่ แวดล้อมในปจั จุบนั ทีก่ ําลังเป็ นทีน่ ิยม การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ หากมีส่วนทีร่ กั ษา
สิง่ แวดล้ อม จะได้รบั ความนิยมเป็ นอย่างมาก เพราะ กระดาษรังผึง้ ผลิตมา จากกระดาษรีไซเคิล
มุง่ เน้นให้เกิดประโยชน์ใช้สอยสูงสุด การใช้ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม จึงเป็ นที่
สนใจในยุคกระแสอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อม และเป็ นทางเลือกใหม่ให้แก่ผบู้ ริโภคเป็ นแนวทางหนึ่ ง เพือ่
ช่วยลดพลังงานธรรมชาติ
จากการสํารวจความต้องการรูปแบบของ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จะพบว่า ผูบ้ ริโภค
แสดงความคิดเห็นต่อ รูปแบบของ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์
โดยต้องการ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์ ทีม่ รี ปู แบบแปลกใหม่ สามารถเก็บของกระจุกกระจิก ได้ซ่งึ ปจั จุบนั มักเก็บแยกจากตู้
เสือ้ ผ้า สามารถวางได้ทงั ้ แนวตัง้ และแนวนอน มีน้ําหนักเบา มีความแตกต่างจากตูท้ วไป
ั ่ (ตาราง 7)
จึงทําให้ได้แนวคิดในการออกแบบ ซึง่ ได้ทงั ้ หมด
8 แนวคิด คือ แนวคิดที่ 1 เก็บของใช้
กระจุกกระจิก ใช้สอยง่าย แนวคิดที่ 2 เก็บเสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมากวางได้ทงั ้ แนวตัง้ แนวนอน แนวคิดที่
3 หยิบง่ายใช้สะดวก แนวคิดที่ 4 เลียนแบบอักษร แนวคิดที่ 5 เปลีย่ นกล่องพลาสติกเป็ นรังผึง้
แนวคิดที่ 6 ดีไซด์แปลกใช้แนวรังผึง้ แนวคิดที่ 7 จิก๊ ซอว์ และแนวคิดที่ 8 ทีเ่ รียบง่าย แต่การเปิดใช้
งานน่าสนใจ โดยใช้หลักการออกแบบจากรูปแบบการใช้งานประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก คือ ใช้สอยได้
มากกว่า 1 อย่าง เช่น เก็บของใช้กบั เก็บเสือ้ ผ้า และผสมผสานกับ ความจําเป็ น ต่อทีพ่ กั อาศัยทีม่ ี
พืน้ ทีจ่ าํ กัด เข้าด้วยกัน คือ ต้องมีขนาดเหมาะสมกับพืน้ ที่ ใช้พน้ื ทีอ่ ย่างประหยัด ซึง่ สอดคล้องกับ
อุดมศักดิ ์ สาริบตุ ร (2550) กล่าวไว้วา่ การออกแบบเฟอร์นเิ จอร์ควรคํานึงถึงองค์ประกอบของการ
ออกแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบทีส่ าํ คัญ 3 ประการ คือ ประโยชน์ใช้สอย รูปทรงสีสนั ต้อง
สวยงาม ราคาต้องประหยัด ตูแ้ ละชัน้ วางของเป็นเฟอร์นเิ จอร์ทใ่ี ช้เก็บภาชนะ สิง่ ของ อุปกรณ์ต่างๆ
เพือ่ ปกป้องรักษาวัตถุภาย ในให้เป็ นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ ปลอดภัยจากฝุน่ ละอองแมลงต่างๆ
ดังนัน้ การออกแบบตู้ และชัน้ วางของต้องคํานึงถึงสรีระ ร่างกายมนุษย์ ขนาดและนํ้าหนักของ
สิง่ ของทีจ่ ะนํามาเก็บ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อจะเก็บของและหยิบออกมาใช้
งานได้สะดวก แต่มตี หู้ รือชัน้ วางของบางชิน้ งาน อาจออกแบบขึน้ เพือ่ เน้นการตัง้ โชว์เพียงอย่างเดียว
ประโยชน์การใช้สอยเป็ นรอง ดังนัน้
การออกแบบจึงควรคํานึงถึงความงามทางสุนทรียภาพ
วัตถุประสงค์หลักของการใช้งานและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
(วรรณี สหสมโชค . 2550.)
นอกจากนี้ งานวิจยั ของ อรชร อุยยามะพัน ธุ์ (2541: 132) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูบ้ ริโภค พบว่า การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึน้ ในเรือ่ งการออกแบบ ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญ
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ในเรือ่ งภาพพจน์ รูปแบบการออกแบบ สีสนั ดูแปลกใหม่ทนั สมัย สอดคล้องกับบรรยากาศโดยรวม
ของทีพ่ กั อาศัย ซึง่ สอดคล้องกับผลการวิ จัยครัง้ นี้ ทัง้ จากการสํารวจและจากผูเ้ ชีย่ วชาญ ทําให้
เล็งเห็นว่า การออกแบบมีความสําคัญอย่างยิง่ ในการจะผลิตสิง่ ของเครือ่ งใช้ต่างๆ โดยเฉพาะหาก
ตอบโจทย์ในเรือ่ งของความต้องการด้านต่างๆ ผูบ้ ริโภคได้ รวมไปถึงการให้ความสําคัญกับ
สิง่ แวดล้อม จะได้รบั การตอบสนองเป็ นอย่างดี ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา ศรีจนิ ไตย
(2546:135) พบว่า แนวทางการออกแบบเพือ่ การประหยัดพลังงานทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมและ
ความพึงพอใจ ต่อเนื้อทีใ่ ช้สอยของผูใ้ ช้อาคารทีใ่ ห้จดั สินค้าและเข้ากับสภาพแวดล้อม ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภค ซึง่ ประเมินจากหลักเกณฑ์ทางด้านการออกแบบ หลักเกณฑ์
ทางด้านการผลิต และหลักเกณฑ์ทางด้านประโยชน์ใช้สอยและความพึงพอใจนัน้
จากการได้แนวคิดในการออกแบบ ทัง้ หมด 8 แนวคิดนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงนํา แนวคิดทัง้ หมดนัน้ ไป
ออกแบบที่จดั เก็บเสือ้ ผ้ าอเนกประสงค์ จากกระดาษรังผึง้ ทีส่ ามารถจะนําไปสร้างเป็นเฟอร์นเิ จอร์ท่ี
ใช้งานได้จริง จํานวน 8 แบบ และส่งให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน โดยมี เกณฑ์ในการประเมิน 5 ด้าน คือ
1. ด้านหน้าทีก่ ารใช้สอย 2. ด้านความสะดวกสบาย ในการใช้งาน 3. ด้านการผลิต 4. รูปแบบความ
สวยงาม 5. สังคม สิง่ แวดล้อม หลักเกณฑ์ ในการประเมินนี้ สอดคล้องกับ การศึกษาของ ธีระชัย
สุขสด (2544: 138) ได้ศกึ ษาไว้วา่ วัสดุในการทําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต้องมีความเหมาะสมกับผูใ้ ช้ เป็น
องค์ประกอบทีส่ าํ คัญทีม่ ผี ลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ นักออกแบบควรจะทราบถึงวัสดุชนิดต่างๆ ทีจ่ ะ
นํามาออกแบบว่ามีสภาพทางกายอย่างไร ข้อดีขอ้ เสียของวัสดุนนั ้ จะได้ออกแบบสอดคล้องกับความ
สะดวกในการผลิตความแข็งแรง และสวยงามกลมกลืนสัมพันธ์กนั ระหว่างรูปทรงกับวัสดุ จากการ
ประเมินพบว่า แบบร่างทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ สามารถทีน่ ําไปใช้ได้ในการสร้างต้นแบบได้
โดยค่าคะแนนเฉลีย่ ของการประเมินเกินจากเกณฑ์ทก่ี ําหนดไว้และผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ขอ้ เสนอแนะที่
สําคัญ คือ ในแต่ละแบบตัง้ แต่แบบที่ 1 – 8 ควรทีจ่ ะต้องมีเอกลักษณ์ท่ี เฉพาะตัวและสะดุดตา
สามารถรองรับนํ้าหนักได้จริง หากนําได้สร้างจริงจะต้องไม่พบปญั หาในเรือ่ งของโ
ครงสร้าง
เนื่องจากแบบร่างต้องออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้มากกว่า 1 อย่าง ซึง่ นวลน้อย บุญวงษ์ (2542:
98) ได้ทาํ การศึกษาเกีย่ วกับประโยชน์ใช้สอย พบว่า ประโยชน์ใช้สอยนัน้ มีทงั ้ ประโยชน์หลักและ
ประโยชน์ รอง เพือ่ ส่งเสริมให้ประโยชน์ใช้สอยหลักสามารถใช้งานได้ครบถ้วนสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ จึง
จําเป็น ต้องออกแบบให้มปี ระโยชน์ใช้สอยสนับสนุนในด้านอื่นๆ ความแข็งแรงทนทานตามอายุการ
ใช้งาน ทางด้านความงาม จึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูเ้ ชีย่ วชาญ
หลังจากผูเ้ ชีย่ วชาญประเมินแบบร่างแล้วนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทาํ การปรับปรุงแบบที่
5 ให้
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ จึงนําแบบร่างทัง้ 8 แบบ ไปให้ผบู้ ริโภคประเมินความพึงพอใจ ซึง่ พบว่า
ผูบ้ ริโภคพึงพอใจต่อรูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8 มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ แบบที่ 3
และแบบอื่นๆ ตามลําดับ ผูว้ จิ ยั จึงได้นําแบบที่ 8 และแบบที่ 3 ซึง่ เป็ นแบบทีไ่ ด้คะแนนสูงสุดไป
ดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ ซึง่ ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8 นี้
ได้แนวคิดมาจากความเรียบง่าย แต่การเปิดใช้งานน่าสนใจ ซึง่ สามารถใช้งานได้มากกว่า 1 อย่าง มี
ลักษณะเรียบง่ายน่ าจะจัดหาทีว่ างได้งา่ ยไม่ใช้พน้ื ทีม่ าก มีความสะดุดตามากกว่าแบบอื่น ในส่วน
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ของแบบที่ 3 ได้รบั แนวคิดมาจากความ เรียบง่ายแต่ไม่ธรรมดาสะดวกต่อการใช้สอยและการจัดเก็บ
ในห้องทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด จากรูปทรงทีเ่ ห็นน่าจะเป็นตูท้ เ่ี หมาะสมต่อการใช้งานการออกแบบ
ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กาญจนา ศรีจนิ ไตย (2546: 135) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง แนวทางการ
ออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงานทีส่ อดคล้องกับพฤติกรรมและความพึงพอใจต่อเนื้อทีใ่ ช้สอยของ
ผูใ้ ช้สนิ ค้าให้มากทีส่ ดุ อรชร อุยยามะพันธุ์ (2541: 132) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับทัศนคติและพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค พบว่า การสร้างความแตกต่างให้เกิดขึน้ ในเรือ่ งการออกแบบ ผูบ้ ริโภคให้ความสําคัญ ใน
เรือ่ งภาพพจน์ รูปแบบการออกแบบ สีสนั ดูแปลกใหม่ทนั สมัย สอดคล้องกับบรรยากาศโดยรวมของ
ทีพ่ กั อาศัย ในส่วนของ สกนธ์ ภูง่ ามดี (2545: 86) ยังได้ทาํ การศึกษาอีกว่า ความประสานกลมกลืน
กันขององค์ประกอบต้องจัดให้อยูใ่ นระดับพอดี หากจัดให้มมี ากเกินไปอาจทําให้ผลงานไม่น่าสนใจ
เท่า ทีค่ วร แต่หากมีน้อยเกินไปผลงานชิน้ นัน้ ก็จะไม่สะดุดตาหรือไม่น่าสนใจเท่าทีค่ วร และจารุ
พรรณ ทรัพย์ปรุง (2548: 6) ได้ศกึ ษาการออกแบบทีเ่ กีย่ วกับแนวคิดใหม่ทนั สมัยนัน้ ก็เพราะว่าเป็น
การเปลีย่ นแปลงภาพลักษณ์ของงานออกแบบทีผ่ บู้ ริโภคเคยชินมาเป็นเวลายาวนาน การออกแบบ
ผลผลิตตามแนวคิดใหม่ทม่ี คี วามโดดเด่น สวยงาม ทันสมัย จะสามารถส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ เพือ่
ใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจซือ้ แนวคิดแปลกใหม่ทส่ี ร้างสรรค์ขน้ึ ย่อมส่งผลต่อการต่อยอดและ
พัฒนาการออกแบบต่อไปอย่างไม่มที ส่ี น้ิ สุด นวลน้อย บุญวงษ์ (2545: 2) กล่าวว่า ผูท้ จ่ี ะทํากา ร
ออกแบบต้องมีความรู้ ความสามารถ เชีย่ วชาญเฉพาะในการคิดค้นไปจนถึงการออกแบบทีใ่ ช้วธิ ี
เลือกองค์ประกอบทางด้าน รูปทรง ขนาดวัสดุ การประกอบ สี มีความงดงามน่าชืน่ ชมจากความ
หลากหลายในงานออกแบบเพือ่ สาม ารถออกแบบให้ทนั สมัยเหมาะกับยุคปจั จุบนั ในส่วนของ
ประโยชน์ใช้สอยและค วามพึงพอใจนัน้ จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง (2548: 5) กล่าวว่า งานออกแบบทีด่ ี
ต้องตอบสนองพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคนัน้ ตัง้ อยูบ่ นรากฐานการดําเนินชีวติ ในปจั จุบนั ไปจนถึง
อนาคตรูปแบบของสิง่ ทีท่ าํ การออกแบบจึงต้องเป็นผลผลิตทีส่ ามารถใช้งานได้จริง นอกจากนัน้
นวลน้อย บุญวงษ์ (2545: 123) ยังพบว่า ลักษณะงานออกแบบทีด่ คี วรมีความสอดคล้องกับตลาด มี
ราคาทีเ่ หมาะสมสามารถแข่งขันได้เป็ นอย่างดี มีการออกแบบอย่างรอบคอบไม่ขดั กับกฎระเบียบ
ข้อบังคับทีใ่ ช้กนั เป็ นมาตรฐานสากลและต้องสอดคล้องกับรูปแบบทันสมัยเหมาะสมกับปจั จุบนั ซึง่
สอดคล้องกับผลงานวิจยั นี้
เนื่องจากในการนําแบบที่ 8 ไปดําเนินการสร้างต้นแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แต่
ประสบปญั หาในเรือ่ งของการขนย้ายทีล่ าํ บาก ผูว้ จิ ยั จึงได้ดาํ เนินการพัฒนาออกแบบใหม่อกี ครัง้
เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก และประกอบเข้าเป็ นทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ได้งา่ ย ผู้ วิจยั
จึงได้ดาํ เนินการพัฒนาต่อไปอีกครัง้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบที่ 8 ทีผ่ บู้ ริโภคให้คะแนนความพึงพอใจต่อ
รูปแบบทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์มากทีส่ ดุ ไปพัฒนา ให้เป็ นแบบ knock down โดยจะมีการติด
เทปกาวชนิดยึดติดวัสดุทท่ี นแรงยึดได้ ติดส่วนทีเ่ ป็นฉากยึดแต่ละส่วน และในส่วนทีเ่ ป็นบานเปิด จะ
ยึดด้วยเครือ่ งมือสกรูและพุก เพือ่ ให้งา่ ยต่อการขนย้ายและสะดวกในการติดตัง้ เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของท้องตลาด ซึง่ สอดคล้องกับ อรัญ วานิชการ (2550) ได้ทาํ วิจยั การออกแบบตกแต่ง
ภายในกล่าวว่า แรงบันดาลใจ (inspiration) แล้วพบว่า การออกแบบ เป็ นสิง่ จําเป็นต่อ การตลาด
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ตลอดจนการโน้มน้าวความสนใจและการตัดสินใจซือ้ ของผูบ้ ริโภคอย่างยิง่ นอกจากจะซือ้ โดยคํานึงถึง
ความจาเป็ นแล้ว อารมณ์ และความประทับใจในสินค้าเป็นตัวแปรทีส่ าํ คัญในการตัดสินใจซือ้ ของ
ผูบ้ ริโภค จากสาเหตุน้ีทาํ ให้โจทย์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน ปจั จุบนั มีความยุง่ ยาก อาจก่อให้เกิด
ความสับสนต่อการออกแบบอันเนื่องมาจากปจั จัยทีห่ ลากหลายได้อําพล ลีราภิรมย์ (2546) กล่าวว่า
โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบโดยอาศัยการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน รูปแบบ พืน้ ที่
โดยมุง่ ให้เฟอร์นิเจอร์มขี นาดเล็ก ใช้หลักการ Modular System มาประกอบการออกแบบ เพือ่
ประโยชน์การใช้สอย และสามารถดัดแปลงการใช้งาน และความสะดวกในการติดตัง้ ตกแต่งทีพ่ กั
อาศัย เป็ นต้น ซึง่ จิตพร จินดาโรจน์ (2550) ได้วจิ ยั เรือ่ งเฟอร์นิเจอร์สาหรับทีพ่ กั อาศัย กล่าวว่า
รายได้ในการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะถูกจัดสรรค่าใช้จา่ ยถึง 25% มาเป็นค่าใช้จา่ ยสํา หรับทีพ่ กั
อาศัย การสร้างบ้านพักอาศัยโดยสภาพเนื้อทีม่ บี ริเวณเพียงพอต่อความต้องการในการรองรับ
กิจกรรมพืน้ ฐานสํา หรับทีพ่ กั อาศัย แนวทางและรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์มหี ลากหลายเน้นประโยชน์
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธรรมชาติให้มคี วามสัมพั นธ์รว่ มกัน และสามารถใช้งาน
ได้ตรงกับกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง ซึง่ ในการออกแบบและทําต้นแบบเฟอร์นิเจอร์นนั ้ จะต้องคํานึงว่า
เฟอร์นเิ จอร์เป็ นสินค้าทีไ่ ม่เหมือนกับสินค้าประเภทอื่น คือไม่สามารถกักตุนไว้ได้ เพราะขึน้ อยูก่ บั
แฟชัน่ ประกอบกับคนไทยเรามักไม่คอ่ ยให้ความสําคั ญเท่าใดนัก การจะจัดหาเฟอร์นิเจอร์ไว้ใช้
จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม สไตล์ความแข็งแรงทนทาน และทีส่ าํ คัญอีกประการหนึ่งก็คอื ถ้า
มีฐานะไม่คอ่ ยจะอํานวยนัก ก็จะซือ้ เฟอร์นเิ จอร์ประเภทรูปแบบสวยส่วนคุณภาพอาจจะไม่คาํ นึงถึง
แต่ถา้ มีฐานะดีเฟอร์นิเจอร์ทเ่ี ลือกใช้จะเป็ นแบบทีไ่ ด้รบั การตกแต่ง และออกแบบโดยมัณฑนากร ซึง่
มีราคาแพงลักษณะของตลาดเฟอร์นเิ จอร์ ปจั จุบนั ถือได้วา่ เป็นตลาดนอกระบบเพราะการผลิต
เฟอร์นเิ จอร์สว่ นใหญ่ขน้ึ อยูก่ บั ความต้องการของลูกค้า การผลิตเพือ่ การส่งออกยังไม่กว้างขวางนัก
เป็นแบบกึง่ อุตสาหกรรม ภาวะของตลาดภายในประเทศขึน้ อยูก่ บั จํานวนประชากร และการยกระดับ
ความเป็นอยูห่ รืออัตรารายได้เป็ นปจั จัยสําคัญ
แนวคิดในการจัดทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ไว้วา่ ควรจะต้องมีหลัก ดังนี้ จากข้อจํากัดของ
เนื้อทีแ่ ละรูปทรงของบ้านหรือห้อง ทีส่ ่วนใหญ่มกั แคบและเล็ก เป็ นรูปทรงเหลีย่ ม การตกแต่ง
โดยรวมให้ดโู ปร่งโล่ง ด้วยการวางผังแบบเปิดโล่ง ใช้สอี ่อน สว่าง รวมถึงวัสดุทไ่ี ม่ทบึ ตันมาช่วย ก็
เป็นส่วนประกอบทีไ่ ม่อาจมองข้าม หรืออาจเสริมด้วยการทําเพดานสูง เล่นระดับ ก็สร้างความลงตัว
ได้มากขึน้ เบาสบายด้วยเนื้อผ้า การเลือกเนื้อผ้าทีด่ โู ปร่งเบาพลิว้ ไหวมาใช้ เ ช่น ม่านและผ้าบุ
เฟอร์นเิ จอร์ต่าง ๆ จะช่วยให้มบี รรยากาศทีโ่ ปร่งสบายมากขึน้ รวมถึงควรเลือกในโทนสีอ่อนสว่าง
เช่น สีขาว สีครีม หรือถ้าอยากได้ความสดใส ก็ควรเลือกใช้เฉพาะในรายละเอียด เช่น สีฟ้า สีเหลือง
และสีเขียว โดยควรเลีย่ งการใช้ผา้ เนื้อหนา เพราะจะทําให้หอ้ งยิง่ ดูทบึ อึดอัด ขนาดทีพ่ อเหมาะคือสิง่
สําคัญ ขนาดหรือสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งทีพ่ อเหมาะก็เป็ นองค์ประกอบ ทีต่ อ้ งให้
ความสําคัญ เพราะถ้าเลือกทีม่ ขี นาดใหญ่เทอะทะ หรือมีความสูงมากจนเกินไป จะทําให้หอ้ งยิง่ ดู
เล็กและแคบลง ดังนัน้ ควรเลือกเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี ขี นาดปานกลาง รูปทรงโปร่งมาใช้ จัดวางในตําแหน่ ง
ทีไ่ ม่กนั ้ ช่องแสง ช่องลม ทีส่ าํ คัญคือควรเลือกเฟอร์นเิ จอร์ทม่ี ปี ระโยชน์ใช้งานมากกว่าหนึ่งอย่างก็จะ
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คุม้ ค่ากับพืน้ ที่ ออกแบบส่วนใช้งานให้กลมกลืนกับผนัง การตกแต่งบ้านหลังย่อมหรือห้องเล็กๆ ควร
เลือกใช้ เฟอร์นิเจอร์ทส่ี ามารถออกแบบให้รบั ไปกับผนังได้ เพื่อเว้นให้มที ว่ี ่างโดยรวมมากพอ อีกทัง้
ควรใส่ใจในเรือ่ งของรูปแบบทีด่ เู ข้ากับสมัยนิยม เหมาะกับการใช้งานจริง หรือแบบทีส่ ามารถปรับใช้
งานได้งา่ ย เคลือ่ นย้ายสะดวก แสงเงาสร้างบรรยากาศ อีกวิธหี นึ่งทีจ่ ะทําให้บา้ นหรือห้องขนาดเล็กดู
น่าอยูค่ ือการจัด แสงอย่างลงตัว ซึง่ ถ้าต้องการให้หอ้ งโล่งกว้างก็ควรจัดแสงกระจายไว้ในหลาย ๆ
จุด แต่ถา้ อยากให้ดอู บอุ่นนุ่ มนวล อาจเลือกติดตัง้ แสงแบบเฉพาะจุดสีเหลืองนวลก็ช่วยได้มาก
นอกจากนี้ปจั จุบนั ก็ยงั มีแสงไฟหลายแบบให้เลือก เช่น แสงจากดวงโคม ไฟแบบ LED และอื่นๆ
จัดเก็บของอย่างสร้างสรรค์ อีกสิง่ หนึ่งทีต่ อ้ งคํานึงถึงคือเรือ่ งของประโยชน์ใช้สอยทีค่ มุ้ ค่า เพราะของ
ใช้ทม่ี มี ากเกินไปจะทําให้หอ้ งดูอดึ อัด การออกแบบให้มพี น้ื ทีจ่ ดั เก็บของอย่างเป็ นระเบียบ สะดวก
ต่อการหยิบใช้ เช่น ตูห้ รือชัน้ ติดผนัง ความสูงพอเหมาะ ง่ายในการหยิบจับก็จะตอ บรับการใช้ชวี ติ
ได้ดี และควรหลีกเลีย่ งการใช้ตบู้ านเปิด เพราะจะทําให้เปลืองพืน้ ที่ ลวงสายตาด้วยวัสดุมนั เงา การ
ลวงสายตาให้บา้ นหรือห้องขนาดเล็กดูกว้างขึน้ ก็ชว่ ยได้ โดยสามารถทําได้งา่ ย ๆ ด้วยการเลือกใช้
วัสดุทด่ี โู ปร่งตามากรุแต่ง เช่น กระเบือ้ งสีอ่อนแผ่นใหญ่ กระจกเงา กระจกใส และสเตนเลส เล่นเส้น
ตัง้ เส้นนอนก็จะช่วยสร้างมิตใิ ห้หอ้ งดูน่าสนใจได้ (เดลินิวส์ . ม.ป.ป.: ออนไลน์ ) ซึง่ สอดคล้องกับ
การศึกษาออกแบบในครัง้ นี้ แต่ยงั พบว่า แบบร่างบางแบบนัน้ ยังไม่เหมาะสมกับโจทย์ในการ
ออกแบบทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งของพืน้ ทีอ่ าศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กั ด Small Spaces are a Challenge กล่าวถึง การ
ตกแต่งคอนโดมิเนียมหรืออาคารชุดทีม่ ขี นาดพืน้ ทีจ่ าํ กัดไว้วา่
การวางแผนทีด่ เี ป็นสิง่ สําคัญและ
จําเป็นอย่างยิง่ เพราะพืน้ ทีใ่ ช้สอยมีคอ่ นข้างจํากัด จึงต้องมีการวางแผนและออกแบบเพือ่ ให้สามารถ
ใช้พน้ื ทีท่ กุ ตารางนิ้วให้เป็ น ประโยชน์มากทีส่ ุดเทคนิคการวางแผนตกแต่งห้องชุดทีเ่ สนอไว้คอื ก่อน
อื่นให้ลองสํารวจพืน้ ทีบ่ นผนังห้องทัง้ 4 ด้าน ตัง้ แต่พน้ื ขึน้ ไปจนจรดเพดาน ว่ามีพน้ื ทีว่ ่างตรงจุดไหน
ทีจ่ ะสามารถนํามาใช้ให้เป็ นประโยชน์ได้บา้ งขัน้ ตอน ต่อไปให้ลองนึกดูวา่ ถ้าเรามองจากด้านบนลง
มา ในลักษณะ Bird's eye view บ้าง จะมีพน้ื ทีม่ ากพอทีจ่ ะจัดแบ่งเป็ นพืน้ ทีใ่ ช้สอยส่วนต่างๆ ได้บา้ ง
หรือไม่ ลองคิดหาวิธที จ่ี ะจัดแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้งานให้เป็ นสัดส่วน โดยทีไ่ ม่ทาํ ให้หอ้ งดูคบั แคบหรืออึด
อัด เช่น อาจใช้ชนั ้ วางแบบโปร่งเป็ นตัวแบ่งพืน้ ทีก่ ารใช้งานระหว่างพืน้ ทีใ่ ช้สอย ส่วน ต่างๆ Condo
Living หนังสือในเครือนิตยสารบ้านและสวน ได้แนะนําเทคนิคในการตกแต่งห้องพักอาศัยใน
คอนโดมิเนียมเป็ นหัวข้อใหญ่ 3 หัวข้อ คือ 1.จัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้สอย การจัดสรรพืน้ ทีใ่ ช้สอยเป็นสิง่
สําคัญในการตกแต่งบ้าน โดยเฉพาะในการตกแต่งทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ก่อนอื่นควรตัง้ คําถาม
กับตัวเองว่าในชีวติ ประจําวันเรามีความจําเป็นต้องใช้ พืน้ ทีส่ ว่ นใดบ้าง หากมีพน้ื ทีใ่ ดทีใ่ ช้ประโยชน์
ไม่เต็มที่ ก็ให้พจิ ารณารวมเข้ากับพืน้ ทีใ่ ช้สอยอื่นๆ ในลักษณะพืน้ ทีอ่ เนกประสงค์เพือ่ ให้สามารถใช้
พืน้ ทีท่ ม่ี อี ยูอ่ ย่างเต็ม ประสิทธิภาพ ควรจัดเตียงนอนไว้ปลายสุดของห้องเพื่อความเป็นส่วนตัว
โดยเฉพาะในยามทีแ่ ขกมาเยีย่ มเยือน จัดพืน้ ทีใ่ ช้สอยบางอย่างรวมเข้าด้วยกันในลักษณะของพืน้ ที่
อเนกประสงค์ เช่น อาจจัดพืน้ ทีบ่ ริเวณนังเล่
่ น- พักผ่อน และรับประทานอาหารไว้ใกล้ๆ กัน ในส่วน
หน้า เพือ่ ความสะดวกในการเข้าถึง โดยเฉพาะในกรณีทม่ี แี ขกมาเยีย่ มบ่อยๆ นอกจากนี้ การจัดวาง
เครือ่ งเรือนควรให้ชดิ ผนังด้านหนึ่งเป็ นการเปิดให้มที ว่ี า่ งสําหรับ การสัญจร โดยใช้พน้ื ทีร่ ว่ มกัน

97
ระหว่างห้องครัว และมุมรับประทานอาหารในลักษณะทีเ่ รียกว่า Eat in kitchen สําหรับห้องทีม่ ี
ขนาดจํากัดมากจนไม่สะดวกทีจ่ ะวางเฟอร์นิเจอร์ ให้ลองหาพรมมาปู และใช้เป็ นทีน่ งเล่
ั ่ นแบบนังกั
่ บ
พืน้ และหาหมอนอิงหรือเบาะสีสดใสมาวางประดับ 2.เรียบโล่ง โปร่งสบาย การสร้างพืน้ ทีก่ ารใช้งาน
ในบ้านนัน้ เป็ นสิง่ ทีส่ าํ คัญยิง่ สําหรับการอยูอ่ าศัย ในพืน้ ทีจ่ าํ กัด การเปิดช่องแสงเพื่อเชื่อมต่อกับ
พืน้ ที่ภายนอกเป็ นเทคนิคทีจ่ ะช่วยให้บา้ นดู กว้างและมีมติ มิ ากขึน้ โดยอาจทําผนังด้านหนึ่งเป็ น
ประตูหรือหน้าต่างยาวจรดพืน้ เพือ่ รับแสงธรรมชาติจากภายนอก และอาจติดม่านโปร่ง เพื่อช่วย
กรองแสงให้ดนู ุ่ มนวลขึน้ ทีส่ าํ คัญพยายามสร้างความต่อเนื่องภายในพืน้ ทีไ่ ว้ให้มากทีส่ ดุ และในการ
จัดแบ่งพืน้ ทีไ่ ม่ควรกัน้ ผนังทึบ เพราะจะยิง่ ทําให้บา้ นดูแคบลงไปอีก หากต้องการแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้งาน
ภายในห้อง ควรกัน้ พืน้ ทีด่ ว้ ยผนัง หรือวัสดุแบบโปร่ง เช่นใช้ฉากหรือม่านทีเ่ ลื่อนเปิดปิดได้ 3.การ
เลือกเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นเิ จอร์เป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึ่งสําหรับ บ้าน ซึง่ การเลือกใช้
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ หรือหนึ่งชิน้ หลายหน้าที่ แทนการใช้เฟอร์นเิ จอร์หลายชิน้ นัน้ เป็นอีก
วิธกี ารทีจ่ ะช่วยประหยัดพืน้ ที่ ใช้สอย ทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีไ่ ด้คมุ้ ค่ามากยิง่ ขึน้ เช่น
เตียงทีด่ า้ นล่าง ออกแบบเป็ นลิน้ ชักเก็บของได้เฟอร์นิ เจอร์ทใ่ี ช้เป็นเตียงในเวลาคํ่าคืนและ สามารถ
ปรับเปลีย่ นเป็ นโซฟาพักผ่อนในเวลากลางวัน โซฟานังเล่
่ นทีอ่ อกแบบให้มลี น้ิ ชักเก็บของใต้ทน่ี งั ่
การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ทส่ี ามารถยืด หด พับเก็บได้ จะช่วยประหยัดเนื้อทีไ่ ด้มาก เพราะทําให้
ปรับเปลีย่ นได้ตามการใช้งานได้อย่าง สะดวก โดยไม่เปลืองเนื้อทีห่ รืออาจเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์แบบ
หนึ่งชิน้ หลายหน้าที่ คือการจัดวางตําแหน่งเฟอร์นเิ จอร์ธรรมดาทีม่ อี ยู่
ให้สามารถใช้งานได้
หลากหลาย เช่น วางโต๊ะกลางในตําแหน่งทีเ่ ป็นได้ทงั ้ มุมพักผ่อน โต๊ะรับประทานอาหาร หรือโต๊ะ
ทํางาน แล้วแต่การใช้งานในแต่ละโอกาส (โพสย์ทเู ดย์, ออนไลน์) ซึง่ จะเห็นได้ว่า หลักการในตกแต่ง
นัน้ ตรงกับหลักการออกแบบของงานนี้ แต่ในการออกแบบสําหรับวิจยั นี้บางแบบไม่ชดั เจน เช่น
แบบที่ 7 เป็ นแบบทีม่ คี วามแปลกใหม่แต่ตอ้ งคํานึงถึงโจทย์ในการออกแบบ เฟอร์นิเจอร์น้จี ะต้องว่าง
อยูใ่ นพืน้ ทีท่ จ่ี าํ กัด แต่หลักการออกแบบว่าถือได้ว่าออกแบบได้แปลกใหม่มเี อกลักษณ์ จึงทําให้แบบ
นี้ไม่สามารถทีจ่ ะตอบโจทย์ได้ตรงกับประเด็นทีต่ อ้ งการจะศึกษา ฉะนัน้ ในการกําหนดเงือ่ นไข
สําหรับการออกแบบควรทีจ่ ะกําหนดให้ละเอียดและชัดเจน เพื่อทีจ่ ะสามารถนําไปออกแบบได้ตรง
ตามความต้องการของผูบ้ ริโภค

ข้อเสนอแนะทัวไป
่
1. เพือ่ ให้เกิดความยังยื
่ นในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ผลการวิจยั ครัง้ นี้สามารถไปใช้
ในการศึ กษาต่อยอดงานวิจยั เพือ่ หาวัสดุทดแทน ซึง่ ไม่จาํ เป็ นต้องเป็ น กระดาษรั งผึง้ อาจเป็นวัสดุ
ชนิดอื่นๆ ทีม่ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมมาทําเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
2. ควรสนับสนุ นให้หน่ วยงานต่างๆ วิจยั และพัฒนา
3. มีการขยายเพือ่ เผยแพร่ในการสร้างโอกาส ให้ผคู้ นเกิดการ เรียนรูก้ ระบวนการผลิต
ก่อนตัดสินใจเลือกซือ้ เฟอร์นิเจอร์ เพื่อช่วยรักษาสิง่ แวดล้อม
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ข้อเสนอแนะในการวิ จยั ต่อไป
1. กรอบแนวคิดของการศึ กษาวิจยั นี้ สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบ
เฟอร์นิเจอร์อ่นื ๆ ทีม่ คี วามน่ าสนใจ เช่น ชัน้ วางของ ทีว่ างรองเท้า เป็ นต้น
2. ทําการศึกษาวิจยั และเปรียบเทียบความคงทนระหว่าง กระดาษแต่ละชนิด หรือกับวัสดุ
ชนิดอื่นๆ เช่น วัสดุจากธรรมชาติอ่นื ๆ เปลือกไม้ ฟางข้าว เป็ นต้น
3. กระดาษรังผึง้ อาจใช้งานในด้านอื่นๆ ได้
4. ในการวิจยั ครัง้ ต่อไปควรวางแผนขัน้ ในการวิจยั เป็นระบบมากกว่ายิง่ ขึน้ เช่น อาจจะ
ทําการศึกษาวัสดุทจ่ี ะนํามาใช้ให้มากกว่านี้ อาจจะศึกษาถึงส่วนประกอบของวัสดุกไ็ ด้
5. ควรขยายกลุม่ ตัวอย่างให้มากกว่านี้ เพราะว่า ผูค้ นส่วนใหญ่ใช้ตเู้ สือ้ เหมือนกัน อาจจะ
ทําการศึกษาเปรียบเทียบถึงสถานทีท่ จ่ี ะใช้ดว้ ยก็ได้
6. ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์นนั ้ จะต้องคํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการออกแบบเป็ นหลัก
หากการออกแบบแล้วพบว่า แบบร่างไม่สามารถทีจ่ ะตอบสนองกับโจทย์ได้จริงไม่ควรนําไปพัฒนา
ไปพัฒนาต่ อ แต่ควรตัดทิง้ ออกไปก่อนหรือนําไปแก้ไขให้ชดั เจนขึน้ เพื่อป้องกัน การสับสนของ
ผูบ้ ริโภค เพราะหากผูบ้ ริโภคไม่มคี วามรูจ้ ริงจะทําให้งานไม่สามารถตอบสนองกับโจทย์ได้จริง
7. ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรศึกษาในเรือ่ งของทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัดให้ชดั เจน
มากกว่านี้ เพือ่ ทีจ่ ะทําให้การออกแบบของผูว้ จิ ยั สามารถออกแบบได้ตรงกับเรือ่ งทีจ่ ะศึกษา
8. การออกแบบสอบถามนัน้ ควรทีอ่ อกแบบให้ตรงกับโจทย์การวิจยั เช่น ศึกษาในเรือ่ ง
ของทีพ่ กั อาศัยทีม่ พี น้ื ทีจ่ าํ กัด ควรจะศึกษาว่า ผูบ้ ริโภคต้องการเฟอร์นเิ จอร์แบบไหนทีจ่ ะจะ
เหมาะสมมากทีส่ ุด โดยต้องอาศัยหลักการออกแบบอย่างละเอียด และครบทุกด้าน เช่น สีมสี ว่ นช่วย
ในการทําให้เฟอร์นเิ จอร์นนั ้ เหมาะสมกับพืน้ ทีท่ จ่ี าํ กัดหรือไม่ การจัดวางควรวางเฟอร์นเิ จอร์ใน
แนวตัง้ หรือแนวนอน เป็ นต้น
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แบบสอบถามข้อมูลรูปแบบของที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
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แบบสอบถามข้อมูลรูปแบบของที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
คําชีแ้ จง
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามนี้จดั ทําขึน้ เพือ่ ป ระเมินรูปแบบของทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยอิง
หลักการออกแบบอุตสาหกรรม ใช้เป็ นคําถามในการประเมิน การทําวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วสั ดุ
กระดาษรังผึง้ ในการผลิตชิน้ งานจริง เพือ่ เป็นการลดการใช้พลาสติก รักษาสิง่ แวดล้อมอีกแนวทาง
หนึ่ง
อนึ่ง ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์น้ี จุดประสงค์หลักคือ ช่วยจัดเก็บเสือ้ ผ้าทีม่ คี วามถีใ่ นการ
ใช้น้อยครัง้ แต่จาํ นวนมากเกิน ทําให้ตเู้ สือ้ ผ้าทีม่ อี ยูไ่ ม่พอใส่ จนต้องหากล่องพลาสติก หรือกล่องลัง
ต่างๆมาใส่เก็บไว้เพือ่ ใช้ในคราวต่อไป
ขอให้ผตู้ อบแบบสอบถามช่วยให้ขอ้ มูลข้อคําถามในแบ บสอบถาม ด้วยควมจริงใจ และครบ
ทุกข้อ ข้อมูลท่านจะไม่มกี ารเปิดเผย การวิเคราะห์ขอ้ มูลทําในรูปแบบของกลุม่ ผูต้ อบเท่านัน้ ก่อนลง
มือตอบโปรดอ่านวิธกี ารตอบทีแ่ นะนํา และขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ สละเวลา
อันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์แก่การวิจยั ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
นางสาวกุนนฑี ภูวจิ ารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
คําแนะนําวิ ธีการตอบ
ขัน้ ที่ 1 อ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ
ขัน้ ที่ 2 ทําเครือ่ งหมาย ลงใน  ทีต่ รงกับความจริงเกีย่ วกับตัวท่าน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี
่
่ยวกับตนเอง
1. เพศ
 ชาย
2. อายุ____________

 หญิง

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับที่จดั เก็บเสื้อผ้า
1. ปจั จุบนั ท่านมีทจ่ี ดั เก็บเสือ้ ผ้าหรือไม่
 มี
2. ปจั จุบนั ท่านมีตเู้ สือ้ ผ้าเพียงพอต่อความต้องการ  พอ

 ไม่ม ี
 ไม่พอ

ตอบคําถามต่อไปนี้
ระดับความคิ ดเห็น

ท่านคิ ดว่าที่จดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ควรเป็ นอย่างไร

เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

เห็น
ด้วย

ไม่แน่ ใจ

ไม่เห็น
ด้วย

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ ง

1.ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ควรมีขนาดใหญ่สามารถเก็บ
เสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมาก
2.ผูค้ นส่วนใหญ่มตี ูเ้ สือ้ ผ้าไม่สอดคล้องต่อจํานวนเสือ้ ผ้า
3.ของกระจุกกระจิกมักเก็บแยกจากตูเ้ สือ้ ผ้า
4. สามารถเก็บของทุกอย่างไว้รวมในทีเ่ ดียวกันได้
5. มีน้ําหนักเบา
6. มีรปู แบบแปลกใหม่
7.สามารถวางได้ทงั ้ แนวตัง้ และแนวนอน
8.สามารถเก็บรองเท้าได้
9.ประหยัดเนื้อทีใ่ นการวาง
10.มีความแตกต่างจากตูท้ วไป
ั่

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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แบบประเมิ นผลแบบร่างที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์ จากวัสดุกระดาษรังผึง้
สําหรับที่พกั อาศัยพืน้ ที่จาํ กัด
คําชีแ้ จง
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามนี้จดั ทําขึน้ เพือ่ ประเมินรูปแบบของทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยอิง
หลักการออกแบบอุตสาหกรรม ใช้เป็ นคําถามในการประเมิน การทําวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วสั ดุ
กระดาษรังผึง้ ในการผลิตชิน้ งานจริง เพือ่ เป็นการลดการใช้พลาสติก รักษาสิง่ แวดล้อมอีกแนวทาง
หนึ่ง
อนึ่ง ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์น้ี จุดประสงค์หลักคือ ช่วยจัดเก็บเสือ้ ผ้าทีม่ คี วามถีใ่ นการ
ใช้น้อยครัง้ แต่จาํ นวนมากเกิน ทําให้ตเู้ สือ้ ผ้าทีม่ อี ยูไ่ ม่พอใส่ จนต้องหากล่องพลาสติก หรือกล่องลัง
ต่างๆมาใส่เก็บไว้เพือ่ ใช้ในคราวต่อไป
ขอให้ผตู้ อบแบบสอบถามช่วยให้ขอ้ มูลข้อคําถามในแบบสอบถาม ด้วยควมจริงใจ และครบ
ทุกข้อ ข้อมูลท่านจะไม่มกี ารเปิดเผย การวิเคราะห์ขอ้ มูลทําในรูปแบบของกลุม่ ผูต้ อบเท่านัน้ ก่อนลง
มือตอบโปรดอ่านวิธกี ารตอบทีแ่ นะนํา และขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ สละเวลา
อันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์แก่การวิจยั ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
นางสาวกุนนฑี ภูวจิ ารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
คําแนะนําวิ ธีการตอบ
ขัน้ ที่ 1 อ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาภาพผลงานการออกแบบและเลือกตอบคําถามในการประเมินแบบร่าง ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์โดยใช้วสั ดุกระดาษรังผึง้ โดยเขียน / ซึง่ คะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5 หมายถึง ผลการประเมินระดับดีมาก
4 หมายถึง ผลการประเมินระดับดี
3 หมายถึง ผลการประเมินระดับปานกลาง
2 หมายถึง ผลการประเมินระดับพอใช้
1 หมายถึง ผลการประเมินระดับควรปรับปรุง
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การประเมิ นรูปแบบที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์ สําหรับที่พกั อาศัยพืน้ ที่จาํ กัด
แบบที่ ______________
ผูต้ อบแบบสอบถาม..............................................................
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1 ด้านหน้าทีก่ ารใช้สอย
1.1 สามารถเก็บเสือ้ ผ้าได้จาํ นวนมาก
1.2 สามารถเก็บของใช้กระจุกกระจิก
1.3 สามารถจัดเก็บสิง่ ของต่างๆได้เป็ นระบบเรียบร้อย
2 ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน
2.1 กลไกในการเก็บทีเ่ หมาะสมไม่ยงุ่ ยากแก่ผใู้ ช้
2.2 ความสูงมีขนาดเหมาะสมกับขนาดทีพ่ กั อาศัยพืน้ ทีจ่ าํ กัด
2.3 ความกว้าง x ยาวมีขนาดเหมาะสมกับขนาดทีพ่ กั อาศัยพืน้ ที่
จํากัด
2.4 จํานวนช่องต่างๆสอดคล้องกับขนาดของทีจ่ ดั เก็บ
2.5 สะดวกในการเคลือ่ นย้าย
3 หลักเกณฑ์ดา้ นการผลิต
3.1 ใช้วสั ดุทม่ี รี าคาเหมาะสม
3.2 ใช้วสั ดุทห่ี าง่าย
3.3 ใช้วสั ดุทม่ี คี วามแข็งแรงสอดคล้องกับจํานวนสิง่ ของทีจ่ ดั เก็บ
3.4 สามารถนําไปผลิตในเชิงธุรกิจได้
4 รูปแบบ ความสวยงาม
4.1 รูปแบบทีท่ นั สมัย
4.2 รูปแบบทีแ่ ปลกใหม่มเี อกลักษณ์เฉพาะตัว
4.3 รูปแบบโดยรวมมีความน่าสนใจแก่ผพู้ บเห็น
5 สังคม สิง่ แวดล้อม
5.1 ผลกระทบของผลงานการออกแบบทีม่ ตี ่อสังคมในเชิง
สร้างสรรค์
5.2 กระตุน้ กระแสอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม

ข้อคิดเห็นอื่นๆ
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................ .............................................

1
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจ
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แบบสอบถามสํารวจความพึงพอใจต่อ ที่จดั เก็บเสื้อผ้าอเนกประสงค์
จากวัสดุกระดาษรังผึง้ สําหรับที่พกั อาศัยพืน้ ที่จาํ กัด
คําชีแ้ จง
เรียน ผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่าน
แบบสอบถามนี้จดั ทําขึน้ เพือ่ ประเมินรูปแบบ ของทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ โดยอิง
หลักการออกแบบอุตสาหกรรม ใช้เป็ นคําถามในการประเมิน การทําวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้เลือกใช้วสั ดุ
กระดาษรังผึง้ ในการผลิตชิน้ งานจริง เพือ่ เป็นการลดการใช้พลาสติก รักษาสิง่ แวดล้อมอีกแนวทาง
หนึ่ง
อนึ่ง ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์น้ี จุดประสงค์หลักคือ ช่วยจัดเก็บเสือ้ ผ้าทีม่ คี วามถีใ่ นการ
ใช้น้อยครัง้ แต่จาํ นวนมากเกิน ทําให้ตเู้ สือ้ ผ้าทีม่ อี ยูไ่ ม่พอใส่ จนต้องหากล่องพลาสติก หรือกล่องลัง
ต่างๆมาใส่เก็บไว้เพือ่ ใช้ในคราวต่อไป
ขอให้ผตู้ อบแบบสอบถามช่วยให้ขอ้ มูลข้อคําถามในแบบสอบถาม ด้วย ควมจริงใจ และครบ
ทุกข้อ ข้อมูลท่านจะไม่มกี ารเปิดเผย การวิเคราะห์ขอ้ มูลทําในรูปแบบของกลุม่ ผูต้ อบเท่านัน้ ก่อนลง
มือตอบโปรดอ่านวิธกี ารตอบทีแ่ นะนํา และขอขอบพระคุณทุกท่านทีใ่ ห้ความอนุเคราะห์ สละเวลา
อันมีคา่ ในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี้ เพือ่ ประโยชน์แก่การวิจยั ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
นางสาวกุนนฑี ภูวจิ ารย์
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขานวัตกรรมการออกแบบมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
คําแนะนําวิ ธีการตอบ
ขัน้ ที่ 1 อ่านข้อความแต่ละประโยคให้เข้าใจ
ขัน้ ที่ 2 ศึกษาภาพผลงานการออกแบบและเลือกตอบคําถามในการประเมินแบบร่าง ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้า
อเนกประสงค์โดยใช้วสั ดุกระดาษรังผึง้ โดยเขียน / ซึง่ คะแนนในช่องมีความหมายดังนี้
5
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมากทีส่ ดุ
4
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับมาก
3
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
2
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1
หมายถึง
มีความพึงพอใจในระดับน้อยทีส่ ุด
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ตอนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครือ่ งหมาย  ในช่อง  ทีต่ รงกับความเป็นจริงของท่านมากทีส่ ดุ
1.1 เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
1.2 อายุ
 1. ไม่เกิน 25 ปี
 2. 26-35 ปี
 3. 36-45 ปี
 4. 46-55 ปี
 5. มากกว่า 55 ปี
1.3 ระดับการศึกษา
 1. ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 2. มัธยมศึกษาตอนต้น
 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.  4. อนุ ปริญญา
 5. ปริญญาตรี
 6. ปริญญาโท
 7. ปริญญาเอก
 8. อื่นๆ (โปรดระบุ) ______________
1.4 อาชีพ
 1. นักเรียน / นิส ติ / นักศึกษา
 2. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 3. พนักงานเอกชน
 4. ธุรกิจส่วนตัว
 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)______________
1.5 รายได้ต่อเดือน
 1. ไม่เกิน 10,000 บาท
 2. 10,001-20,000 บาท
 3. 20,001-30,000 บาท
 4. 30,001-40,000 บาท
 5. 40,001-50,000 บาท
 4. 50,001 บาทขึน้ ไป
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ จากวัสดุกระดาษรังผึง้ สําหรับทีพ่ กั อาศัย
พืน้ ทีจ่ าํ กัด
ระดับความพึงพอใจ
รูปแบบทีป่ ระเมิน
5
4
3
2
1
1. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 1
2. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 2
3. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 3
4. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 4
5. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 5
6. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 6
7. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 7
8. ทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ แบบที่ 8
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะต่างๆ
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านลงในช่องว่าง
3.1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ทท่ี าํ จากวัสดุกระดาษรังผึง้
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................... ............
...................................................................................................................... ...............................
............................................................................................................................. ........................
3.2 ท่านมีเสนอแนะอย่างไรต่อทีจ่ ดั เก็บเสือ้ ผ้าอเนกประสงค์ทท่ี าํ จากวัสดุกระดาษรังผึง้
............................................................................................................................. ........................
................................................................................................ .....................................................
............................................................................................................................. ........................
.....................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................
..................................................................................................................................... ................
ขอขอบคุณท่านที่ได้กรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม
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ประวัติย่อผู้วิจยั
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ประวัติย่อผู้วิจยั
ชือ่ ชือ่ สกุล
วันเดือนปีเกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยูป่ จั จุบนั

กุนนฑี ภูวจิ ารย์
30 มกราคม
กรุงเทพมหานคร
98 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ

ตําแหน่งหน้าทีก่ ารงานปจั จุบนั กราฟิคดีไซด์เนอร์
สถานทีท่ าํ งานปจั จุบนั
182/3 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2540
พ.ศ.2542
พ.ศ.2546
พ.ศ.2555

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก โรงเรียนเลยพิทยาคม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก โรงเรียนเลยพิทยาคม
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์
จาก มหาวิทยาลัยราชมงคลศูนย์กลางธัญบุร ี
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

