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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพือ่ศกึษารปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคใ์ห้

เหมาะสมกบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั 2) เพือ่ศกึษาวสัดวุธิกีารผลติทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์ที่

ตอบสนองการใชง้าน โดยมปีระโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 1 อยา่ง 3) เพือ่ออกแบบและพฒันารปูแบบ  ที่

จดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ดว้ยวสัดกุระดาษรงัผึง้ทีใ่ชท้ดแทน

พลาสตกิ และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัใชว้ธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณ ในการวจิยัและพฒันางานวจิยั

น้ี โดยเลอืกใชว้ธิกีารสุ่มกลุ่ มตวัอยา่งแบบ หลายขัน้ตอน  และมกีรอบแนวคดิของการ ออกแบบและ

พฒันา ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ประกอบดว้ย กระบวนการที่

ออกแบบและพฒันาทีส่าํคญั 6 ขัน้ตอน คอื ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาการพฒันาการออกแบบ ขัน้ตอนท่ี 

2 ออกแบบ ตามขอ้มลูทีไ่ ดจ้ากการสาํรวจ ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบประสทิธภิาพการออกแบบ โดย

ใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ ขัน้ตอนท่ี 4 

ปรบัปรงุการออกแบบ ขัน้ตอนท่ี 5 ทดสอบประสทิธภิาพการออกแบบ โดยใชแ้บบสอบถามความ

พงึพอใจ ขัน้ตอนท่ี 6 ดาํเนินการสรา้งตน้แ บบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั 

ผลการวจิยัครัง้น้ีทาํใหเ้ครือ่งเรอืนประเภท ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ทีท่าํจากกระดาษ     

รไีซเคลิ โดยใชว้สัดุกระดาษรงัผึง้ ทีม่คีุณสมบตั ิมคีวามแขง็แรง ดว้ยความหนาและความยดืหยุน่

ของโครงสร้ างของกระดาษ และใหน้ํ้าหนกัเบากวา่พลาสตกิ ดว้ยรปูแบบและการใชง้านที่

หลากหลายเป็นทีน่่าสนใจของผูท้ีใ่ชง้าน สามารถนําผลการวจิยัครัง้น้ีไปพฒันารปูแบบเครือ่งเรอืน

ต่างๆ จากวสัดรุไีซเคลิและสรา้งองคค์วามรูใ้หมด่า้นนวตักรรมการออกแบบไดอ้กี 1 องคค์วามรู ้
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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

 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. 

 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. 
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วทิยานิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ลงไดด้ว้ยความกรณุาและการช่วยเหลอืแนะนําอยา่งดยีิง่ในการให้
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ไดถ่้ายทอดความรู ้แนวคดิ วธิกีาร ขอ้เสนอแนะ ตรวจและแกไ้ข ขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจ

ใสอ่ยา่งดยีิง่ ตัง้แต่เริม่ตน้งานวจิยัจนกระทัง่งานวจิยัสาํเรจ็ลลุว่งไปดว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความ

กรณุาน้ี จงึขอกราบขอบพระคณุอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี 
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นามและมไิดก้ลา่วนามในทีน้ี่ ทีก่รณุาตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ใหค้าํแนะนําใน

การสรา้งเครือ่งมอืและแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ใหถู้กตอ้งสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ รวมทัง้บุ คคลทีผู่ว้จิยัได้

อา้งองิทางวชิาการตามที่ ปรากฏในบรรณานุกรมทีไ่ดส้รา้งสรรคผ์ลงานดอีอกมาเพือ่เพิม่เตมิความรู้

ใหก้บัผูว้จิยั นอกจากน้ี ยงัมผีูท้ ีใ่หค้วามรว่มมอืช่วยเหลอือกีหลายท่าน ซึง่ผูว้จิยัไมส่ามารถกลา่ว

นามในทีน้ี่ไดห้มด 

 สุดทา้ยน้ีเหนือสิง่อื่นใดผูว้จิยัขอกราบขอบพระคณุ บดิา มารดา ของผูว้จิยั ผูเ้ป็นทีร่กั  ผูใ้ห้

กาํลงัใจและใหโ้อกาสการศกึษาอนัมคีา่ยิง่ ทีค่อยใหก้าํลงัใจและใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลอืในทุกๆ 

ดา้นอยา่งดทีีส่ดุเสมอมา ผลงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัขอมอบใหเ้ป็นความกตญั�กูตเวทแีดบ่ดิา มารดา 

และบรูพาจารยท์ีเ่คยอบรมสัง่สอน ตลอดจนผูม้พีระคณุทุกท่าน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 ปจัจยัทีท่าํใหค้นไทยมกีารยา้ยทีอ่ยูอ่าศยัมอียูม่ากมาย แต่มปีจัจยัหน่ึงทีพ่บเป็นประจาํ คอื  

ทีอ่ยู่ตอ้งอยูใ่กลก้บัสถานทีท่าํงาน หรอืสถานทีศ่กึษา  วยัทีพ่บวา่มกีารยา้ยทีอ่ยูอ่าศยั มากทีส่ดุคอื  

ประชากรวยักลางคน คนหนุ่มสาวมกัจะเป็นผูท้ีเ่พิง่สาํ เรจ็การศกึษามาแลว้ในบางระดบัจงึยา้ยถิน่

เพราะเหตุผลทางการศกึษา  คอื เพือ่ศกึษาต่อหรอืเพราะสาํเรจ็การศกึษาแลว้จงึยา้ยถิน่เพราะ

ตอ้งการหางานทาํ คนวยัน้ีเป็นคนทีก่ลา้เสีย่ง  อยากเหน็สิง่แปลกใหม ่อยากทาํในสิง่ทีเ่คยฝนั อยาก

มหีลกัฐานมัน่คง อยากมคีรอบครวั  อยากเหน็โลกที่ แปลกออกไปแมจ้ะรูว้่าหนทาง ขา้งหน้าอาจจะ

ยากลาํบากกอ็ยากจะลอง อกีทัง้เป็นกลุม่คนทีคุ่น้เคยกบัการออกจากบา้น  เพราะตอ้งเดนิทางไป

ศกึษาในต่างพืน้ที ่ ความหวัน่เกรงวติกกลวันัน่กลวัน่ีจงึน้อยกว่าคนกลุ่มอื่น จงึมคีวามเป็นไปไ ดท้ีค่น

กลุม่น้ีจะยา้ยถิน่กนัมาก  กรงุเทพมหาน ครซึง่เป็นเมอืงหลวงของประเทศไทย จงึมคีวาม

เจรญิกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ ปญัหาทีพ่บบ่อย คอื ประชาชนตอ้งประสบปญัหากบัคา่ครองชพีทีส่งูขึน้ 

สภาพความเป็นอยูท่ีแ่ออดั ประชาชนทีอ่าศยัในกรงุเทพมหานคร ตอ้งใชช้วีติทีเ่รง่รบี ดว้ยเงือ่นไข

ของเวลาทาํใหต้อ้งมกีารยา้ยทีพ่กัอาศั ยเพือ่ความสะดวกในการเดนิทาง  อกีทัง้ประชาชนทีม่ ี

ภมูลิาํเนาในต่างจงัหวดั  ทีต่อ้งเขา้มาทาํงานในกรงุเทพมคีวาม ตอ้งการที่จะพกัอาศยัใกลก้บัสถานที่

ทาํงาน แต่เน่ืองจากทีด่นิในกรงุเทพมรีาคาสงู ไมส่ามารถสรา้งทีพ่ ั กอาศยัทีม่ลีกัษณะใหญ่ได ้ เขต

ชุมชนในกรงุเทพส่วนใหญ่ จงึเป็ นตกึอาคารสงู ทีพ่กัอาศยั จงึเป็นลกัษณะรว่มกนัอยูใ่นอาคาร

เดยีวกนั  เช่น  อพารเ์มน้ทท์์  อาคารชุดหรอื คอนโดมเินียม  มทีัง้แบบใหเ้ช่าและซือ้เป็นส่วนเป็น

เจา้ของ ทัง้น้ี ทีอ่ยูอ่าศยัในลกัษณะน้ีมกีารจาํกดัดา้นพืน้ที ่หากหอ้งทีม่รีาคาสงูจะมพีืน้ทีท่ีก่วา้งมาก

และประกอบไปดว้ยเครือ่งสาธารณูปโภคต่างๆ  ครบครนั แต่หากราคาหอ้งไมส่งูทุกอยา่งกจ็ะถกูตดั

ทอนลงไป ดงันั ้ น ผูท้ีม่คีวามตอ้งการเช่าทีพ่กัในราคาถกู จาํตอ้งแบกรบัภาระดา้นหาเครือ่ง

สาธารณูปโภคต่างๆ  ตามความตอ้งการของตนเองไป บางคนกข็นยา้ยของใชต่้างๆ  จากภมูลิาํเนา

เดมิเขา้มา เพื่อความประหยดั หรอืบางคนทีไ่มม่กีต็อ้งหาซือ้ใชใ้นสิง่ทีต่นเองตอ้งการ หากมกีารยา้ย

ทีพ่กัใหมก่จ็ะมกีารขนยา้ยและซือ้ใหมอ่ยา่งน้ีเป็นประจาํ จนถอืไดว้า่เป็นวงจรของการยา้ยถิน่ฐาน  

(กาญจนา ศรจีนิไตย. 2546) 

 ทีอ่ยูอ่าศยัในปจัจบุนัแบ่งออกเป็นหลายลกัษณะ เช่น บา้น หอ้งเช่า อาคารชุดหรอื

คอนโดมเินียม  เป็นตน้ ของใชท้ีจ่าํเป็นในการอยูอ่าศยั มมีากมายหลายอยา่ง ทัง้น้ีรวมไปถงึเครือ่ง

เรอืนประเภทต่างๆ ทีทุ่กบา้นจะตอ้งม ีเช่น โต๊ะ ตู ้เตยีง  เป็นตน้ โดยเฉพาะทีอ่ยูอ่าศยั พืน้ทีจ่าํกดั  

จะตอ้งมสีิง่เหลา่น้ีประกอบดว้ย เพราะเป็นอกีปจัจยัหน่ึงที่ ผูเ้ลอืกเช่านํามาประกอบการตดัสนิใจใน

การเช่าสถานทีน่ัน้ๆ อยา่งไรกต็าม เมือ่ผูอ้ยูอ่าศยั ไดอ้ยูท่ีน่ัน้เป็นระยะเวลาหน่ึง สิง่หน่ึงทีเ่หน็บ่อย

คอืการเกบ็ สะสมของ ทีเ่ป็นของใชต่้างๆ รวมไปถงึเสือ้ผา้ เครือ่งเรอืนในปจัจบุนั รวมถงึ ตู้เกบ็



2 

เสือ้ผา้สว่นใหญ่ทีพ่บในที่พกัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  มลีกัษณะทีไ่มใ่หญ่มาก ทัง้น้ีผูป้ระกอบการสว่นใหญ่

จะคาํนึงถงึผลกําไรเป็นหลกั และส่วนน้อยทีจ่ะคาํนึงถงึประโย ชน์ใชส้อยของผูใ้ช ้ ปญัหาในการ

จดัเกบ็เสือ้ผา้ เครือ่งนุ่งห่ม  โดยเฉพาะหอ้งใดทีม่ผีูอ้าศยัมากกว่า 1 คน จะมเีครือ่งนุ่งห่มเพิม่ ขึน้อกี 

1 เท่า ซึง่ไมเ่พยีงพอในการเกบ็ใส่ตูท้ ีม่ ีจงึเป็นสาเหตุใหผู้อ้าศยั ทีพ่อมทุีนอยูบ่า้ งอาจซือ้ตูเ้พิม่หาก

มพีืน้ทีม่ากพอ หรอืบางคนทุนน้อย จงึซือ้แค่ กลอ่งพลาสตกิมาเกบ็เสือ้ผา้ทีย่งัไมไ่ดใ้ชใ้นเวลานัน้ 

เผือ่ในเวลาต่อไปอาจไดนํ้ามาใช้ ได ้แต่โดยส่วนใหญ่แลว้ เมือ่นําเ สือ้ผา้เกบ็ไวใ้นกลอ่งพลาสตกิ 

เสือ้ผา้เหล่านัน้กจ็ะถูกลมื ไมไ่ดถู้กนํามาใช ้เพราะกล่องพลาสตกิผูใ้ชจ้ะรูส้กึมคีวามยุง่ยาก ในการรือ้

คน้ ไมส่ะดวกในการเปิดมาดวูา่มเีสือ้ผา้ชุดใดลกัษณะใดบา้ง 

 ปจัจบุนั อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอรแ์ละชิน้สว่นของไทยยงัมปีญัหาสาํคญัทีก่ระทบต่ อ

ความสามารถใ นการแขง่ขนัอยูห่ลายประการ ซึง่สามารถ สรปุได้ วา่ ปญัหาสาํคญัทีเ่กดิขึน้ คอื 1) 

การขาดแคลนวตัถุดบิ ซึง่เป็นปญัหาหลกัของการผลติเฟอรนิ์เจอรไ์มย้างพาราเน่ืองจากชาวสวนยาง

ชะลอการตดัโคน่ตน้ยางก่อนทีจ่ะมกีารปลกูทดแทนใหมอ่อก ไปอกีระยะหน่ึง หลงัจากทีม่กีาร

ปรบัตวัสงูขึน้ของราคาน้ํายางพารา สง่ผลใหไ้มย้างพาราแปรรปูทีจ่ะนํามาใช้ ใน อุตสาหกรรม

เฟอรนิ์เจอรม์ี ปรมิาณลดลงและมคีณุภาพตํ่า เพราะมกีารกรดีน้ํายางพาราเกนิกวา่ ระยะเวลาที่

กําหนด ทาํใหเ้น้ือไมเ้สื่อมคุณภาพและจะมผีลต่อชิน้งานหลงัการแปรรปูอกีดว้ย  2) ตน้ทุนการผลติ

เพิ่มสงูขึน้ เน่ืองจากไมย้างพารามรีาคาสงู ประกอบกบัการเกบ็ภาษนํีาเขา้วตัถุดบิบางชนิด อาท ิส ี

กาว และแลก็เกอร ์ยงัคงมอีตัราสงู รวมทัง้  การปรบัตวัขึน้ของราคาน้ํามนัและคา่จา้งแรงงาน สง่ผล

ใหต้น้ทุนในการผลติสงูขึน้ ตามลาํดบั 3) การขาดแคลนแรงงานฝีมอื ทีม่คีวามชาํนาญสงู เน่ื องจาก

จาํนวนแรงงานมน้ีอย ขาดการลงทุนเพือ่พฒันาฝีมอืแรงงาน  อกีทัง้แรงงาน  ส่วนใหญ่เลอืกทีจ่ะ

ทาํงานในบรษิทัหรอือุตสาหกรรมทีส่ะอาดมากกวา่โรงงานเฟอรนิ์เจอรท์ีม่แีต่ฝุน่และสภาพแวดลอ้ม

ไมด่ ี (ฝา่ยวจิยัธนาคารนครหลวงไทย . 2550: ออนไลน์) ประกอบกบัสภาวะในปจัจบุนั ผูค้นจาก

ประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมทัง้ประเทศไทย กาํลงัเผชญิกบัสภาพความเปลีย่นแปลงดา้นสิง่แวดลอ้มที่

ต่างจากอดตี  สงัเกตไดจ้ากความเปลีย่นแปลงใกลต้วั  ฤดกูาลของลมฟ้าอากาศกาํลงัเปลีย่นแปลง  

หน้ารอ้นมช่ีวงเวลาทีย่าวนานมากขึน้  อากาศรอ้นอบอา้วมากขึน้ทุกปี  บางฤดทูัง้ทีเ่ป็นหน้าร้ อนแต่

ฝนกต็กลงมาอยา่งหนกั  หรอืเกดิพายลุกูเหบ็ในหลายพืน้ที่  โดยไมม่ใีครคาดคดิวา่มนุษยอ์ยา่งพวก

เราจะเป็นผูท้าํลายโลกใบน้ี โดยใชร้ะยะเวลาเพยีงแคเ่ศษเสีย้ววนิาที เมือ่เทยีบกบัเวลา  40,000 ลา้น

ปีของววิฒันาการเท่านัน้  (กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  กระทรวงทรพัยากรธร รมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม. 2550: 3) 

 ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ จากน้ํามอืมนุษย์ดว้ยการใชท้รพัยากรอยา่งฟุ่ม เฟือย และการทาํลาย

มลพษิสิง่แวดลอ้มทัง้ทางตรงและทางออ้ม เช่น  ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมทีไ่มค่าํนึงถงึ

สิง่แวดลอ้มเท่าไรนกั พบวา่มกีารปลอ่ยสารพษิมาทัง้ทางอากาศ ทางน้ํา สารที่ พบบ่อยในโรงงาน

อุตสาหกรรม  คอื สารแคดเมยีม ซึง่ การสดูหายใจเอาไอหรอืฝุน่แคดเมีย่ม (Cd) โดยทีโ่รงงาน

อุตสาหกรรมไดใ้ชแ้คดเมีย่ม ในการทาํหมอ้แบตเตอรีอ่ลัคาไลน์ โลหะผสมสแีละพลาสตกิตลอดจนใช้

เป็น ยาฆา่แมลง การหลอมโลหะ เช่น หลอมตะกัว่ ทองแดงและสงักะส ี  จะมฝีุน่ไอของ แคดเมีย่ม 
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ฟุ้งกระจายในรปูของไอควนั (Cadmium Oxdde fume) เป็นอนัตรายแก่คนงานในโรงงานนัน้ๆ ได้

เช่นคนงานในเหมอืงแรม่ติซุย ในญีปุ่น่ เกดิแพพ้ษิของ แคดเมีย่มไปกั ดกรอ่นทาํลายกระดกูจนทน

ไมไ่หว รอ้งโอยเจบ็-โอยเจบ็ มชีื่อว่า โรคอไิต-อไิต แคดเมีย่มเป็นโลหะอ่อนนุ่มงอได ้เหนียวรดั ได ้มี

สขีาวเงนิทนทานต่อกรดสงู หลอมเหลวทีอุ่ณหภมู ิ 320.9 องศาเซลเซยี ส นอกจากน้ียงัม ีสารโค

เมยีม ตะกัว่ สารหนู แมงกานิส เป็นตน้ ทีพ่บบ่อยในระบบโรงงานอุตสาหกรรม (กรมส่งเสรมิ

คุณภาพสิง่แวดลอ้ม  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม . 2553: ออนไลน์) ดงันัน้ ผูค้น

ส่วนใหญ่จงึ เกดิกระแสความตื่นตวัดา้นการบรโิภคสนิคา้  และบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมี

แนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ  ผูค้นบนโลกใหค้วามสาํคญักบัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ  

ทัง้ในรปูของวตัถุดบิและแหล่งพลงังานเพื่อการผลติอยา่งคุม้ค่า  ทัง้น้ี อาจเป็นเพราะประสบการณ์ใน

การเผชญิกบัการเปลีย่นแปลงทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ทีผู่ค้นอาศยักนัอยูอ่ยา่ง

หนาแน่น 

 การผลติเฟอรนิ์เจอรเ์พื่อ เป็นมติรกบั สิง่แวดลอ้มจงึมแีนวคดิกลบัดา้นกบัการออกแบบ

ประเภทอื่นโดยผูอ้อกแบบตอ้งเริม่ตน้คน้คดิจากวสัดุทีม่อียู่ นัน้นํามาประกอบใหเ้ป็นเฟอรนิ์เจอร์ ที่

เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จากเศษวสัดุเหลอืใช ้ (Recycle) โดยใช้วสัดุทีห่ลากหลาย เช่น เศษไม้ เศษ

เหลก็ เศษกระดาษ เศษไฟเบอรก์ลาส เศษไมไ้ผ่ เศษหนิ เศษกล่องนม ฯลฯ และนํามาออกแบบเป็น

เฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ  โดยใชห้ลกัการ ในการออกแบบ ที่ยดึหลกัในการใชส้ว่น ผสมทีม่าจาก

ธรรมชาตทิัง้หมดและเหลอื เศษวสัดทุิง้ใหน้้อยทีส่ดุ  และผูว้จิยัพบว่า กระดาษรงัผึง้มคีุณสมบตัติรง

กบัความตอ้งการ โดยเฉพาะดา้นความเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ ผูป้ระกอบการผลติ เฟอรนิ์เจอร ์

ไดเ้ลอืกใชก้ระดาษรงัผึง้เป็นวตัถุดบิ 1ในการผลิ ตเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองเพราะมน้ํีาหนกัเบา ทาํให้

เฟอรนิ์เจอรน์ัน้มน้ํีาหนกัลดลงมากกว่ารอ้ยละ 70 ซึง่สง่ผลใหล้กูคา้ไดร้บัความสะดวกในการขนยา้ย

เฟอรนิ์เจอรด์ว้ยตนเอง 1ปจัจบุนักระดาษรงัผึง้ น้ีไดร้บัการพฒันาจนมคีณุสมบตัใินเรือ่งของความ

แขง็แรงจนมกีลุ่มธุรกจิต่างๆ นํา เขา้ไปใชท้ดแทนจากวสัดุทีม่อียูเ่ดมิ เช่น 1ในอุตสาหกรรมรถยนต ์

อุตสาหกรรมก่อสรา้ง อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์และ กาํลงัเป็นทีต่อ้งการและไดร้บัความนิยมไปทัว่

โลก 1

 ดว้ยเหตุ ผลทีก่ล่าวมา น้ี พบว่า ปญัหาทีเ่กดิในปจัจบุนั คอื เครือ่งเรื อนมรีปูแบบทีไ่ม่

เหมาะสมกบัทีพ่กัอาศยัโดยเฉพาะในเรือ่งของขนาด ซึง่ทีพ่กัอาศยัมพีืน้ทีจ่าํกดัไมส่ะดวกแก่การ

เคลื่อนยา้ย ประโยชน์ใชส้อยไมห่ลากหลาย และไมเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยั จงึเลง็ เหน็วา่ 

ปญัหาดงักลา่วมคีวามจาํเป็นทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ เกีย่วกบัรปูแบบของเครือ่งเรอืน สาํหรบัจดัเกบ็

เสือ้ผา้สาํรอง หรอืทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

(โอแอนดเ์อช ฮนัน่ีคอมป์เปเปอร.์ 2553) 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อศกึษา รปูแบบ ที่จดัเกบ็เสือ้ผา้ อเนกประสงค์ ให้เหมาะสมกบัทีพ่กัอาศยั ทีม่ ีพืน้ที่

จาํกดั 

 2. เพือ่ศกึษาวสัดวุธิกีาร ผลติที่จดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์ ทีต่อบสนองการใชง้าน  โดยมี

ประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 1 อยา่ง 

 3. เพือ่ ออกแบบและ พฒันารปู แบบที่จดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์ สาํหรบัทีพ่กัอาศยั ทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั ดว้ยวสัดุกระดาษรงัผึง้ทีใ่ชท้ดแทนพลาสตกิ และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาและพฒันารปูแบบในการออกแบบผลติภณัฑ ์ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั จากกระดาษรงัผึง้ โดยเริม่ตน้พฒันาตน้แบบระบบ

จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จาํนวน 1 ชิน้ ซึง่คาํนึงถงึรปูแบบการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อย จากการ

ผสมผสานประโยชน์ของระบบจดัเกบ็เสือ้ผา้ ทีจ่าํเป็นต่อทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั เขา้ดว้ยกนัใหม้ี

ความสวยงาม น้ําหนกัเบาและสะดวกในการเคลือ่นยา้ย 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ไดค้วามรูว้่ากระดาษรงัผึง้มคีุณสมบตัขิองไปใชใ้นการพฒันาการออกแบบ ทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้ เอนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั 

 2. ขอ้คน้พบจากการวจิยัครัง้น้ีสามารถใชเ้ป็นพืน้ฐานในการวจิยัขัน้สงูต่อไป  โดยนํา

กระดาษรงัผึง้ไปใชป้ระโยชน์ในการออกแบบเป็นผลติภณัฑไ์ดอ้ยา่งหลากหลาย 

 3. ผลจากการวจิยัน้ี  สามารถใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ ์ดว้ย

กระดาษรงัผึง้เป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชใ้นการเลอืกใชว้สัดุทดแทนกล่องพลาสตกิ 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 งานวจิยัครัง้น้ี ไดก้ําหนดขอบเขตการวจิยัไวค้อื ศกึษา ที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อ เนกประสงค ์ จาก

กระดาษรงัผึง้ เพือ่ใช้สาํหรบัทีพ่กัอาศัยทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร โดยมุง่ประโยชน์

ใชส้อยเป็นหลกั มดีา้นขอบเขตเน้ือหา  คอื ความรูด้า้นการออกแบบเฟอรนิ์เจอรแ์ละทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมต่างๆ ในทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  การจดั

บา้นใหป้ระหยดัเน้ือที ่เฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  วสัดุ

ทดแทนในการผลติเฟอรนิ์เจอร์  ในสว่นของขอบเขตดา้นวธิวีทิยาการวจิยั  เป็นการใชแ้บบแผนการ

วจิยัและพฒันา (Research and Development) 
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 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากร 

 ประชากรในงานวจิยัและพฒันาครัง้น้ี คอื  ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารกาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยวธิี การสุม่แบบหลายขัน้ตอน 

(Multi - Stage Sampling) โดยประชากร คอื  ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  ในเขตกรงุเทพมหานคร  จาํนวน 50 เขต การเลอืก

กลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สุม่ไดม้า 5 เขต ใน 5 เขต สุ่มเลอืกทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  เขตละ 4 ทีพ่กั ทีพ่กัละ 10 คน เป็นขนาดกลุม่ตวัอยา่งประมาณ  200 คน เกบ็

กลุ่มตวัอยา่งทีส่มบรูณ์ทัง้หมด 200 คน 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัได้ อาศยัหลกั การพฒันาตน้แบบนวตักรรม และมกีารทดลองใช้    

เพื่อตรวจสอบคุณภ าพในเชงิประจกัษ ์ทัง้น้ี นวตักรรมทีนํ่ามาทดลอง โดยม ี “ดชันีชีค้ณุภาพ ”           

ในลกัษณะทีเ่ป็นตวัแปรตามและใหผ้ลลพัธท์ีส่าํคญั คอื  นวตักรรมประเภทวตัถุทีเ่ป็นชิน้อนั ซึง่อาจ

เป็นประเภท วสัดุ /อุปกรณ์/ชิน้งาน เช่น รถยนต ์คอมพวิเตอร ์ชุดการสอน สือ่การสอน ชุดกจิกร รม 

เสรมิความรู ้คูม่อืประกอบการทาํงาน เป็นตน้ โดยทัว่ไปการวจิยัและพฒันานวตักรรม จะมขี ัน้ตอนที่

สาํคญั ดงัน้ี ขัน้ที ่1 พฒันาตน้แบบ ขัน้ที ่2 ทดลองใชน้วตักรรม  ขัน้ที ่3 สรปุผลการทดลอง / เขยีน

รายงานโดยในการสรา้งตน้แบบนวตักรรม ผูว้จิยัจะตอ้งตรวจสอบและปรบัปรงุตน้ แบบนวตักรรม

อยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา ดงัน้ี  1) ตอ้งศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

นวตักรรม (Review literature) 2) สรา้งตน้ฉบบันวตักรรม (D1 = Development ครัง้ที ่1) 3) 

ตรวจสอบประสทิธภิาพในกลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ (R1 =Research ครัง้ที ่1) 4) ปรบัปรงุตน้ฉบบั 

(D2) 5) ทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ (R2) 6) ดาํเนินการจนไดต้น้แบบนวตักรรมทีม่ ี

คุณภาพตามเกณฑท์ีก่ําหนด  ผูว้จิยัจงึกาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์จากกระดาษรงัผึง้ สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ดงัแสดงในภาพประกอบ 1 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
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 ตวัแปรท่ีศึกษา 

 ตวัแปรตน้ คอื รปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคท์ีท่าํจากกระดาษรงัผึง้ 

 ตวัแปรตาม คอื ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคท์ีส่ามารถใชป้ระโยชน์ไดห้ลายอยา่ง 

 

 นิยามคาํศพัทเ์ฉพาะ  

 ท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์ (Stowage clothes multi-purpose) หมายถงึ บรรจภุณัฑ์

ทีใ่ชเ้กบ็สิง่ของหลากหลายอยา่ง นอกจากเกบ็เสือ้ผา้เป็นหลกัสามารถใชแ้ทนกล่องพลาสตกิ 

 กระดาษรงัผึง้  หมายถงึ กระดาษทีไ่ดม้าจากการนํากลบัมาใชใ้หม ่ (Recycle) ซึง่มแีกน

กระดาษทีข่ ึน้รปูเป็นรปูทรงหกเหลีย่ม คลา้ยรงัผึง้ธรรมชาต ิมน้ํีาหนกัเบา ทนทาน แขง็แรง สามารถ

รบัน้ําหนกัไดม้าก 

 ท่ีพกัอาศยัท่ีมีพื้นท่ีจาํกดั  หมายถงึ สถานทีอ่ยู่ อาศยัทีม่พีืน้ทีข่นาดเลก็ ขนาด ไมเ่กนิ           

40 ตารางเมตร เช่น หอ้งพกัอาศยัในอพารท์เมน้ท ์หอพกั อาคารชุดและคอนโดมเินียม 

 ของใช้กระจกุกระจิก  (Accessories) 3

 

หมายถงึ อุปกรณ์เสรมิในการแต่งกาย มขีนาดไม่

ใหญ่ และมน้ํีาหนกัเบา เช่น หมวก แว่นตา ทีค่าดผม เขม็ขดั กระเป๋า เป็นตน้ 

สมมติุฐานในการวิจยั 

 ที่จดัเกบ็เสือ้ผา้ อเนกประสงค ์ จากวสัดุกระดาษรงัผึง้ สาํหรบัทีพ่กัอาศยั พืน้ทีจ่าํกดั  มี

ประโยชน์ใชส้อยสามารถจดัเกบ็เสือ้ผา้และสิง่ของต่างๆ ไดจ้รงิ โดยองิแนวคดิหลกัการออกแบบจาก

รปูแบบการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อย เป็นหลกัและผสมผสานกบัความจาํเป็นต่อทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ที่

จาํกดั เขา้ดว้ยกนั  เพือ่ ใหม้คีวามสวยงาม น้ําหนกัเบาและสะดวกในการเคลือ่นยา้ยและผูบ้รโิภค

ไดร้บัความพงึพอใจ 



    บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสาร และ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ทีก่ล่าวถงึแนวความคดิ 

และทฤษฎ ีเพือ่เป็นพืน้ฐานทาํความเขา้ใจต่อกระบวนการ วจิยัและพฒันาครัง้น้ี โดยแ บ่งออกเป็น    

4 ส่วนใหญ่ๆ คอื ส่วนที ่ 1 ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั สว่นที ่ 2 เฟอรนิ์เจอรท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

สว่นที ่3 การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์และส่วนที ่ 4 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ในแต่ละสว่ นนัน้มรีายละเอยีด

เน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 

ท่ีอยู่อาศยัท่ีมีพืน้ท่ีจาํกดั 

 ทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั หมายถงึ ทีพ่กัอ าศยัทีม่ขีนาดเลก็ ซึง้สามารถรองรบัการอยูอ่าศยัได้

อยา่งเพยีงพอ แต่จาํกดัจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัในปรมิาณน้อย ตัง้แต่ 1-4 คน หากมจีาํนวนสมาชกิเพิม่ จะ

เริม่ขยบัขยายหาทีอ่ยูใ่หม ่ ทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดัมหีลายประเภทไดแ้ก่ แฟลต ทาวเฮาส ์บา้นจดัสรร

ขนาดเลก็ ตกึแถว อพารเ์มน้ทท์ ์คอนโดมเินียมมเินียม ลกัษณะการครอบครองทีพ่กัเหลา่น้ีสว่นใหญ่

เป็นในลกัษณะการเช่าซือ้ 

 

 ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั 

 วทิยา สุขมุไพรสณัฑ ์ (2533: 6-7) ไดศ้กึษาไวว้่า ประเภทของหอ้งพกัในอาคาร แยก

ลกัษณะหอ้งดงัน้ี  

 1. แบบ Efficiencies หอ้งพกัลกัษณะน้ีจะมขีนาดเลก็ ประ มาณ 15-25 ตารางเมตร 

ลกัษณะภายในมลีกัษณะโลง่ มหีอ้งน้ําในสว่นหลงัในบางครัง้อาจมกีารกัน้หอ้งนอนดว้ยผนงัเตีย้ๆ 

ประมาณ 2 เมตร อยูช่่วงกลางหอ้ง บรเิวณปรงุอาหารจะอยูใ่กลห้อ้งน้ําดา้นหลงัของหอ้ง  ผนงัดา้น

ขอ้ง สองขา้งจะเป็นผนงัทบึสงู ประมาณ 2.50 เมตร สว่นดา้นหน้าและด้านหลงัจะมปีระตอูอกเฉลยีง

หน้าหอ้ง มขีนาดหน้าต่างบานเกลด็ 2-3 บาน เพือ่ใหอ้ากาศถ่ายเท แต่ถา้มกีารกัน้สว่นหอ้งนอนจะ

ทาํใหส้ภาพภายในคอ่นขา้งทบึ ทัง้น้ีมเีพดานคอ่นขา้งตํ่า 

 2. แบบ Studio หอ้งพกัลกัษณะน้ีจะกนิเน้ือทีส่องช่วงเสา มขีนาดประมาณ 25-40 ตารางเมตร 

หรอืประ มาณ 2 เท่าของแบบ Efficiencies ในหอ้งพกัลกัษณะน้ีจะมกีารกัน้สว่นหอ้งนอน หอ้งน้ํา 

และบรเิวณทีป่ระกอบอาหารดว้ยผนงัเป็นสดัสว่น ลกัษณะการเปิดช่องประตหูน้าต่างดา้นหน้าและ

ดา้นหลงั จะเหน็ไดว้า่ลกัษณะการถ่ายเทอากาศสูห้อ้งแบบ Efficiencies ไมไ่ด ้เพราะแต่ละหอ้งมี

ช่องเปิดเพยีงดา้นเดยีว แต่เหตุทีท่าํใหไ้มรู่ส้กึอดึอดัในการอยูอ่าศยักเ็พราะมขีนาดคอ่นขา้งใหญ่กวา่

หอ้งแบบแรก 
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 กิจกรรมต่างๆ ท่ีพบในท่ีพกัอาศยัพืน้ท่ีจาํกดั  

 โดยปกตกิจิกรรมต่างๆ ไมไ่ดแ้ตกต่างไปจากทีพ่กัอาศยัทัว่ไปมากนกั เช่น การนอน การ

พกัผ่อน การแต่งตวั การรบัแขก การรบัประทานอาหาร การทาํความสะอาดทีพ่กั กจิกรรมต่างๆ  

เหล่าน้ี จะแตกต่าง จากผูพ้กัอาศยัโดยทัว่ไปตรงทีม่ขีนาดพืน้ทีจ่าํกดั การทาํกจิกรรมหลายๆ  อยา่ง

อาจเกดิขึน้ในบรเิวณเดยีว วทิยา สุขมุไพรสณัฑ ์ (2533: 14-18) ไดศ้กึษาและพบว่า กจิกรรมแต่ละ

กจิกรรมนัน้ตอ้งมปีจัจยัทีส่าํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมซึง่ ไดแ้ก่ 

 1. กจิกรรมการนอน เป็นกจิกรรมทีพ่บอยู ่ 2 บรเิวณ คอื บรเิวณส่วนหอ้งนอน และส่วน

อเนกประสงค ์ปจัจยัทีส่าํคญัสาํหรบักจิกรรมน้ี คอื เตยีง หรอืทีน่อน อาจใชล้กัษณะเตยีงคู่ หรอืเตยีง

เดีย่วขนาดเลก็ สว่นกจิกรรมนอนในสว่นอเนกประสงค์ เป็นผลเน่ืองมาจากความไมเ่พยีงพอในพืน้ที่

อาศยั ทาํใหส้มาชกิในครอบครวับางคนตอ้งออกมานอนในสว่นอเนกประสงค ์เตยีงทีใ่ชจ้ะมลีกัษณะ

เลก็ หรอืโซฟายาว นอกจากน้ียงัเป็นการสาํรองเอาไวส้าํหรบัแขกทีม่าพกัคา้งคนืในบางครัง้ดว้ย  

 2. กจิกรรมการแต่งตวั กจิกรรมน้ีจะพบในบรเิวณห้ องนอนหอ้งน้ํา เครือ่งเรอืนทีจ่ะมา

รองรบัไดแ้ก่ ตูเ้สือ้ผา้ และโต๊ะเครือ่งแป้ง สาํหรบัตูเ้สือ้ผา้นัน้คอ่นขา้งจะทาํใหเ้กดิปญัหาดา้นเน้ือที่

อยา่งมาก เพราะมขีนาดใหญ่ และมจีาํนวนมากพอสาํหรบับรรจเุสือ้ผา้ของสมาชิ กทุกคนในบา้น 

บางครัง้จะพบตูเ้สือ้ผา้ออกมาอยูใ่นสว่นอเนก ประสงค ์เน่ืองจากเน้ือทีใ่นหอ้งนอนไมเ่พยีงพอ 

สาํหรบัโต๊ะเครือ่งแป้งมพีบไมม่าก ส่วนมากจะใชตู้เ้สือ้ผา้ทีม่กีระจกแทน 

 3. กิจกรรมพักผ่อน มีหลายลักษณะ เช่น นั่งเล่น ฟังเพลง ดูโทรทัศน์ อุป กรณ์เครือ่งเรอืน

ทีม่ารองรบั  ไดแ้ก่ เกา้อีย้าว เกา้อีร้บัแขก เกา้อีน้ัง่เล่ นและชัน้โต๊ะสาํหรบัวางอุปกรณ์พวกโทรทศัน์ 

และเครือ่งเสยีงต่างๆ กจิกรรมน้ีพบในบรเิวณส่วนอเนกประสงค ์

 4. กจิกรรมรบัแขก  เป็นกจิกรรมทีเ่กดิขึน้บางครัง้ คราว มกัใชเ้ครือ่งเรอืนรว่มกบักจิกรรม

พกัผ่อน 

 5. กจิกรรมรบัประทานอาหาร กจิกรรมน้ีจะพบในบรเิวณสว่นอเนกประสงค ์บา งครัง้ไมม่ี

อุปกรณ์เครือ่งเรอืนรองรบั ใชน้ัง่รบัประทานอาหารกบัพืน้ หรอืใชร้ว่มกบัโต๊ะเครือ่งเรอืน กจิกรรม

พกัผ่อน พวกเกา้อีย้าวและโต๊ะกลางในส่วนรบัแขก สาํหรบักรณทีีม่เีครือ่งเรอืนรองรบั คอืโต๊ะและ

เกา้อีร้บัประทานอาหาร เครือ่งเรอืนทีใ่ชม้กัมขีนาดเลก็ หรอืสามารถพบัเกบ็ได ้ 

 6. กจิกรรมเกบ็ของ กจิกรรมน้ีมกัพบ โดยทัว่ไป  เครือ่งเรอืนทีร่องรบักจิกรรมน้ี ไดแ้ก่ 

เครือ่งเรอืนพวกตู ้ชัน้ ลิน้ชกั กจิกรรมเกบ็ของม ี 2 ลักษณะ คอื กจิกรรมเกบ็ของไวใ้ช ้จดุประสงค์

ของกจิกรรมน้ี กเ็พื่อเกบ็รวบรวมสิง่ของใหเ้ป็นระเบยีบ หมวดหมู ่ส่วนอกีลกัษณะหน่ึงคอืการเกบ็ไว้

เพื่อโชว ์เครือ่งเรอืนทีม่ารองรบัไดแ้ก่ พวกชัน้ หรอืตูก้ระจก ซึง้สามารถมองเหน็ไดง้า่ยทีพ่บอยูใ่น

บรเิวณอเนกประสงค ์

 7. กจิกรรมเขยีนหนงัสอื หรอืทาํงานเอกสาร รวมถงึการใชค้อมพวิเตอร ์กจิกรรมน้ีสว่น

ใหญ่มกัพบในหอ้งนอน และสว่นอเนกประสงค ์เครือ่งเรอืนทีม่ารองรบัไดแ้ก ้โต๊ะเขยีนหนงัสอื แต่ใน

บางกรณมีกัใชร้ว่มกบัโต๊ะอาหาร  
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 8. กจิกรรมปรงุอาหาร มกัพบในบรเิวณหอ้งครวั สาํหรบับางทีพ่กัทีไ่มม่กีารแยกหอ้งครวั

เป็นสดัสว่น จะพบวา่มกีารปรงุอาหารในบรเิวณดา้นหลงัทีม่อีากาศถ่ายเทสะดวก เครือ่งเรอืนทีใ่ช้

ไดแ้ก่ เตาแก๊ส ตูก้บัขา้ว ชัน้วางของ 

 จากการศกึษาขนาดของพืน้ที ่ทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมประจาํวนัต่างๆ  ของผู้

พกัอาศยั จะพบวา่ รปูแบบของเครือ่งเรอืน มคีวามสอดคลอ้งกบัขนาดของพืน้ที ่และกจิกรรมต่างๆ 

 

 การจดับ้านให้ประหยดัเน้ือท่ี 

 บา้นเป็นหน่ึงปจัจยัสาํคญัของชวีติคนเรา เป็นทีพ่กัพงิทัง้กายและใจ การตกแต่งบา้นอยา่ง

เหมาะสมนอกจากจะทาํใหบ้า้นน่าอยูแ่ละสรา้งความสะดวกสบายแก่ ผูพ้กัอาศยัแลว้ ยงัสะทอ้นถงึ

บุคลกิภาพและรสนิยมของผูเ้ป็นเจา้ของอกีทางหน่ึงดว้ย เทคนิคดีๆ  ในการตกแต่งหอ้งอยา่งเหมาะสม 

มดีงัน้ี 

 1. การจดัหอ้งเป็นหอ้งอเนกประสงค ์

 2. การใชส้ิง่ลวงตาใหห้อ้งดกูวา้งขึน้ โดยตดิกระจกผนงัดา้นยาว ช่วยใหห้อ้งแลดกูวา้ง ถา้

ตดิดา้นแคบจะทาํใหห้อ้งดลูกึ  ตดิกระจกบนผนงัทีม่ดืหรอืทบึเพื่อสะทอ้นแสง  การปลอ่ยใหพ้ืน้ทีว่า่ง 

จะทาํใหห้อ้งดกูวา้งกวา่การปเูสือ่หรอืพรม  การใชเ้ฟอรนิ์เจอรส์ี อ่อน กลมกลนืกบัสผีนงั พืน้ ผา้มา่น 

จะช่วยทาํใหห้อ้งกวา้งขึน้ 

 3. การเกบ็ของใหป้ระหยดัเน้ือที ่มหีลกัการจดัแบ่งสิง่ของ 5 ประเภทใหเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย ดงัน้ี 

  3.1 ของใชป้ระจาํวนัจปิาถะ พวกรองเทา้ ถุงเทา้ หมวกรม่ เสือ้กนัฝนควรเกบ็ใกล้

ประตหูน้าบา้นหรอืประตอูอกสูโ้รงรถ 

  3.2 อุปกรณ์ทาํความสะอาดบา้น ควร เกบ็ในทีห่ยบิใชส้ะดวกซึง่อาจอยูน่อกหรอืใน

บา้นกไ็ด ้

  3.3 ของราคาแพง และใชเ้ป็ นครัง้คราวพวกเปลเตยีงเดก็ ถุงกอลฟ์ กระเป๋าเดนิทาง 

เครือ่งกฬีาควรทาํทีเ่กบ็ของไวใ้นบา้น 

  3.4 เครือ่งใชไ้ฟฟ้าในบา้นทีใ่ชไ้มบ่่อยนกัพวกเครือ่ งมอื อุปกรณ์การทาํความสะอาด 

เครือ่งตดัหญา้ควรเกบ็หลงับา้น ในโรงรถหรอืใกลห้อ้งครวั 

  3.5 ทาํทีเ่กบ็ของรอใชข้องเสยีรอซ่อมหรอืขาย โดยทาํชัน้เกบ็ใหง้า่ยในการคน้หา 

 4. การเลอืกเฟอรนิ์เจอรใ์หเ้หมาะสม  เฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชอ้เนกประสงคก์ว่าควรไดร้บัการ

พจิารณา เช่น  โต๊ะอาหารพรอ้มเป็นโต๊ะทาํงานได ้ตูห้รอืหวัเตยีงทีใ่ชเ้ป็นแนวแบ่งของหอ้งได ้และ

เฟอรนิ์เจอรแ์บบบวิทอ์นิ จะทาํใหห้อ้งดเูรยีบรอ้ย และประหยดัเน้ือทีก่ว่าถา้เป็นเฟอรนิ์เจอรแ์บบ

ลอยตวัอาจจดัใหด้วูา่ฝงัอยูใ่นผนงัดว้ยวธิกีาร ดงัน้ี 

  4.1 ตดัสว่นทีเ่ป็นขาตูอ้อกและวางพอดกีบัขอ บหน้าต่าง ทาํใหด้คูลา้ยเป็นสว่นหน่ึง

ของบา้น 
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  4.2 ทาสเีฟอรนิ์เจอรใ์หเ้ป็นสเีดยีวกบัผนงั 

  4.3 ทาํบานตูห้ลอกหรอืเตมิส่วนทีช่่วยปิดช่องว่างเฟอรนิ์เจอรท์ีอ่ยูใ่กลก้นักบัผนงั 

  4.4 จดักลุ่มเฟอรนิ์เจอรท์ีเ่หมอืนกนัไวด้ว้ยกนั (แพลนบวิท.์ 2554: online) 

 

เฟอรนิ์เจอรท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 

 ในปจัจบุนัมกีารผลติเครือ่งเรอืน หรอืเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ  มากมาย มปีจัจยัในหลายๆ  อยา่ง

ทีท่าํใหผ้ลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรน์ัน้ๆ ผลติออกมา ปจัจยัหน่ึงทีท่าํใหเ้กดิแนวคดิการผลติชิน้งานทีม่ขี ึน้

ในยคุน้ีคอื กระแสการรกัษ์โลก ทาํใหเ้กดิผลติภณัฑโ์ล กสเีขยีวขึน้มามากมาย  พพิฒัน์ อภริกัธนากร 

(2551:5) ไดใ้หค้วามหมายของเฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้มไวว้่า เครือ่งเรอืนหรอืเครือ่งใชต่้างๆ  ที่

ผลติขึน้โดยคาํนึงถงึการรกัษาทรพัยากรทางธรรมชาตทิีม่อียูอ่ยา่งจาํกดับนโลกรวมถงึสิง่แวดลอ้ม

ดว้ยวธิกีาร ต่างๆ  เช่น การนําวสัดุทีเ่หลอืใชแ้ลว้หรอืขยะแปรรปูมาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการผลติ  การ

เลอืกกระบวนการผลติทีไ่มท่าํลายหรอืทาํลายสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ  ตวัอยา่งเช่น  เกา้อีผ้ลติจากเศษ

ไมท้ีเ่หลอืใชแ้ลว้  ชัน้วางของผลติจากขีก้บไม้  ตูเ้กบ็ของผลติจากแผ่นหลงัทวีี  มา้นัง่ผลติจากเปลอืก

สม้ และถงัขยะผลติจากเศษกระดาษ เป็นตน้ 

 การสง่เสรมิการใชว้สัดทุดแทนไมธ้รรมชาต ิเป็นแนวทางหน่ึงเพือ่ช่วยลดปญัหาจากสภาพ

ปญัหาปจัจบุนัทีท่รพัยากรปา่ไมม้จีาํนวนลดลง  ในขณะทีค่วามตอ้งการใชไ้มย้งัมแีนวโน้มเพิม่มาก

ขึน้ ซึง่การใชว้สัดุทดแทนไมน้อกจากจะช่วยลดการใชท้รพัยากรไมแ้ลว้  ยงัช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม

ประกอบกบัการนําเศษวสัดเุหลอืทิง้มาทาํใหก้ลบัมคีณุคา่ เป็นวสัดทุดแทนไมธ้รรมชาติ  หรอื

ผลติภณัฑใ์นรปูแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  น่าจะเป็นโอกาสในการสรา้งงานและเพิม่รายไดไ้ด้

เป็นอยา่งดี  นางสาวปรนิดา แตรวจิติรศลิป์ ซึง่ปจัจบุนัเป็นผูป้ระกอบการผลิ ตวสัดุ  ทดแทนไม้

ธรรมชาตทิีป่ระสบความสาํเรจ็ กลา่ววา่ ไมอ้ดัจากใบหญา้แฝกจะสามารถนํามาใชแ้ทนไมธ้รรมชาติ

ไดจ้รงิ และไดท้ดลองนําเศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรทีห่าไดง้า่ยตามทอ้งถิน่มาผลติเป็นไมอ้ดั  ไม่

ว่าจะเป็น ใบตะไคร ้เปลอืกขา้ว หรอืแกลบ ใบเตย  ซึง่ทาํใหไ้ดว้สัดทุดแทน ไมร้ปูแบบใหม ่ๆ  ทีม่ ี

ความเป็นเอกลกัษณ์และลวดลายทีไ่มเ่หมอืนใคร  กลายเป็นทีส่นใจของกลุม่ลกูคา้ (ปรนิดา           

แตรวจิติรศลิป์. 2551: Online) 

 

 การแบ่งประเภทและชนิดของเฟอรนิ์เจอร ์

 1. เฟอรนิ์เจอรท์ัว่ไป 

  1.1 เฟอรนิ์เจอรช์นิดทีส่รา้งตดิกบัอาคาร  ซึง่เป็นลกัษณะพเิศษโดยการออกแบบ  และ

สรา้งใหเ้หมาะสมหรอืเขา้ชุดกบัอาคารนัน้ๆ 

  1.2 เฟอรนิ์เจอรแ์บบลอยตวั ซึง่เจา้ของสถานทีห่รอืเจา้ของบา้นซือ้ไปใชเ้องโดยเลอืก

ซือ้ตามความพอใจ และตามความเหมาะสมกบัสถานทีท่ีจ่ะนําไปใชป้ระโยชน์ 
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 2. แยกประเภทตามสถานทีใ่ช ้

  2.1 ใชใ้นบา้นพกัอาศยั เช่น เตยีง ตู ้โต๊ะ ชัน้วางของ เป็นตน้ 

  2.2 ใชใ้นสาํนกังาน เช่น โต๊ะทาํงาน เกา้อี ้ตูเ้กบ็เอกสาร โต๊ะพมิพด์ดี เป็นตน้ 

  2.3 ใชใ้นทีชุ่มชน เช่น เกา้อีส้นามสวนสาธารณะ  เกา้อีใ้นรถไฟ  เกา้อีส้ถานีขนสง่  ชัน้

วางสมัภาระ เป็นตน้ 

  2.4 ใชใ้นหอ้งปฏบิตักิาร เช่น ตูเ้ครือ่งมอื โต๊ะทดลองงานวทิยาศาสตร์  โต๊ะทาํงานช่าง  

เป็นตน้ 

 3. แยกประเภทตามวสัดทุีใ่ช้ เพือ่ความเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี  จงึแบ่งประเภทของ

เฟอรนิ์เจอรอ์อกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

  3.1 ประเภทขา (Legs Type) หมายถงึ เครือ่งเรอืนทีผ่ลติจากไมจ้รงิหรอืวสัดุโลหะ  

ส่วนใหญ่นํามาทาํเป็นโครงสรา้งเฟอรนิ์เจอรท์ีม่ขีา เช่น เกา้อี ้โต๊ะ เตยีง เป็นตน้ 

  3.2 ประเภทตู ้(Box Type) หมายถงึ เครือ่งเรอืน ทีผ่ลติจากไมว้ทิยาศาสตร ์เป็นส่วน

ใหญ่ โดยนํามาทาํเป็นโครงสรา้งรปูรา่งลกัษณะแบบกลอ่ง  เช่น ตูเ้สือ้ผา้ ตูโ้ชว์ ตูค้รวั ตูช้ ัน้วางของ  

เป็นตน้ 

  3.3 ประเภทบุ (Upholstery) หมายถงึ เครือ่งเรอืนทีผ่ลติจากไมจ้รงิหรอืวสัดุโลหะ  มา

ทาํเป็นโครงสรา้งภายในแลว้หุม้ดว้ยโฟมยางหรอืโฟมวทิยาศาสตร์  สว่นภายนอกนัน้หุม้ทบัดว้ย  ผา้

ชนิดต่างๆ เช่น หนงัเทยีม พลาสตกิ เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น เกา้อีร้บัแขก 

  3.4 ประเภทไมบ้างอัดโคง้ (Molded Veneer or Plywood) หมายถงึ เครือ่ง เรอืนที่

ผลติจากไมบ้างมาอดัยดึตดิเขา้ดว้ยกนั  โดยใชแ้บบแมพ่มิพก์าว  และแรงอดัเพื่อใหไ้ด้  รปูรา่งที่

ตอ้งการดว้ยวธิกีารผา่นความรอ้นใหก้าวแหง้ 

 4. เฟอรนิ์เจอรแ์บบถอดประกอบได้  (Knockdown Furniture) หมายถงึ เครือ่งเรอืนที่ 

สามารถถอดประกอบไดโ้ดยงา่ ย ไมว่่าเครือ่งเรอืนนัน้จะผลติจากวสัดุอะไร  จะเป็นไม้ ไมอ้ดั เหลก็ 

หรอืหวาย กต็าม 

 

 ผลิตภณัฑเ์พ่ือส่ิงแวดล้อม 

 สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  คอื สนิคา้ทีผ่ลติขึน้จากกระบวนการและเทคโนโลยทีี่ ใส่ใจ

กบัผลกระทบ ทีจ่ะเกดิต่อสิง่แวดลอ้ม เริม่ตน้เป็นเพือ่นกนัตัง้แต่ตน้ทาง  คอื การคดัเลอืกวตัถุดบิใน

การผลติ  การเลอืกใชพ้ลงังานและเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  เพือ่ใหก้ระบวนการผลติสนิคา้  หรอื

ผลติภณัฑน์ัน้ๆ  ใชพ้ลงังานจากน้ํา  และไฟฟ้ า ในการผลติอยา่งคุม้คา่มากทีส่ดุ จนกระทัง่เสรจ็

สมบรูณ์เป็นสนิคา้ หรอื ผลติภณัฑ์ รอการบรรจลุงในหบีหอ่และบรรจภุณัฑส์าํหรบัเตรยีมการขนสง่  

และจดัจาํหน่ายใหก้บัตลาดผูบ้รโิภคต่อไป  รวมทัง้ใหค้วามสาํคญัครอบคลมุถงึภาระในการจดัการ  

ซากผลติภณัฑน์ัน้ๆ อยา่งถกูวธิดีว้ย  
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 หวัใจสาํคญัอกีอยา่งหน่ึงของสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  คอื ความพยายามในการนํา

ของเหลอืใชจ้ากการผลติ  หรอืของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ  เพื่อนํามาแปรกลบัไปใช้  เป็น

วตัถุดบิในการผลติใหมอ่กีครัง้  ช่วยทาํใหข้องเสยีเป็นศนูย์  หรอืเหลอืน้อยมากทีสุ่ดเท่าทีจ่ะทาํได้  

เป็นการสง่เสรมิใหเ้กดิการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรทีม่อียูอ่ยา่งจาํกดัไดคุ้ม้คา่มากทีส่ดุ 

 1. ความเหมอืนและความแตกต่างจากสนิคา้ทัว่ไป 

  1.1 การใหค้วามสาํคญักบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม  สนิคา้ทีผ่ลติในระบบ

อุตสาหกรรมทัว่ไปมกัไมเ่น้นถงึความสาํคญั  ของผลกระทบทีเ่กดิจากการผลติทีม่ต่ีอสิง่แวดลอ้ม  ทัง้

ในขณะคดัเลอืกวตัถุดบิ ขัน้ตอนการผลติ การบรรจ ุและ หบีหอ่ การจดัจาํหน่าย  การขนสง่ หรอืการ

กําจดัซากผลติภณัฑ์  เมือ่มกีารปล่อยของเสยีทีเ่หลอืจากการผลติลงสู่แหล่งน้ํา  หรอื อากาศ จงึเป็น

อนัตรายรา้ยแรงต่อสิง่แวดลอ้ม  และคณุภาพชวีติของคนในสงัคม  ต่างจากสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้ม  จะเริม่ตน้ให้ ความสาํคญักบัการใชเ้ทคโนโลยี  สะอาดในกระบวนการผลติ  ตัง้แต่การ

คดัเลอืกวตัถุดบิอยา่งมคีณุภาพ  สามารถนํากลบัมารไีซเคลิ  ใหมไ่ด้ หรอืไมก่เ็ลอืกใชว้ตัถุดบิทีผ่ลติ

มาจากกระบวนการแปรรปู  เช่น กระดาษสาํหรบัทาํหบีหอ่  และ บรรจภุณัฑ์ พลาสตกิทีผ่ลติมาจาก

เมด็พลาสตกิแปรรปู  เป็นต้น นอกจากน้ียงัใหค้วามสาํคญั  กบัการใชพ้ลงังานน้ําและไฟฟ้าในทุก

กระบวนการผลติ  จนกระทัง่เสรจ็สมบรูณ์เป็นสนิคา้  พรอ้มส่งไปบรรจเุป็นหบีห่อและจาํหน่ายยงั

ผูบ้รโิภคต่อไป  การผลติสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มจงึใชพ้ลงังานในการผลติน้อยกวา่เมือ่เทยีบ

กบัสนิคา้ทัว่ไป 

  1.2 ดา้นราคา  แมร้าคาของสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มจะมรีาคาทีส่งูกวา่สนิคา้

ทัว่ไปตามทอ้งตลาดอยูบ่า้ง  แต่เมือ่เทยีบปจัจยัดา้นต่างๆ  เช่น คณุภาพสนิคา้ และตน้ทุนในการ

รกัษาสิง่แวดลอ้ม  จดัไดว้า่สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มคุม้คา่สาํหรบัผูบ้รโิภคมากกวา่  ในอนาคต

หากผูบ้รโิภคช่วยกนัเลอืกสนบัสนุนสนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มมากขึน้  กย็อ่มจะทาํใหร้าคา

จาํหน่ายถกูลง 

 2. การรบัคนืซากสนิคา้หรอืผลติภณัฑห์ลงัการใชง้าน 

 สนิคา้ตามทอ้งตลาดทัว่ไปไมม่กีารรบัคนืซากสนิคา้  หลงัจากหมดอายกุารใชง้านแลว้  

กลายเป็นภาระของผูบ้รโิภคทีต่้ องหาสถานทีท่ิง้  หรอืกาํจดัสนิคา้ทีห่มดสภาพนัน้  หลายบา้นมกั  ทิง้

ขยะจาํพวกแบตเตอรี่  โทรศพัทม์อืถอื  ถ่านไฟฉาย  ฯลฯ ปะปนกบัขยะทัว่ไป  อาจทาํใหเ้กดิการ  

รัว่ซมึในแหล่งน้ําหรอืดนิ  หรอืเกดิการระเบดิเมือ่ถูกเผาไหม้  ขณะทีส่นิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  

เน้นใหค้วามสาํคญักั บภาระการรบัคนืซากสนิคา้ทีห่มดอายุ  เช่น แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชแ้ลว้  หน้าจอ

คอมพวิเตอร์ ตูเ้ยน็ แบตเตอรีม่อืถอื  ฯลฯ เพือ่นําไปแปรสภาพในกระบวนการผลติต่อไป  เป็นการ

แบ่งเบาภาระผูบ้รโิภคและบรรเทาปญัหาขยะพษิลน้เมอืงไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั 
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 3. ประโยชน์ต่อผูบ้รโิภค 

 สนิค้าทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มผลติดว้ยกระบวนการทางเทคโนโลยทีีส่ะอาด  และมกีาร

ตรวจประเมนิคณุคา่มาตรฐานผลติภณัฑ์  และประเมนิวงจรชวีติผลติภณัฑว์า่มสีดัสว่นการใช้  

พลงังานทัง้น้ําและไฟฟ้าเป็นสดัสว่นเท่าใดจงึจะคุม้คา่และเกดิประโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพมาก

ทีส่ดุ ทาํใหเ้ป็นผลดต่ีอผูบ้รโิภคเพราะนอกจากจะเป็นการช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มตัง้แต่เริม่ตน้  ยงั 

เป็นผลดต่ีอสุขภาพและเงนิในกระเป๋า  (สาํหรบัสนิคา้บางชนิด ) และยงัช่วยใหเ้กดิสุขภาวะทีด่ใีน

สงัคม เป็นการปลกูฝงัใหผู้บ้รโิภคมสี่วนรว่มและรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มได ้

 4. ประโยชน์ต่อสิง่แวดลอ้ม 

 ผลติภณัฑส์นิคา้ต่างๆ ลว้นแลว้แต่มเีป้าหมาย  เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีห่ลากหลาย

ของผูบ้รโิภคในสงัคม  เมือ่ความตอ้งการของตลาดผูบ้รโิภค  มแีนวโน้มสงูมากขึน้ตามการ

เจรญิเตบิโตของประชากร  สง่ผลใหผู้ผ้ลติสนิค้ าทัว่ไปเรง่ผลติสนิคา้  เพื่อรองรบัความตอ้งกา รให้

ทนัท่วงที  เพื่อแยง่ชงิส่วนแบ่งทางการตลาดผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด  เป็นเหตุใหผู้ผ้ลติเลอืกให้

ความสาํคญักบัผลกาํไรของสถานประกอบการมากกวา่ความใสใ่จสิง่แวดลอ้ม  ขณะทีส่นิคา้และ  

บรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  มุง่เน้นการใหค้วามสาํคญักบักระบวนการผลติทีไ่มก่่อให้ เกดิ 

ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  หรอืเกดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด  เมือ่เทยีบกบัผลติภณัฑอ์ยา่ง

เดยีวกนั ผูผ้ลติจะใหค้วามสาํคญัและใส่ใจผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกระบวนการผลติ ตัง้แต่

การคดัเลอืกวตัถุดบิ  การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชเ้ป็นวตัถุดบิใ นการ ผลติทัง้น้ํามนั 

ไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติ ตน้ไม้ และอื่นๆ ลดหรอืไมใ่ชส้ารเคมหีรอืสารประกอบที่  ก่อใหเ้กดิอนัตราย  

เช่น สารซ ีเอฟ ซ ีตะกัว่ ปรอท หรอืโลหะหนกัต่างๆ ในกระบวนการผลติ  รวมถงึการใหค้วามสาํคญั  

กบัการลดการใชพ้ลงังานในภาคการขนสง่และ การจดัจาํหน่าย ตลอดจนการใชง้าน และ การจดัการ

ซากเหลอืทิง้ คณุประโยชน์ทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติทีใ่ส่ใจในทุกขัน้ตอนจนกวา่จะมาเป็นสนิคา้

ต่างๆ ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  จงึเป็นแนวทางหน่ึงทีช่่วยลดผลกระทบต่างๆ  ในการผลติทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อคน  และสิง่แวดลอ้มไดท้ัง้ทางตรงและทางอ้ อม ก่อใหเ้กดิผลดี คอื ช่วยลดการ

ปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ซึง่เป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิปรากฏการณ์โลกรอ้น และยงัช่วยลดมลพษิที่

เกดิจากระบบอุตสาหกรรมโดยรวมไดอ้กีดว้ย 

 5. ประโยชน์ต่อผูผ้ลติ 

 สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  เป็นทางเ ลอืกหน่ึงของคนรกัสุขภาพของตวัเอง และ 

สิง่แวดลอ้ม กระแสการบรโิภคสนิคา้สเีขยีวเริม่ขยายวงกวา้งมากขึน้  สง่ผลใหม้ปีรมิาณการจาํหน่าย

มากขึน้ ผลกาํไรทีไ่ดร้บักย็อ่มมมีากขึน้ ขณะเดยีวกนั ยงัช่วยใหผู้ผ้ลติใชท้รพัยากรในการผลติอยา่ง

คุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ  สามารถประหยดัตน้ทุนทีจ่ะตอ้งหมดไปกบัภาระการกาํจั ดของเสยี  และ 

มลพษิทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติ  รปูแบบเดมิ  และยงัเป็นการกระตุน้ใหผู้ผ้ลติสนิคา้  รายอื่นๆ  

ปรบัปรงุคณุภาพสนิคา้  ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนักนัพฒันาคณุภาพของสนิคา้  โดยใส่ใจต่อผลกระทบที่

เกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม  ซึง่นอกจากจะเป็นการสรา้งการยอมรบัในสนิคา้  แล้วยงัสง่ผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิในระยะยาว สามารถผลติสนิคา้ทีม่คีณุภาพ ผลติมาจากกระบวนการทีใ่สใ่จสิง่แวดลอ้มเน้น
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แนวคดิป้องกนัก่อนทีป่ญัหาจะเกดิ  และมสี่วนรว่มรบัผดิชอบดว้ยความสมคัรใจ  ไมใ่ช่ถูกบงัคบัดว้ย

กฎหมาย เป็นการป้องกนัมลพษิทีต่น้เหตุ  และเป็นการเตรยีมความพรอ้ม ของผูผ้ลติเพือ่เพิ่มขดี

ความสามารถในการแขง่ขนัผลติสนิคา้คณุภาพในตลาดการคา้ทัง้ภายในและต่างประเทศ  (กอง

ส่งเสรมิและเผยแพร ่กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม. 2549: 12-19) 

 นโยบายส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 

 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่10 พ.ศ. 2550 – 2554 ในบทที ่5 ยทุธศาสตร์

การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรและ

สิง่แวดลอ้ม จดุมุง่หมายหลกัของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที่ 10 คอืสงัคมทีอ่ยูเ่ยน็เป็นสขุรว่มกนั  โดยมี

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นหลกัการปฏบิตัทิีส่าํคญั  ในการจดัการทรพัยากรธรรมชา ตแิละ

สิง่แวดลอ้มยดึหลกั  "ความพอเพยีง " ของวถิชีวีติทีม่คีวามสมัพนัธแ์ละการพึง่พงิทรพัยากร  

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของบุคคล  ชุมชน และสงัคมนัน้ๆ  มุง่ "ทางสายกลางหรอืความสมดลุ ” 

ระหวา่งการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์  ระหวา่งผลประโยชน์ระยะสัน้และผลประโยชน์ระยะยาว  

ระหว่างผลไดแ้ละผลเสยี  ขณะเดยีวกนัยงัตอ้งคาํนึงถงึ  "คณุธรรมหรอืความเป็นธรรม " ในการ

ครอบครองสทิธ ิการเขา้ถงึ การใชแ้ละการแบ่งปนัผลประโยชน์ระหวา่งกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี  และ

สรา้ง "ความรู้" ในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกนัของทุกภาคสว่น รวมทัง้ยดึ

หลกั "ความพอประมาณ " ในการพฒันาทีไ่มใ่ชท้รพัยากรธรรมชาตจินเกนิขดีความสามารถในการ

ฟ้ืนตวัของทรพัยากรธรรมชาตแิละการบาํบดัมลพษิของระบบนิเวศใหค้งไวซ้ึง่  "ความสมดลุ " เพือ่

สรา้งหลกัประกนัวา่ทรพัยากรธรรมชาตเิหลา่นัน้จะยงัคงอยูแ่ละคงความอุดมสมบรูณ์  สามารถเป็น

ฐานการดาํรง ชวีติของคนในสงัคมใหอ้ยูเ่ยน็เป็นสขุรว่มกนัและเป็นรากฐานการพฒันาประเทศได้

อยา่งยัง่ยนื 

 การประเมนิสถานภาพทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยนัน้ พบวา่

ความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มทีเ่คยเป็นจดุแขง็ของประเทศมาแต่เดมิ ไดร้บั

ผลกระทบจากแบบแผน การพฒันาทีมุ่ง่ใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรเพือ่ตอบสนองการเจรญิเตบิโต

ทางเศรษฐกจิเป็นหลกั ทาํใหม้กีารใชท้รพัยากรอยา่งสิน้เปลอืงโดยไมค่าํนึงถงึขอ้จาํกดั การขยายตวั

ของภาคเศรษฐกจิและการยา้ยฐานการผลติของอุตสาหกรรมทีม่มีลพษิสงู  จากผลของการเปิดเสรี

ทางการคา้และการลงทุน  รวมทัง้พฤตกิรรมการบรโิภค และกระแสวตัถุนิยม  ไดเ้พิม่ปรมิาณมลพษิ 

และของเสยี สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และสขุภาพอนามยัของประชาชน  ทาํให้สถานการณ์ทุน

ทรพัยากรธรรมชาติ  และสิง่แวดลอ้ม อยูใ่นสภาพทีก่าํลงัเป็นปญัหาต่อการดาํรงชวีติ ของประชาชน  

และสง่ผลต่อการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

  วตัถปุระสงค ์

   1. เพือ่อนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ความหลากหลายทางชวีภาพ 

และยกระดบัการสรา้งคณุคา่ และคณุภาพชวีติของประชาชน 
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   2. เพือ่เสรมิสรา้งทุนเศรษฐกจิ  ทุนทางสงัคม  และทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มใหเ้ป็นฐานการพฒันาประเทศทีม่ ัน่คง สมดุลและยัง่ยนื 

   3. เพือ่ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสูก่ารพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพ

ในระยะยาว 

   4. เพือ่ใหเ้กดิการกระจายอาํนาจและมกีารแบ่งปนัผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม   

ทัง้ในระดบัทอ้งถิน่  และระดบัชาตริวมทัง้รกัษาผลประโยชน์ของประเทศจากขอ้ตกลงในพนัธกรณี

ระหวา่งประเทศ 

  เป้าหมาย 

   1. การรกัษาความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ

    1.1 คุม้ครองพืน้ทีป่า่ใหค้งความอุดมสมบรูณ์ไมน้่อยกวา่รอ้ยละ  33 พืน้ทีป่า่

อนุรกัษ์ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 18 ของพืน้ทีป่ระเทศ ฟ้ืนฟูปา่อนุรกัษ ์2,900,000 ไร ่

    1.2 ฟ้ืนฟูพืน้ทีด่นิทีม่ปีญัหา เช่น พืน้ทีด่นิเปรีย้ว  ดนิเคม็ ดนิขาดอนิทรยี ์ไม่

ตํ่ากว่า 10,000,000 ไร ่และลดพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาการชะลา้งพงัทลายไมต่ํ่ากวา่ 5,000,000 ไร ่

   2. การตอบสนองความตอ้งการและความจาํเป็นในการดาํรงชวีติ 

    2.1 ออกกรรมสทิธิท์ีด่นิ  (โฉนด) 10,000,000 ไร่ จดัสรรทีท่าํกนิใหผู้ไ้รท้ีท่าํ

กนิไมน้่อยกว่า 700,000 ราย 

    2.2 มกีารบรหิารจดัการลุม่น้ําอยา่งบรูณาการ  25 ลุ่มน้ํา  และเพิม่พืน้ที่

ชลประทานไมน้่อยกวา่ 8 แสนไร ่

    2.3 มกีารนําขยะมลูฝอยกลบัมาใชใ้หม่ ไมน้่อยกว่ารอ้ยละ  30 ของปรมิาณมลู

ฝอยทีเ่กดิขึน้ทัว่ประเทศ  ของเสยีอนัตรายจากชุ มชนและอุตสาหกรรมไดร้บัการจดัการอยา่งถกูตอ้ง

รอ้ยละ 80 ของปรมิาณของเสยีอนัตรายทีเ่กดิขึน้ทัง้หมด  มรีะบบเรยีกคนืซากของเสยีอนัตรายจาก

ผลติภณัฑใ์ชแ้ลว้โดยผูผ้ลติและผูนํ้าเขา้ 

    2.4 ลดการนําเขา้ปุ๋ ยและสารเคมทีางการเกษตรใหไ้มเ่กนิปีละ  3.5 ลา้นตนั 

รวมทัง้ มรีะบบจดัการสารเคมอียา่งครบวงจรตัง้แต่การผลติ การนําเขา้ จนถงึการกาํจดัทาํลาย 

    2.5 ควบคมุรกัษาคณุภาพน้ํา  ในลุม่น้ําต่างๆ  และแหลง่น้ําธรรมชาติ  ใหอ้ยูใ่น

เกณฑพ์อใชแ้ละดี  รวมกนัไมต่ํ่ากวา่รอ้ยละ  85 ฟ้ืนฟูคณุภาพน้ําในแมน้ํ่าสายหลกั  โดยเฉพาะ

เจา้พระยาตอนลา่ง  ท่าจนีตอนลา่ง  ลาํตะคองตอนลา่ง  และทะเลสาบสงขลา  ไมใ่หอ้ยูใ่นเกณฑเ์สื่อม

โทรมมาก และควบคุมคุณภาพอากาศทัง้ในเขตเมอืง  ชนบท และเขตอุตสาหกรรม  ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน 

  การวางรากฐานด้านการปรบัโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การพฒันาบนฐาน 

   1. มรีะบบฐานขอ้มลูและความหลากหลายทางชวีภาพทีส่มบรูณ์ รว มทัง้มกีลไก

ระเบยีบควบคมุการเขา้ถงึ การใช ้และการแบ่งปนัผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรม 
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   2. เกดิเครอืขา่ยชุมชนพึง่ตนเองทีม่คีวามมัน่คงดา้นอาหารและสขุภาพ  จากการ

จดัการทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพในทอ้งถิน่ไมน้่อยกวา่ 1,500 ชุมชน 

  แนวทางการพฒันา 

  หลกัการสาํคญัทีใ่ชใ้นการกาํหนดแนวทางการพฒันาของยทุธศาสตร์  ประการแรก  คอื

ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูฐานทรพัยากรธรรมชาติ  และควบคุมดแูลคุณภาพ

สิง่แวดลอ้มอยา่งจรงิจงัโดยต่อเน่ือง  ประการทีส่องจะตอ้งระมดัระวงัการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากร  

ธรรมชาติ การดาํรงชวีติของคนในชุมชน  การสรา้งกจิกรรมและการผลติทางเศรษฐกจิใหเ้ป็นไป

อยา่งรูคุ้ณค่าโดยการมสี่วนรว่มของผูไ้ดร้บัผลประโยชน์และผูไ้ดร้บัผลกระทบจากการใชท้รพัยากร  

ประการทีส่าม คอืการนําจดุแขง็และโอกาสของประเทศ  คอื ทรพัยากรความหลากหลายทางชวีภาพ

มาสรา้งกระบวนการพฒันาประเทศอยา่งสมดลุ  ดว้ยการวางรากฐานการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิที่

จะนําไปสูก่ารพฒันาทีผ่สมผสานระหวา่งทุนทางเศรษฐกจิ ทุนทางสงัคม และทุนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม  และประการสดุทา้ย  คอื การบรหิารจดัการความขดัแยง้ในการใชป้ระโยชน์จาก

ทรพัยากรธรรมชาติ  และการไดร้บัผลกระทบจากมลพษิโดยสนัติ  โดยมีแนวทางการดาํเนินงานที่

สาํคญั ดงัน้ี 

   1. การรกัษาฐานทรพัยากรและความสมดลุของระบบนิเวศ 

    1.1 พฒันาระบบฐานขอ้มลูและสรา้งองคค์วามรู ้

    1.2 สง่เสรมิสทิธชุิมชนและการมสีว่นรว่มในจดัการทรพัยากร 

    1.3 พฒันาระบบการจดัการรว่มเพือ่อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ

   2. การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่เีพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

    2.1 การปรบัแบบแผนการผลติและพฤตกิรรมการบรโิภค  เพื่อลดผลกระทบ

ต่อฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

     2.1.1 กาํหนดนโยบายสาธารณะทีส่ง่เสรมิการผลติ  และบรโิภคทีย่ ัง่ยนืใน

สงัคมเช่น  การปรบันโยบายการลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นการคมนาคมขนสง่ทีป่ระหยดั

พลงังานคอืระบบรางและการขนสง่ทางน้ําแทนการขนสง่ทางถนน  การใชร้ะบบขนสง่มวลชนแทน

การใชร้ถยนตส์ว่นตวั  เพื่อใหเ้กดิการประหยดัทรพัยากร  พลงังานและลดมลพษิ  การกาํหนด

มาตรการทางภาษแีละราคา  เพือ่จงูใจใหเ้กิ ดการปรบัเปลีย่นแบบแผนการผลติและพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค 

     2.1.2 สง่เสรมิการผลติทีส่ะอาดในภาคอุตสาหกรรม  และการบรกิาร

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลาง  ขนาดเลก็ทีก่่อมลพษิ  รวมทัง้ขยายผลประสบการณ์เรยีนรูด้า้น

การผลติทีส่ะอาด  จดัเวทแีลกเปลีย่นประสบการณ์  พฒันาบุคคลากรด้ านเทคโนโลยสีะอาด  

โดยเฉพาะสาํหรบั SMEs ในกลุม่วสิาหกจิ และคูค่า้ธรุกจิ 
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     2.1.3 สง่เสรมิการทาํเกษตรอนิทรยีแ์ละเกษตรยัง่ยนืเพือ่ลดการใชส้ารเคมี

ในภาคเกษตร  โดยสง่เสรมิการใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาดในภาคเกษตร

สง่เสรมิการทาํเกษตรโดยใชปุ้๋ ยชวี ภาพ พฒันาถ่ายทอดเทคนิคและความรูด้า้นเกษตรยัง่ยนื  มกีาร

ประกนัความเสยีหายผลผลติจากการปรบัเปลีย่นการทาํเกษตรกระแสหลกัมาทาํเกษตรยัง่ยนื  พรอ้ม

ทัง้สรา้งเครอืขา่ยดา้นการตลาดรองรบัสนิคา้เกษตรอนิทรยี ์ตลอดจนส่งเสรมิใหม้กีารนําวสัดุเหลอืทิง้

ทางการเกษตรมาใชป้ระโยชน์ 

     2.1.4 กาํหนดมาตรการทางเศรษฐศาสตรท์ัง้ทางการเงนิและการคลงัเพือ่ให้

เกดิการผลติและบรโิภคทีย่ ัง่ยนื  รวมทัง้ปรบัโครงสรา้งภาษเีพื่อการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  จงูใจใหเ้กดิ

การประหยดัการใชท้รพัยากรและพลงังานในการผลติ  และจงูใจสนบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการใช้

เทคโนโลยแีละกระบวนการผลติทีส่ะอาด เช่น การเกบ็คา่ธรรมเนียมการใชท้รพัยากร  ลดหยอ่นภาษี

สาํหรบัผูผ้ลติสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  การใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูป้ระกอบการทีนํ่า

วสัดใุชแ้ลว้มาเป็นวตัถุดบิในการผลติ  สนบัสนุนการลงทุนแก่ผูผ้ลติสนิคา้จากวสัดใุชแ้ลว้รวมทัง้

ลดหยอ่นภาษนํีาเขา้เทคโนโลยสีะอาดและภาษเีงนิไดนิ้ตบุิคคลแก่ผูป้ระกอบการ  ตลอดจนผลกัดนั

ใหส้ถาบนัการเงนิพจิารณาใหส้นิเชือ่เงนิกูด้อกเบีย้ตํ่าแก่ผูป้ระกอบการทีใ่ชก้ระบวนการผลติทีส่ะอาด 

     2.1.5 สง่เสรมิการวจิยั พฒันา และประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีะอาด เทคโนโลยี

วสัดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อช่วยใหเ้กดิการประหยดั  ทรพัยากร พลงังาน และลดมลพษิ  รวมทัง้

การผลติพลงังานทดแทนจากพชืและชวีมวล  โดยใหด้าํเนินการรว่มกบัภาคเอกชนทีจ่ะเป็นผูนํ้าองค์

ความรู้ดงักล่าวไปใชใ้นเชงิพาณชิย์  และชุมชนทีม่อีงคค์วามรูห้รอืภมูปิญัญาดัง้เดมิใหต่้อยอดและ

แลกเปลีย่นเรยีนรูอ้ยูแ่ลว้ โดยเฉพาะในภาคเกษตรทีม่ภีมูปิญัญาทอ้งถิน่อยูม่าก 

     2.1.6 สรา้งตลาดสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยภาครฐัเป็น

ผูนํ้าในการบรโิภค ปรบัปรงุกฎ ระเบยีบ วธิกีารจดัซือ้จดัจา้งของรฐัใหส้ามารถรองรบัสนิคา้ดงักลา่ว

รวมทัง้กาํหนดเกณฑม์าตรฐาน  กลไกการตรวจสอบและรบัรองคณุภาพสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลและเป็นทีย่อมรบัของตลาดโลก  พฒันาและจดัทาํ

ฐานขอ้มลูสนิคา้ฉลากเขยีว/สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม กาํหนดและใหร้างวลักบัหน่วยงานที่ เป็น

องคก์รสเีขยีวของภาครฐั ตลอดจนส่งเสรมิการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  ในองคก์รภาคเอกชน

ผา่นหว่งโซ่อุปทานสเีขยีวหรอืการจดัการสิง่แวดลอ้มผา่นคูค่า้ทางธรุกจิ  ควบคูก่บัการเชื่ อมโยงเป็น

เครอืขา่ยผูบ้รโิภคเพือ่สิง่แวดลอ้ม เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละความรว่มมอืในการพทิกัษ์สทิธแิละ

เฝ้าระวงั  เช่น เป็นชมรม หรอืเครอืขา่ยเกษตรปลอดสารพษิ  ชมรมผูบ้รโิภคเพื่อสิง่แวดลอ้มและ

สขุภาพ เป็นตน้ 

     2.1.7 สง่เสรมิการใชว้ฒันธรรม  ประเพณี การดาํรงชวีติตามวถิไีทย  เพือ่

ปลกูฝงัคา่นิยมการบรโิภคอยา่งพอเพยีง และการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  โดยใช้

สถาบนัครอบครวั  สถาบนัการศกึษา  และสถาบนัศาสนา  ผา่นการใหค้วามรูโ้ดยตรง  การทาํตวั

บรโิภคตามความจาํเป็น ผลติโดยใชท้รพัยากรของทอ้งถิน่  บนฐานภมูปิญัญาดัง้เดมิ  เน้นการเรยีนรู้

และพึง่ตนเอง ตวัอยา่งเช่น ชุมชนเกษตรอนิทรยี ์เป็นตน้ 
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     2.1.8 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ เพือ่สรา้งจติสาํนึก ความรูค้วาม

เขา้ใจและสรา้งคา่นิยมเกีย่วกบัการบรโิภคทีย่ ัง่ยนื  การบรโิภคอยา่งพอเพยีง  รวมทัง้ใหข้อ้มลู

ขา่วสาร  และถ่ายทอดความรูเ้กีย่วกบัผลกระทบของการบรโิภคทีไ่มย่ ัง่ยนืหรอืมกีารปนเป้ือนของ

สารพษิต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ  เพื่อใหผู้บ้รโิภคมอีงคค์วามรูเ้พยีงพอต่ อการตดัสนิใจเลอืกซือ้

สนิคา้ และบรกิาร 

 

 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  

 เพือ่ลดมลพษิ  และควบคุมกจิกรรมทีจ่ะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ  การพฒันาคณุคา่

ความหลากหลายทางชวีภาพ และ ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาต.ิ 2006: Online)) 

 

 วสัดทุดแทนในการผลิตเฟอรนิ์เจอร ์

 วสัดุทีนํ่ามาออกแบบเฟอรนิ์เจอรม์หีลายชนิด การเลอืกวสัดุนัน้ขึน้อยูก่ะความถูกตอ้งและ

เหมาะสมกบัแบบ โดยพจิารณาถงึคุณสมบตัต่ิางๆ ขอ้ดขีอ้เสยีของวสัดุ ชนิดนัน้ เพื่อทีจ่ ะเลอืกใชไ้ด้

เหมาะสมกบัการใชง้าน วสัดุทีม่โีดยทัว่ๆ ไป สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในการทาํเฟอรนิ์เจอร ์ทัง้น้ี

ขึน้อยูก่บัรปูทรง ของเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ๆ วสัดทุีนิ่ยมใชใ้นการทาํเฟอรนิ์เจอรแ์บ่งดงัน้ี ไม ้โลหะ และ

พลาสตกิ วสัดุทีใ่ชใ้นการออกแบบเฟอรนิ์เจอรม์ี  3 ชนิดใหญ่ๆ คือ โลหะ สารอินทรีย์สังเคราะ ห ์

และสารอินทรีย์ธรรมชาต ิ

  1. โลหะ (Metallic materials) แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื 

   1.1โลหะประเภทเหลก็ (Ferrous metal) เป็นโลหะเหลก็ผสมอยู ่หรอื

สว่นประกอบ เช่น เหลก็กลา้ เหลก็เหนียว เหลก็ไรส้นิม เหลก็หล่อ เป็นตน้  

    1.1.1 เหลก็ สามารถนํามาขึน้รปูในลกัษณะต่างๆไดต้ามตอ้งการ สามาร ถรบั

แรงไดด้ ีแต่มกัมปีญัหาในเรือ่งของสนิมของเหลก็ จงึทาํใหม้ขีอ้จาํกดัในเรือ่งของอายกุารใชง้าน 

ดงันัน้การนําไปใชง้านจะตอ้งเคลอืบผวิเหลก็ดว้ยวสัดอุื่นๆ เช่น พลาสตกิ ส ีโครเมยีม เป็นตน้ 

   1.2 โลหะประเภทไมใ่ช่เหลก็ (Non Ferrous metal ) เป็นโลหะทีไ่มม่สี่วนผสมของ

เหลก็ เช่น อะลมูเินียม ทองเหลอืง ทองแดง บรอนซ ์สงักะส ีเป็นตน้ 

    1.2.1อะลูมิเนียม เป็นโลหะที่นิยมใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์มาก เพราะมี  

นํ้าหนักเบาความหนาแน่นน้อย มีกําลังต่อหน่วยนํ้าหนักสูง ทนทานต่อการเกิดสนิม  และผวิหน้าของ

อะลมูเินียมเรยีบ จงึไมจ่าํเป็นตอ้งเคลอืบผวิ 

    1.2.2 ทองแดง ทองเหลอืง และบรอนซ ์วสัดุโลหะจาํพวกน้ีนิยมนํามาใชใ้น

งานเฟอรนิ์เจอรเ์ป็นจาํนวนมาก สามารถนํามาเป็นโครงสรา้งและสว่นระดบั หรอือุปกรณ์ (Hardware) 

เช่น บานพบั อุปกรณ์ยดึ วสัดโุลหะพวกน้ีใหค้วามรูส้กึสวยงาม หรหูรา สามารถทาํลวดลายไดด้ ีทาํ

ใหง้านเฟอรนิ์เจอรด์มูคีณุคา่มากขึน้ 
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  2. สารอนิทรยีส์งัเคราะห์  (Organic material: Synthetically) เป็นวสัดสุงัเคราะห์  หรอื

วสัดเุทยีม ทีน่กัวทิยาศาสตรไ์ดนํ้ามาพฒันาจากวสัดทุีม่โีครงสรา้งงา่ยๆ โดยอาศยั ความรอ้น ความดนั 

แคตะลสิต ์ทาํปฏกิริยิาทางเคมซีบัซอ้น จนเกดิสารใหมท่ีม่โีครงสรา้งซบัซอ้น และเกดิคุณสมบตัเิฉพาะ

ต่างๆ มากมายเช่น พลาสตกิ ยางเทยีม ใยสงัเคราะห ์เป็นตน้ 

   2.1 พลาสตกิ 3(Plastic)

  3. สารอินทรีย์ธรรมชาติ (Organic material from natural sources) ไดแ้ก่ วตัถุทีไ่ด้

จากธรรมชาตโิดยตรง เช่น ไม ้ยาง ดนิ หนิ หนงัสตัว ์เป็นตน้ 

 เป็นสารสงัเคราะหท์ีม่นุษยส์รา้งขึน้ เพือ่ลดตน้ทุนในการ

ผลติเฟอรนิ์เจอรท์ีท่าํจากไม ้และราคาตํ่ากว่า น้ําหนกัเบากว่าไม ้และโลหะ เหมาะสาํหรบัใช้ งาน

ทัว่ไปทีไ่มต่อ้งการความแขง็แรงมากนกั แต่ทัง้น้ีพลาสตกิกไ็มส่ามารถยอ่ยสลายเองไดต้ามธรรมชาต ิ

ทัง้ยงัไมเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย 

   3.1 ไม ้(Wood) ไมท้ีใ่ชท้าํเฟอรนิ์เจอรแ์บ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คอื ไมธ้รรมชาต ิ

และไมว้ทิยาศาสตร ์

    3.1.1 ไมธ้รรมชาต ิ 5(Solid wood) 

    3.1.2 ไมว้ทิยาศาสตร ์ (

เป็นไมท้ีไ่ดม้าจากการตดัจากตน้ไมต่้างๆ 

ไมท้ีนิ่ยมนํามาทาํเฟอรนิ์เจอร ์ไดแ้ก่ ไมส้กั ไมม้ะมว่งปา่ ไมป้ระดู่  ไมจ้าํปาปา่ ไมแ้ดงน้ํา ไมย้มหอม 

ไมร้ม่มา้ ไมเ้หยีง ไมย้าง ไมอ้นิทนิน ไมต้ะแบง ไมโ้มกมนั ไมย้มหนิ ไมแ้ดง ไมม้ะเกลอื ไมเ้ตง็ ไมร้งั 

ไมม้ะค่าโมง ไมต้ะเคยีนทอง ไมพ้ยงุหรอืไมป้ระดู่ลาย ไมช้งิชงั ซึง้ไมท้ัง้หมดทีก่ลา่วมาน้ี การนํามา

ผลติเฟอรนิ์เจอร ์จะคดัสรรคุณสมบตัคิวามทนทานของไม ้เพื่อใหเ้หมาะสมกบัเฟอรนิ์เจอรแ์ต่ละชนิด  

ทัง้น้ีการนําไมธ้รรมชาตมิาผลติเฟอรนิ์เจอร ์เป็นเวลานาน จงึถอืเป็นการทาํลายปา่ไมธ้รรมชาตอิกี

ทางหน่ึงเช่นกนั 

Synthetic wood

     3.1.2.1 ไมอ้ดั 4

) เป็นไมท้างเลอืกหน่ึงทีถู่กผลติ

ขึน้มาทดแทนไมธ้รรมชาติ ซึง่มรีาคาแพงและหายาก ประกอบกบัการขาดแคลนวตัถุดบิสาํหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ ทีต่อ้งใชไ้มเ้ป็นวตัถุดบิ เช่น อุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์อุตสาหกรรมกรอบรปู 

อุตสาหกรรมก่อสรา้งและการตกแต่งเป็นตน้ ไมว้ทิยาศาสตรเ์ป็นไมท้ีผ่ลติไดโ้ดยการนําท่อนไม ้กิง่ไม ้

เศษไม ้มาใชเ้ป็นวตั ถุดบิเพือ่การผลติใหป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งคุม้คา่ และมรีาคาถกูกวา่การใชไ้มจ้รงิ        

ไมว้ทิยาศาสตรท์ีนิ่ยมใชใ้นงานเฟอรนิ์เจอรม์หีลากหลายชนิดขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน เช่น 

(Plywood or Veneer wood)

 

 นิยามใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย  

เน่ืองจากมคีว ามสะดวกไมต่อ้งไส มคีวามหนาทีแ่น่นอน แขง็แรงไมแ่ตกรา้ว ดดัขึน้รปูได ้ในงาน

เฟอรนิ์เจอรนิ์ยมใชไ้มอ้ดัควบคู่ไปกบัไมธ้รรมชาต ิเป็นเฟอรนิ์เจอรช์นิดโครง  (Hollow core) โดยใช้

ไมธ้รรมชาตเิป็นโครงภายในของเฟอรนิ์เจอรแ์ละใชไ้มอ้กัปิดทบัหน้าใหเ้กดิความสวยงามและคงทน 

นอกจากน้ีไมอ้ดัยงัสามารถนํามาเป็นโครงสรา้งเฟอรนิ์เจอร ์โดยการดดัโคง้ดว้ยการประกบกนัเป็น

แผ่นหนา และอดัเขา้กบัแมพ่มิพด์ว้ยแรงอดั เพื่อใหไ้ดส้่วนโคง้ตามแบบ ส่วนใหญ่ใชใ้นส่วนของทีน่ัง่ 

พนกัพงิ และขาเฟอรนิ์เจอร ์
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     3.1.2.2 ปารต์เิกลิบอรด์ 3(Particleboard)

     3.1.2.3 เอม็ดเีอฟบอรด์  (Medium density fiber board : MDF) เป็น

ผลติภณัฑไ์มท้ีม่ผีวิเรยีบแน่น เน้ือละเอยีด มี ความหนาแน่นเสมอกนัทัง้แผน่  ปราศจากตาํหนิ จงึ

สามารถนําไปเคลอืบผวิดว้ยแลก็เกอร ์ส ีหรอืนําไปปิดทบัหน้าดว้ยกระดาษอาบกาวเมลานีน หรอืไม้

บาง หรอืวสัดุปิดผวิอื่นๆ ไดด้มีาก โดยไมต่อ้งขดัผวิหรอืลงวสัดุรองพืน้ใดๆ ทัง้จะไมป่รากฏรอ่งรอย

ใหเ้หน็บนแผน่วสัดทุ ีปิ่ดผวิดว้ย สนั ของแผ่นเอม็ดเีอฟบอรด์มลีกัษณะแน่นเรยีบปราศจากรพูรนุจงึ

สามารถใชเ้ครือ่งจกัรตดัแต่งใหเ้ป็นรปูโคง้มนหรอืรปูใดๆ ได ้โดยจะปิดทบัสนัของขอบนัน้ๆ เอม็ดี

เอฟบอรด์มแีรงยดึเหน่ียวตะปเูกลยีวทัง้ดา้นหน้าและดา้นสนัของแผน่สงู ทัง้น้ีเพราะมคีวามหนาแน่น

มากตลอดทัว่ทัง้แผ่น ดั งนัน้ เอม็ดเีอฟบอรด์จงึเป็นแผ่นไมว้ทิยา ศาสตร์ทีใ่กลเ้คยีงกบัไมธ้รรมชาติ

ทีส่ดุ จงึสามารถนําไปผลติเฟอรนิ์เจอร ์กรอบรปู กรอบกระจก เครือ่งใชใ้นสาํนกังานไดม้ากมาย

หลายประเภท 

 เป็นแผ่นไมว้ทิยาศาสตรท์ีม่รีพูรนุ

มากกว่าและผวิหน้าทัง้สองดา้นไมเ่รยีบเท่ากบัเอม็ดเีอฟบอรด์ ในการใชง้านจงึตอ้งนําไปปิดทบัหน้า

ดว้ยกระดาษพมิพล์ายอาบกาวเมลานีนหรอืไมบ้าง หรอืวสัดปิุดผวิอื่นๆ ซึง่มลีายหรอืสต่ีางๆกนั ทาํ

ใหม้คีวามสวยงามและนําไปผลติเป็นเฟอรนิ์เจอรไ์ด ้เช่น ตู้  โต๊ะ เตยีง ประเภทถอดประกอบ 

(Knock-down) เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องเสียง เช่น ทําตู้ลําโพง ตู้โทรทัศน์ 

ตู้เครื่องเสียงต่างๆ 

   การผลติแผ่นไมว้ทิยา ศาสตร์มวีตัถุประสงคเ์พือ่การนําแผน่ไมม้าใชท้ดแทนไม้

ธรรมชาต ิโดยพยายา มใหเ้กดิความคงทนและมคีวามเหมาะสมในการนําไปใชป้ระโยชน์ในลกัษณะ

ต่างๆ กนั ทัง้ปารต์เิกลิและเอม็ดเีอฟบอรด์ทีม่รีปูรา่งเช่นเดยีวกนัคอื เป็นแผ่นไมท้ีม่คีวามเรยีบของ

ผวิทัง้สองดา้น มคีวามกวา้ง ยาว และความหนา แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 

ขนาด กวา้งยา ว ทีผ่ลติกนัมากและนําไปใชอ้ยา่งแพรห่ลายคอืขนาก  4x8 ฟุต ส่วนความหนา  

ปาร์ติเกิล จะมคีวามหนาระหวา่ง 6-35 มิลลิเมตร ในขณะทีแ่ผ่นเอม็ดเีอฟบอรด์จะมคีวามหนา

ระหวา่ง 2.5 – 25 มลิลเิมตร เน่ืองจากความแขง็แรงของแผ่นปารต์เิกลิมน้ีอยกว่าเพราะมรีพูรนุอยู่

ดา้นในของแผน่ แต่แผน่เอม็ดเีอฟมคีวามหนาแน่นดว้ยการสานของเสน้ใยทัว่ถงึตลอดทัง้แผน่ ความ

แขง็แรงจงึมมีาก สามารถผลติในขนาดทีม่คีวามหนาน้อยกวา่ได ้ดว้ยคณุสมบตัคิวามหนาแน่นของ

เสน้ใยตลอดทัง้แผ่นจงึทาํใหแ้ผ่นเอม็ดเีอฟบอรด์มน้ํีาหนกัมากกว่าแผ่นปารต์เิกลิ เพราะถา้มคีวาม

หนามากจะทาํใหม้น้ํีาหนกัทีม่ากเกนิความเหมาะสม 

   สาํหรบัตลาดภายในประเทศไทย  มคีวามตอ้งการแผน่ไมว้ทิยาศาตรท์ีนํ่าไปผลติ
เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทต่างๆ ทีม่คีวามหนา 12 และ 16  มิลลิเมตร  เป็นส่วนใหญ่ ปริมาณการผลิต  
แผ่นปาร์ติเกิล  ไปใช้ผลิตเฟอร์นิ เจอร์มากกว่าแผ่นเอ็มดีเอฟบอร์ด เพราะมีนํ้า หนักที่ เบากว่า  
ราคาถูกกว่าทั้งยังทําเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะถอดประกอบได้เช่นกนั เคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก ในปจัจบุนั
จงึพบเหน็เฟอรนิ์เจอรท์ีท่าํจากปารต์เิกลิบอรด์อยา่งแพรห่ลาย เอม็ดเีอฟบอรด์จงึเป็นไม้
วทิยาศาสตรท์ีผ่ลติเฟอรนิ์เจอรเ์ฉพาะกลุม่ผูบ้รโิภคในระดบัสงู ซึง่ตอ้งการสนิ คา้ทีม่คีณุภาพดใีน
ระดบัหน่ึง เน่ืองจากการประกอบแผ่นเอม็ดเีอฟบอรด์เขา้ดว้ยการใชอุ้ปกรณ์สาํหรบัเฟอรนิ์เจอร ์และ
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ตะปคูวงจะแขง็แรงและแน่นหนากว่าการประกอบแผ่นปารต์เิกลิ การทาํสแีผ่นเอม็ดเีอฟบอรด์จะ
ประหยดัสมีากกวา่การทาสบีนแผน่ปารต์เิกลิทัง้ยงัมคีวามเรยีบสมํ่าเสมอ ข องสบีนแผ่นเอม็ดเีอฟ
บอรด์มากกว่า เอม็ดเีอฟบอรด์สามารถทาํผลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท์ีม่รีปูรา่งโคง้มนไดส้วยงามเช่นใด
กไ็ด ้ โดยไมต่อ้งนําวสัดอุื่นมาเสรมิ นอกจากน้ีเอม็ดเีอฟบอรด์ ยงัสามารถนําไปทาํคิว้ตกแต่ง
เฟอรนิ์เจอรต่์างๆ เพื่อเพิม่ความสวยงาม ใหก้บัเฟอรนิ์เจอรไ์ดอ้กีดว้ย  
   ทัง้น้ีแลว้เทคนิคการประกอบแผ่นปารต์เิกลิบอรด์หรอืแผ่นเอม็ดเีอฟบอรด์ ไมส่าม
รถใชเ้ทคนิคไดม้ากมาย เท่ากบัไมธ้รรมชาต ิการประกอบเป็นเฟอรนิ์เจอรจ์งึตอ้งใชอุ้ปกรณ์ (Fitting) 
สาํหรบังานเฟอรนิ์เจอรห์รอืตะปคูวงเท่านัน้ 
  4.ลกัษณะของวสัดุทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
   4.1 มกีารผลติโดยใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่ เป็นลกัษณะของวสัดทุีเ่ป็นมติรต่อ
สิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากสามารถช่วยลดการใชท้รพัยากรใหม ่เช่นผลติภณัฑท์ีท่าํจากวสัดุรไีซเคลิ วสัดุ
หมนุเวยีน หรอืคาํนึงถงึทีม่าของวสัดุ เลอืวสัดุทีท่ดแทนได ้เช่น การใชไ้มจ้ากแหล่งไมท้ดแ ทน ทีม่ ี
การเตรยีมการการสาํหรบัการตดั  และการทดแทนอยา่งเป็นระบบ  เพื่อใหส้่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ เป็นการลดการเสาะหา หรอืใชท้รพัยากรใหม ่หรอืในทาํนองเดยีวกนัการใช้
วสัดุทีท่ดแทนได ้จะลดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มโดยรวม  นอกจากน้ีควรพจิารณาวา่วตัถุดบิทีใ่ช้
ในการผลติสนิคา้ดงักล่าวสามารถรไีซเคลิไดห้รอืไม ่และรไีซเคลิไดใ้นสดัส่วนมากหรอืน้อยเมือ่เทยีบ
กบัสดัสว่นการใชว้ตัถุดบิทัง้หมด รวมถงึความสามารถในการนํากลบัมาใชใ้หม่ ของตวัผลติภณัฑ์
นัน้ๆ เอง หากหมดอายหุรอืเลกิการใชง้านแลว้ และไมท่ิง้ของเสยีตกคา้งไวใ้หก้บัสภาพแวดลอ้ม 
   4.2 ไมใ่ชว้สัดแุละสารเคมทีีเ่ป็นพษิในการผลติ ตวัอยา่งสารเคมอีนัตราย ทีพ่บใน
ผลติภณัฑม์ากทีสุ่ดคอืตะกัว่ ส่วนใหญ่พบในสทีีใ่ชท้าผลติภณัฑแ์ละวสัดุทีใ่ชท้าํเฟอรนิ์เจอร ์ซึง่มี
ผูผ้ลติพยายามสรรหาทัง้สารและสสีงัเคราะห์  เพือ่ใหว้สัดมุคีวามคงทนแขง็แรงมอีายกุารใช้ งาน
ยาวนานหรอืใยหนิทีใ่ชใ้นการผลติกระเบือ้งมุ งลงัคา สิง่เหล่าน้ีนอกจากจะส่งผลต่อสิง่แวดลอ้ม ยงั
สง่ผลต่อสขุภาพของผูผ้ลติ หรอืแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และผูอ้าศยัภายในอาคาร เช่น จะมี
อาการอ่อนเพลยี ปวดศรษีะ เซือ่งซมึ งว่งเหงาหาวนอนผืน่คนัตามผวิหนงั ระคายเคอืงต า จมกู คอ 
หายใจขดั หอบหดื และเป็นภมูแิพ ้เป็นตน้ 
   4.3 วสัดทุ ีใ่ชค้วรยอ่ยสลายดว้ยตวัเองได้  หากวสัดกุ่อสรา้งนัน้สามารถยอ่ยสลาย
ไดด้ว้ยตวัเองแ ละไมเ่ป็นพษิกบัสิง่แวดลอ้มแลว้ จะสามารถประหยดัทัง้พลงังานและลดกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มในขัน้ตอนการทาํลาย เมือ่วสัดุก่อสรา้ง สิน้อายกุารใชง้าน วสัดบุางชิน้เมือ่รือ้ถอนทาํลาย
จนเป็นขยะก่อสรา้งแลว้ยากแก่การนําไปใชก้าํจดั วสัดบุางชนิดมคีวามคงทนมากจนไมส่ามารถยอ่ย
สลายไดด้ว้ยตวัเองในธรรมชาต ิเช่น คอนกรตี 
   4.4 เลอืกใชว้ตัถุดบิในพืน้ที ่วสัดทุ ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มควรผลติจากวตัถุดบิทีม่ ี
อยูใ่นพืน้ที ่หรอืการใชว้ตัถุดบิทีม่าจากแหล่งตน้กําเนิดทีอ่ยูไ่มห่่างไกลจากสถานทีผ่ลติมากเกนิไป  
ทาํใหล้ดการสญูเสยีพลงังานในการขนสง่ สามารถลดคา่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้และระยะเวลาในการ
ขนสง่ยงัช่วยลดมลภาวะ ทางอากาศจากการขนสง่และฝุน่จากท่อไอเสยี ถา้แหลง่ตน้กาํเนิดวั ตถุดบิ
อยูใ่กลก้บัสถานทีก่่อสรา้ง ไมเ่พยีงลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและคา่ใชจ้า่ยจากการขนสง่ แต่ยงั
ช่วยเศรษฐกจิส่วนภมูภิาคใหเ้ขม็แขง็ยิง่ขึน้ 
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   4.5 ประหยดัพลงังานในการผลติ โดยพจิารณาจากการใชพ้ลงังานในการผลติวสัดุ

ก่อสรา้งนัน้ทีม่กีารใชพ้ลงังานน้อยลดการใชพ้ลงัง านหรอืใชพ้ลงังานมากเกนิไป  โดยเปรยีบเทยีบ

การใชพ้ลงังานกบัเทคโนโลยกีารผลติทีผ่า่นมา มอีตัราการสิน้เปลอืงพลงังานมากหรอืน้อยกวา่

กระบวนการผลติแบบปจัจบุนั นอกจากน้ีการใชพ้ลงังานทดแทนในกระบวนการผลติถอืเป็นสว่น

สาํคญัอยา่งหน่ึงในการประหยดัพลงังานในการผลติ 

   4.6 ลดการปลอ่ยสารพษิขณะผลติ การผลติวสัดจุะตอ้งไมป่ลอ่ยสารพษิ หรอืสาร

ตกคา้งออกมาสูส้ภาพแวดลอ้มมากเกนิ กวา่คา่มาตรฐานทีก่าํหนดหรอืลดน้อยลงจนแทบจะเป็น

ศูนย ์แมว้่าจะเหน็ไดไ้มช่ดัเจนเน่ืองจากเป็นกระบวนการทีไ่มไ่ดเ้กดิขึน้บรเิวณสถานทีก่่อสรา้ง แต่

แทจ้รงิแลว้การผลติวสัดุ ก่อสรา้ง เป็นปจัจยัหลกัในการทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดย

พจิารณาทีก่ารผลติวสัดดุงักลา่วสรา้งใหเ้กดิของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายหรอืเกดิมลพษิหรอืไม ่โรงงานที่

ทาํการผลติมกีารทิง้หรอืกาํจดัของเสยีทีเ่ป็นอนัตรายหรอืเกดิมลพษิหรอืไม ่โรงงานทีท่าํการผลติมี

การทิง้หรอืกํา จดัของเสยีเหล่านัน้อยา่งไร ตวัอยา่งเช่น  อาคาร ก่ออฐิฉาบปนูจะสง่ผลดต่ีอ

สภาพแวดลอ้มในแงข่องพลงังานทีใ่ชใ้นการผลติและใชพ้ลงังานในการก่อสรา้ง หรอืตดิตัง้น้อยแต่

สารเคมทีีอ่อกมาจากโรงงานผลติ อาจจะเป็นอนัตรายต่อสภาพแวดลอ้มรวมทัง้มกีารใชพ้ลงังานใน

การขนสง่ปรมิาณมากได ้

   4.7 ใชบ้รรจภุณัฑท์ีส่ามารถนํากลบัไ ปใชใ้หม่ ดา้นบรรจภุณัฑห์บีหอ่ ตอ้งเลอืก

วตัถุดบิในการทาํบรรจภุณัฑ ์ทีป่ลอดภยัและสามารถนําไปรไีซเคลิได ้อาจรวมถงึการใชว้สัดกุ่อสรา้ง 

ทีไ่มม่สีารพษิหรอืสารตอ้งหา้มทีจ่ะเป็นมลพษิต่อสภาพแวดลอ้มเป็นสว่นผสมอยูใ่นการบรรจหุบีหอ่ 

มขีนาดและน้ําหนกัของหบีห่อทีเ่หมาะสมไม่ ใหญ่เกนิความจาํเป็น ซึง่จะไมท่าํใหเ้กดิการสิน้เปลอืง

พลงังานในการขนสง่ 

   4.8 เป็นวสัดกุ่อสรา้งทีผ่ลติในพืน้ที ่นอกจากการพจิรณาวตัถุดบิทีอ่ยูใ่นพืน้ทีท่ี่

ผลติวสัดุก่อสรา้งแลว้ วสัดุก่อสรา้งทีจ่ะเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มควรเป็นวสัดุก่อสรา้งทีผ่ลติในพืน้ที่

ก่อสรา้งนัน้ๆ หรอืผลติไมไ่กลจากพืน้ทีท่ีก่่อสรา้ง โดยเลอืกใชว้สัดกุ่อสรา้งทีม่รีะยะทางในการขนสง่

ไมม่าก ทาํใหม้กีารใชพ้ลงังานในการขนสง่น้อยในการจดัซือ้หา ไมส่ิน้เปลอืงพลงังาน สง่ผลทาํใหล้ด

การทาํลายสิง่แวดลอ้ม 

   4.9 มอีายกุารใชง้านทีย่าวนาน มคีวามคงทนถาวร วสัดทุีม่อี ายกุารใชง้าน

ยาวนานสามารถช่วยลดการใชท้รพัยากรและพลงังานได ้แต่หากวสัดกุ่อสรา้งนัน้ไมส่ามารถใชง้าน

ไดย้าวนาน จะทาํใหต้อ้งสิน้เปลอืงพลงังานและทรพัยากรทัง้ในการรือ้ถอนวสัดใุนการซ่อมบาํรงุที่

อาจเกดิขึน้บ่อย รวมทัง้การใชว้สัดุก่อสรา้งในการตดิตัง้ใหม ่และเชื่อมโยงถึ งกจิกรรมอื่นๆที่

เกีย่วขอ้ง เช่นมกีารขนส่งเพิม่ขึน้ 

   4.10 ไมป่ลอ่ยสารทีเ่ป็นพษิในขณะใชง้าน สามารถพจิรณาไดต้ัง้แต่การเลอืกใช้

วตัถุดบิในการผลติ แต่ทัง้น้ีมวีสัดกุ่อสรา้งหลายชนิด ทีค่อ่ยๆ ปลอ่ยสารพษิออกมาตามวนัแ ละเวลา

ทีผ่่านไป เช่น วสัดุในกลุ่ มฉนวนกนัความรอ้ น วสัดมุงุหลงัคา สน้ํีามนั และสารจาํพวกเรซนิ ตะกัว่

เป็นตน้ ประหยดัพลงังานระหวา่งการใชง้าน ซึง่หมายถงึ  การประหยดัพลงังานในการใชว้สัดหุรอื
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ผลติภณัฑน์ัน้ๆ เช่น เครือ่งปรบัอากาศพลงังาน และเกดิการประหยดัพลงังานในอาคารจากการใช้

วสัดกุ่อสรา้งชนิดนัน้ๆ เช่น การประหยดัพลงังาน จากการใชก้ระจกสะทอ้นความรอ้น หรอืกระจก 2 

ชั้น ทําให้อุณหภูมิภายในอาคาร  ตํ่ากว่าอุณหภูมิ ภายนอกอาคาร รวมทัง้การใชส้ารเคมหีรอื

ทรพัยากรอื่นๆ น้อยระหวา่งการใชง้านดว้ย เช่น  วสัดปุพูืน้ทีไ่มจ่าํเป็นตอ้งใชน้ํ้ายาสารเคมหีรอื

เครือ่งดดูฝุน่ในการทาํความสะอาด เป็นตน้ 

   4.11 มกีารบาํรงุรกัษาตํ่า ถงึแมก้ารบาํรงุรกัษาวสัดถุอืเป็นการยดือายกุารใชง้าน

วสัดนุัน้ แต่หากพจิรณาความถีแ่ลว้ควรเป็นวสัดทุีม่คีวามถีใ่นการบาํรงุรกัษาไมบ่่อย หรอืสามารถ

บาํรงุรกัษาซ่อมแซมไดง้า่ย  เช่น  การใชเ้ครือ่งมอืพืน้ฐานในการซ่อมบาํรงุ สามารถถอดเปลีย่น

เฉพาะบางชิน้สว่นทีช่าํรดุและสามารถใชง้านไดต่้อไป และสามารถทาํการซ่อมแซม บาํรงุรกัษาได้

ดว้ยตนเอง เป็นตน้ ซึง่นอกจากจะสามารถลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการผลติก่อสรา้งหรอื

ตดิตัง้ใหมแ่ลว้ ยงัสามารถลดตน้ทุนในการรกัษาสภาพอาคารใหส้ามารถใชง้านไดใ้นระยะเวลาที่

ยาวนาน 

   4.12 มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส การเปิดเผยขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้มของวสัดุ

ก่อสรา้งชนิดนัน้ๆ เป็นประเดน็สาํคญัสาํหรบัลกัษณะของวสัดกุ่อสรา้งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และ

ขอ้มลูนัน้ตอ้งพอเพยีงต่อการใชส้นิคา้ บรกิารดงักลา่วของผูบ้รโิภคอยา่งถกูตอ้งและมปีระสทิธภิาพ 

โดยควรตอ้งมฉีลาก มคีู่มอื และหรอืเอกสารต่างๆ ทีบ่่งบอกขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้หรอืวสัดุก่อสรา้ง

นัน้ๆ อยา่งครบถว้น  

  วสัดุทดแทนทีใ่ชผ้ลติเฟอรนิ์เจอร ์มคีุณสมบตัใิกลเ้คยีงกบัไม ้และพลาสตกิ มหีลาย

ชนิด ในทีน้ี่จะกลา่วถงึวสัดทุีนํ่ามาเป็นตวัแปรของงานวจิยั คอื กระดาษรงัผึง้ 

  กระดาษรงัผึง้ (0HONEYCOMB PAPER

  หลงัจากสงครามโลกครัง้ที ่ 2 หรอื หลงั คศ .1950 2

) 

 กระดาษรงัผึง้ เริม่เป็นทีรู่จ้กัครัง้

แรกในอุตสาหกรรมเครือ่งบนิ และรูจ้กักนัดวีา่เป็นวตัถุดบิทีช่่วยในการลดตน้ทุนสนิคา้ ในกลุม่

อุตสาหกรรมการก่อสรา้งของยโุรปเป็นอยา่งมาก  เน่ืองจากในขณะนัน้วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการก่อสรา้ง

ขาดตลาด เช่น ไมอ้ฐิ ดงันัน้ กระดาษรงัผึง้ จงึถอืเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงในการใชท้ดแทนวตัถุดบิ

ประเภท ไม้ 2 กระดาษรงัผึง้เริม่ใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย ในอุตสาหกรรม ประเภท เฟอรนิ์เจอร ์เช่น 

แกนในประตูกําแพง หรอืส่วนประกอบในเฟ อรนิ์เจอรต่์างๆ  ผูป้ระกอบการผลติเฟอรนิ์เจอร ์ได้

เลอืกใชก้ระดาษรงัผึง้เป็นวตัถุดบิ 2ในการผลติเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองเพราะมนัช่วย 2 ทาํใหเ้ฟอรนิ์เจอร์

นัน้มน้ํีาหนกัลดลงมากกวา่รอ้ยละ 70 ซึง่สง่ผลใหล้กูคา้มคีวามสะดวกในการขนยา้ยเฟอรนิ์เจอรด์ว้ย

ตนเองนอกจากนัน้ไดเ้ริม่นํา2 กระดาษรงัผึง้มาผลติเป็น พาเลท แต่เน่ืองจากยงัตอ้งใชแ้รงงานคน  จงึ

ยงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมนกัในขณะนัน้ 2 2ในระหวา่งปี คศ . 1990 กระดาษรงัผึง้เริม่เป็นทีรู่จ้กัในอุตสาหกรรม

รถยนต ์และไดถ้กูนํามาใชท้ดแทนวตัถุดบิอื่นๆ  รวมไปถงึอุตสาหกรรมเฟอรนิ์เจอร ์กม็กีารเพิม่

ปรมิาณการใชข้ึน้เป็นจาํนวนมาก2 2จนกระทัง่ปี คศ. 2000 กระดาษรงัผึง้ถกูมองวา่เป็นสนิคา้ทีม่รีาคา

ถูก และ ไมม่คีวามแขง็แรง แต่เน่ืองจากว่ามนัไดถู้กนําไปใชใ้นหลายอุตสาหกรรม ผูใ้ชห้ลายคน

สามารถยนืยนัไดว้า่กระดาษรงัผึง้มคีวามแขง็แรงมากกวา่รปูลกัษณ์ทีเ่หน็ภายนอก และเป็นที่
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ยอมรบัวา่เป็นวตัถุดบิชัน้ด ีสาํหรบักลุม่อุตสาหกรรมก่อสรา้ง เฟอรนิ์เจอรร์วมไปถงึเป็นทีรู่จ้กักนัดี

วา่เป็นบรรจภุณัฑท์ีช่่วยรกัษาสภาพแวดลอ้ม 2 ในปจัจบุนั 2

  2

พาเลทกระดาษรงัผึง้เริม่เป็นทีรู่จ้กั และ

นํามาทดแทนพาเลทไม้  เน่ืองจากผูส้ง่ออกทีต่อ้งการสง่สนิคา้ไปประเทศในแถบทวปีอเ มรกิา ยโุรป 

และญีปุ่น่  จาํเป็นตอ้งผา่นขัน้ตอนในการรมควนั เพือ่กาํจดัเชือ้โรคและสิง่ปลอมปน  ทีอ่ยูใ่นไม้

เสยีก่อน ซึง่เสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ย และประเทศเหลา่น้ียงัมกีฎระเบยีบขอ้หา้มมากมาย ในการนําไม้

เขา้ประเทศ ดงันัน้บรรจภุณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งเช่น  กระดาษรงัผึง้ กาํลงัเป็นทีต่อ้งการ

และไดร้บัความนิยมไปทัว่โลก 

   1. แกนกระดาษรงัผึง้ (Honeycomb Paper Core) 

คณุสมบตัขิองกระดาษรงัผึง้สามารถแบ่งประเภทตามลกัษณะการใชง้าน ของกระดาษ

รงัผึง้ได ้ดงัน้ี  

   2. แผ่นกระดาษรงัผึง้ (Honeycomb Paper Board) 2

แกนกระดาษรงัผึง้ทาํจาก

กระดาษรไีซเคลิเกรด 185 แกรม / ตร.ม. โดยผ่านเครือ่งเพื่อทาํการขึน้รปูเป็นรปูทรงหกเหลีย่ม 

คลา้ยรงัผึง้ธรรมชาติ  โดยขนาดแต่ละดา้นของหกเหลีย่ม จะมสีองขนาด  คอื 8 มม. และ 12 มม. 

หน้ากวา้งกระดาษสามารถผลติไดก้วา้งสงูสดุ 1200 มลิลเิมตร  ความยาวกระดาษเมือ่ยดืแลว้ไม่

จาํกดั ความหนากระดาษผลติไดต้ัง้แต่  10.0 - 80.0 มลิลเิมตร แกนกระดาษรงัผึง้สามารถนําไปใช้

ประโยชน์ไดห้ลากหลาย  ไมว่่าจะเป็นทาํเป็นไสใ้นของแผ่นเฟอรนิ์เจอร ์หรอืประตู  นํามาเป็นวสัดุ

ประกอบในการขึน้รปูแผน่กระดาษรงัผึง้  และยงันําไปใชใ้นงานตกแต่งเพือ่ความสวยงาม ในงาน

แสดงสนิคา้ 

แผ่นกระดาษรงัผึง้เป็น

กระดาษทีป่ระกอบดว้ยวสัด ุ2 ส่วน คอื แกนกระดาษรงัผึง้ทีท่าํจากกระดาษรไีซเคลิเกรด 185 แกรม 

และแผน่กระดาษปะ บน ลา่ง ทีใ่ชก้ระดาษคราฟท ์เกรด 250-300 แกรม ดว้ยลกัษณะของโครงสรา้ง

กระดาษรงัผึง้ และแผน่ปะบนลา่งทีเ่ป็นกระดาษเกรดสงูนัน้ ทาํ ใหคุ้ณสมบตัขิองแผ่นกระดาษรงัผึง้ 

เป็นกระดาษทีม่คีวามทนทาน  แขง็แรง และยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึนําไปประยกุตใ์ชใ้นงาน

ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีเช่นทาํเป็นแผน่กนักระแทกดา้นในสนิคา้ เพือ่ทดแทนโฟม เป็นแผน่รอง

ระหวา่งสนิคา้เพือ่ป้องกนัความเสยีหายในขณะขนสง่ ฯลฯ แผน่ กระดาษรงัผึง้มขีนาดความกวา้ง

สงูสุด 1200 มลิลเิมตร และความยาวถงึ 3,000 มลิลเิมตรโดยสามารถเลอืก 2 ความหนาของกระดาษ

ไดต้ัง้แต่ 10, 20, 30 และ40 มลิลเิมตร เพือ่ความเหมาะสมกบังาน2

   3. บรรจภุณัฑก์ระดาษรงัผึง้ และแท่นแสดงสนิคา้ ( Honeycomb Packaging and 

Product showing stand) 

 ปจัจบุนัผูผ้ลติไดนํ้ากระดาษรงัผึง้

มาพฒันาผติภณัฑ ์ไดห้ลายรปูแบบ อาท ิเช่น บรรจภุณัฑก์ร ะดาษรงัผึง้ แท่นแสดงสนิคา้ พาเลท

กระดาษรงัผึง้ มมุกนักระแทกสิน้คา้ วสัดใุนงานแสดงสนิคา้ บธูสนิคา้ และเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ หรอืแม่

กระทัง่โลงศพ 

กระดาษรงัผึง้มคีุณสมบัตคิลา้ยกระดาษลกูฟูก  แต่มคีวามสามารถในการ

รบัแรงกระแทกไดด้กีวา่ จงึไดนํ้ามาทาํบรรจภุณัฑก์ระดาษรงัผึง้ เพือ่ป้องกนัสนิคา้ภายใน  ทีต่อ้งการ

ความระมดัระวงัอยา่งสงูหรอืสนิคา้ทีม่น้ํีาหนกัมาก เช่น  สนิคา้อเิลคทรอนิคส ์เครือ่งใชไ้ฟฟ้า 

สุขภณัฑต่์างๆ ฯลฯ ดว้ยลกัษณะของกระ ดาษรงัผึง้ทีม่คีวามแขง็แรงและสวยงาม  จงึยงัสามารถ

นํามาทาํเป็นสว่นประกอบของบธู แท่นรองสนิคา้ หรอืแท่นโชวต่์างๆ ในการจดัแสดงสนิคา้ได ้



25 

   4. พาเลทกระดาษรงัผึง้ (Honeycomb Paper pallet) 2

   5. มมุกนักระแทกกระดาษ (Corner Protector) 2

จากโครงสรา้งความแขง็แรง

ของกระดาษรงัผึง้ ไดถู้กนํามาผลติเป็นพาเลทกระดาษทีม่คีวา มแขง็แรงรบัน้ําหนกัไดส้งูมาก ตวัพา

เลทมน้ํีาหนกัเบา กนัความชืน้ไดถ้งึรอ้ยละ 90 เป็นทางเลอืกใหมส่าํหรบัผูส้่งออก โดยพาเลททีร่บั

น้ําหนกัไดท้ีไ่มเ่กนิ 1 ตนั หรอื รบัน้ําหนกั สงูสุดไมเ่กนิ 2 ตนั 

 จากการศกึษา คุณสมบตัิต่างๆ  นัน้ ผูว้จิยัสนใจวสัดทุดแทน ประเภทกระดาษ และเลอืก

กระดาษรงัผึง้เป็นวสัดุในการทาํวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

มมุกนักระแทกกระดาษ  เป็นตวั

ช่วยเสรมิการรบัแรงในงานบรรจภุณัฑ ์กรณทีีม่กีารบรรทุกสนิคา้ซอ้นกนัหลายชัน้ และป้องกนัมมุ

ของสนิคา้ไมใ่หเ้สยีหายขณะขนยา้ย โดยมมุกนักระแทกน้ีสามารถเลอืกขนาดไดห้ลายขนาดตาม

ความเหมาะสมของงานไมว่า่จะเป็นความกวา้งของปีกมมุกนักระแทก และความหนาของมมุ 

 

การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์

 แนวคิดในการออกแบบเฟอรนิ์เจอร์ 

 เฟอรนิ์เจอร ์(Furniture) มชีื่อเรยีกภาษาไทยหลายอยา่ง เช่น เคหะภณัฑ ์ครภุณัฑ ์เครือ่ง

เรอืน เครือ่งใชภ้ายในบา้นหรอืเครือ่งตกแต่งบา้น ลว้นแต่มคีวามหมายใกลเ้คยีงกนั  ดงันัน้

เฟอรนิ์เจอร ์หมายถงึ ประเภทอุปโภค ซึง่ไดแ้ก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะทาํงาน ตูช้นิดต่างๆ เกา้อี ้เตยีงนอน 

ชัน้วางของ ตลอดจนสิง่ของทีใ่ชต้กแต่งอาคาร เป็นตน้ 

 ดงันัน้ การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์ (Furniture design) คอืการออกแบบเครือ่งเรอืนเครือ่ง

ตกแต่งภายในอาคารทีค่าํนึงถงึประโยชน์ใชส้อย ความงาม ความสะดวกในการใชง้านมากทีส่ดุ โดย

เน้นดา้นประโยชน์ใชส้อยก่อนความงาม (วรรณ ีสหสมโชค. 2550: 2)  

 ณพสกล สมีานะชยัสทิธิ ์ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า สิง่ทีม่นุษยไ์ดป้ระดษิฐข์ึน้มาเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อย ในการดาํรงชวีติภายใตก้ารทาํกจิกรรมต่างๆ  เช่น การนัง่ นอน 

รบัประทานอาหาร ทาํงาน  และใชป้ระกอบกบัอาคารทางดา้นงานสถาปตัยกรรมทัง้ภายในและ

ภายนอก (ณพสกล สมีานะชยัสทิธิ.์ 2550: online) 

 ผูว้จิยัพอสรปุไดว้่า การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์คอื การออกแบบเครือ่งเรอืนเพื่อสนองความ

ตอ้งการแก่ผูบ้รโิภค ทัง้ทางดา้นประโยชน์ใชส้อย และรปูแบบความสวยงาม ความทนัสมยั ใหเ้ขา้

กบัทีอ่ยูอ่าศยั 

  รปูแบบของเฟอรนิ์เจอร ์ 

   รปูแบบ (Style) มกีารแบ่งออกตามปจัจยัแวดลอ้มต่างๆ โดยส่วนใหญ่ทีพ่บจะแบ่ง 

รปูแบบ ดงัน้ี 

   1.1 เฟอรนิ์เจอรร์ปูแบบทางการ (Formal Furniture Style) เป็นเฟอรนิ์เจอรท์ีนิ่ยม

มาตัง้แต่ สมยัโบราณ มเีฉพาะในปราสาทราชวงัเท่านัน้ 
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   1.2 เฟอรนิ์เจอรท์อ้งถิ่น  (Provincial Style Furniture) เครือ่งเรอืนแบบไมเ่ป็น

ทางการหรอื  เฟอรนิ์เจอรท์ีล่อกเลยีนแบบจากแบบทีไ่มเ่ป็นทางการ  โดยการตดัทอนลดสว่นจากรปู  

แบบเดมิโดยใหเ้ขา้กบัประโยชน์ใชส้อยของคนในทอ้งถิน่  

   1.3 เฟอรนิ์เจอรแ์บบทนัสมยั  (Modern Style Furniture) เฟอรนิ์เจอรท์ีเ่กดิขึน้

ในช่วง ศตวรรษที่ 20 โดยเน้นดา้นการออกแบบตามความคดิสรา้งสรรค์  โดยมคีวามตอ้งการ  ดา้น

ประโยชน์ใชส้อยใหม้ากทีส่ดุ 

   อุดมศกัดิ ์สารบุิตร  (2550 ) กล่าวไวว้่า การออกแบบเฟอรนิ์เจอรค์วรคาํนึงถงึ

องคป์ระกอบของการออกแบบ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 ประการ คอื  ประโยชน์ใชส้อย  

รปูทรงสสีนัตอ้งสวยงาม ราคาตอ้งประหยดั 

   ประโยชน์ใช้สอย (Good Function) หมายถงึ เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตอ้งสนองความ

ตอ้งการในหน้าทีใ่ชส้อยไดค้รบถว้น และเกดิความสะดวกสบายแก่ผูใ้ช ้

   รปูทรงสสีนัตอ้งสวยงาม (Handsome Form & Beautiful Color) เป็นการสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ช ้ทางดา้นจติใจ และความรูส้กึ ฉะนัน้ตอ้งสรา้งรปูท รงเฟอรนิ์เจอรใ์หม้คีวาม

สวยงาม การตกแต่งสผีวิใหม้ลีวดลายสสีนัจงึจะเป็นทีต่อ้งการของผูใ้ช ้

   ราคาตอ้งประหยดั (High Economic) เรือ่งราคาเป็นดา่นสดุทา้ยในการตดัสนิใจ

ซือ้ ถา้เฟอรนิ์เจอรน์ัน้มปีระโยชน์ใชส้อยดจีรงิ หรอือยา่งน้อยราคาควรสมดลุกบัคณุภาพของ

ผลติภณัฑน์ัน้จงึจะเกดิความยตุธิรรมกบัทัง้ผูข้ายและผูซ้ือ้ (อุดมศกัดิ ์สารบุิตร. 2550) 

   รปูแบบของเฟอรนิ์เจอรท์ีท่นัสมยั  การออกแบบสมยัใหมแ่ละการออกแบบรว่ม

สมยัไดถ้อืกาํเนิดขึน้ประมาณ  ค.ศ. 1990 จากศลิปะบรสิทุธ์  สูศ่ลิปะประยกุต์  โดยผสมผสานกบั

ความคดิสรา้งสรรคส์รา้งสิง่ป ระดษิฐ์  เรยีกวา่ศลิปะปฏบิตัเิกดิประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ยา่งเป็น

รปูธรรม เพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการการออกแบบชวติและสรา้งสรรค ์ชวีติของตนใหด้ยีิง่ขึน้กวา่เดมิ  

(กุลสติ เสง็นา. 2550: 7; อา้งองิจาก Create Better Life By Cooper- Hewitt. 1989) ในปี ค.ศ. 1890 – 

1989 Michael Thonet ถอืว่าเป็นผูร้เิริม่แห่งวงการออกแบบรว่มสมยั  Art Nouveau โดยประยกุต์

การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์สาํหรบั บชนชัน้กลาง และยงัเป็นผูจ้ดุประกายความคดิทฤษฎแีนวใหมสู่่

วงการนกัออกแบบผลติภณัฑ ์กลุ่มนกั ออกแบบจงึมคีวามคดิเป็นอสิระ 

   Walter Gropuis ผูก่้อตัง้สถาบันการออกแบบ  DAS, Statiche Weimar แห่งเมอืง 

ไว มาร ์ประเทศเยอรม์นั รว่มกบั Ludwig Mies Val Der Rohe, Marcel Breuer , Paul Klee , Wassilk 

Kandissky , Le Corbusier (สถาปนิกชาวฝรัง่เศส ) Alvar aalto , Hans J. Wegner (นกัออกแบบ

ชาวอเมรกิา ) และอกีหลายท่านไดอ้อกแบบ สรา้งสรรคเ์กา้อีใ้นนิทรรศการการออกแบบเฟอรนิ์เจอร์  

ใน ปี ค.ศ.1926 ณ เมอืง Stuttgart ประเทศเยอรมนั 

   ลุดวกิ มสั แวน เตอโรห์ (Ludwig Mies Van Dr Rohe) มแีนวความคดิทีว่่า  “เลก็

แต่มากดว้ยประโยชน์” (Less is More)  
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   ฮานส ์เจ แวกเนอร ์(Hans J.Wegner) มแีนวคดิทีว่่า “การออกแบบอนัน่าปิตยินิดี
ทีส่รา้งความพงึพอใจทัง้ผูอ้อกแบบ  ผูผ้ลติ สูผู่ใ้ชน้ัน้ ตอ้งใชง้านไดด้ี และมรีปูทรงทีส่วยงามควบคู่  
กนัอยูเ่สมอ” (Pleasing Design is Function & Aesthetic)  
   George E. Dieter (กุลสติ เสง็นา. 2550: 8; อา้งองิจาก George E. Dieter. 2000: 
47-49) การออกแบบ  อุตสาหกรรม (Industrial Design) หรอืการออกแบบผลติภณัฑ์  (Product 
Design) ทีด่นีัน้ ตอ้งม ีคุณสมบตั ิ7ประการดงัน้ี 
    1. ประโยชน์ใชส้อยตรงกบัความ  ตอ้งการของผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชง้านและมี
คณุภาพในการใชง้าน  ในทีน้ี่หมายถงึความงา่ย  และ ความสะดวกสบาย  ในการใชง้าน  รปูทรงที่
กระชบัในการจบั มคีวาม แขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน มคีวามปลอดภยัในการใชง้าน  
    2. ประสทิธภิาพในการทาํงาน  หมายถงึ  ผลติภณัฑ ์มชีว่งอายกุารใชง้านที่

คุม้คา่ มคีวามเหมาะสมในการใชง้าน  มคีณุภาพทีไ่วว้างใจได้  งา่ยตอ่การใชง้าน  ประหยดั ง่ายตอ่การ
ดแูลรกัษา และซ่อมบาํรงุ  นอกจากนัน้การออกแบบผลติภณัฑท์ีด่ตีอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทาง
กฎหมาย และ มาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

    3. รปูทรงภายนอก สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย  และมี
ความเหมาะสมในการใชง้าน มคีวามแตกต่างทีโ่ดดเด่น 
    4. เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
    5. มรีปูลกัษณ์สวยงาม สามารถดงึดดูความสนใจไดด้ ี
    6. มคีวามสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลติในระบบอุตสาหกรรม 
    7. มตีน้ทุนทีเ่หมาะสม  

  หลกัการออกแบบ  

   การออกแบบเฟอรนิ์เจอรโ์ดยทัว่ไปมกัจะมหีลกัในการออกแบบดงัน้ี  
   1. เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตอ้งสะดวกต่อการใชง้าน (Easy to use & convenience) 
   2. เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตอ้งใชว้สัดุทีเ่หมาะสม (Most suitable material) 
   3. เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตอ้งมโีครงสรา้งแขง็แรง และทนทาน (Strong & durable 
construction) 
   4. เฟอรนิ์เจอรน์ัน้  ตอ้งใชเ้ทคนิคการผ ลติ ทีส่อดคลอ้งกบัวสัดทุ ีใ่ช้   (Processing 
method that is suitable for the material)  
   5. เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตอ้งมรีาคาและคณุภาพสมดลุกนั (Cost & quality should be 
matched)  
   6. เฟอรนิ์เจอรน์ัน้ตอ้งมรีปูรา่งและสสีนัเขา้กนัได ้(Form & color should be harmony 
& beautiful method) 
 ในการออกแบบเฟอรนิ์เจอรจ์ะตอ้งมหีลกัการออกแบบทีส่มัพนัธก์บัการออกแบบ
เฟอรนิ์เจอรเ์พือ่สะดวกต่อการใชง้าน ใชว้สัดทุีเ่หมาะสม โครงสรา้งแขง็แรงทนทาน ใชเ้ทคนิคการ
ผลติทีส่อดคลอ้งกบัผูใ้ช ้มรีาคาและคณุภาพทีส่มดลุ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ใชส้อยได้ครบถว้น และลด
ตน้ทุนการผลติใหไ้ดม้ากทีส่ดุ นอกจากน้ีตอ้งมรีปูรา่งและสสีนัทีเ่ขา้กนัได ้มจีดุประสงคเ์พือ่จงูใจผู้
ซือ้และสง่เสรมิการขาย (วรรณ ีสหสมโชค. 2550: 2-7) 
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  หลกัการออกแบบเฟอรนิ์เจอรใ์ห้ทนัสมยั 

   งานออกแบบทีด่แูลว้ใหค้วามรูส้กึวา่ทนัสมยั (Modern design) มหีลกัการพจิารณา 

ดงัน้ี 

   1. สามารถใชง้านไดจ้รงิๆ ตรงกบัความจาํเป็น (Need) ในชวีติประจาํวนัของปจัจบุนั 

   2. ออกแบบตรงกบัความตอ้งการอยา่งชดัแจง้ในช่วงเวลานัน้ 

   3. เกดิประโยชน์ในดา้นความกา้วหน้าทัง้ทางศลิปะ และประโยชน์ใชส้อยไป

พรอ้มๆ กนั  

   4. มกีารใชว้ ัสดใุหม ่หรอืวสัดรุไีซเคลิ เทคนิคใหม ่มกีารพฒันาใหด้ขีึน้กวา่ทีเ่คย

เหน็อยูต่ามปกต ิสามารถเลอืกวสัดทุีเ่หมาะสม 

   5. มกีารพฒันารปูทรง พืน้ผวิ และส ีซึง้เกดิจากความตอ้งการโดยตรงทีส่อดคลอ้ง

ทีเ่หมาะสมกบัวสัดุทีใ่ชแ้ละเทคนิคการผลติ 

   6. มคีวามชดัเจนในคณุภาพ (Qualities) และความงามของวสัดทุีใ่ช ้อยา่ทาํให้

วสัดดุเูหมอืนวา่เป็นอยา่งอื่นทีท่าํใหเ้กดิความเขา้ใจผดิต่อวสัดทุีแ่ทจ้รงินัน้ ไมพ่ยายามมาบดบงั

พืน้ผวิ ทีแ่ทจ้รงิของวสัดุ 

   7. ลกัษณะงานสามารถบ่งบอกวธิกีารไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น ไมท่าํใหง้านทีผ่ลติใน

ระบบอุตสาหกรรม (Mass-production) มลีกัษณะเหมอืนงานหตัถกรรม (Handicraft) 

   8. มกีารใชว้สัดแุละกรรมวธิกีารผลติอยา่งกลมกลนืกนัเป็นทีน่่าพอใจ สรา้งความ

พงึพอใจแก่ผูพ้บเหน็ 

   9. สามารถใชเ้ครือ่งจกัรในการผลติอยา่งเหมาะสม และสะดวกสาํหรบัควบคมุการ

ผลติ 

   10. สามารถสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในวงกวา้ง 

   11. มคีวามแขง็แรง ทนทาน โดยเลอืกใชโ้ครงสรา้งใหเ้หมาะสม คาํนึงถงึความ

ปลอดภยัขณะใชง้าน 

   12. มคีวามสะดวกสบายในการใชง้าน (Ergonomics) คาํนึงถงึสดัส่วนทีเ่หมาะสม

กบัการใชง้าน ขนาด และขดีจาํกดัของผูใ้ช ้เช่น เกา้อี ้ตอ้งมขีนาดสดัสว่นทีเ่หมาะสมกบัการใชง้าน 

   13. มคีวามสวยงามน่าใช ้คอื ตอ้งออกแบบใหผ้ลติภณัฑม์รีปูรา่ง ขนาด สสีนั 

สวยงามน่าใช ้นอกจากนัน้ นกัออกแบบจะตอ้งช่วยยกระดบัเกีย่วกบัรสนิยมในดา้นรปูรา่ง ขนาด 

สสีนั แก่ผูใ้ชใ้หด้ขี ึน้ 

   14. มรีาคาพอสมควร นกัออกแบบทีด่ตีอ้งรูจ้กักาํหนดการใชว้สัดุใหถู้กตอ้ง รวมทัง้

กรรมวธิกีารผลติทีเ่หมาะสม ผลติงา่ย สะดวก ทัง้ยงัรวมไปถงึราคาของงานนัน้ใหม้รีาคาเหมาะสม

กบัวสัด ุและสมควรตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
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   15. การขนสง่ การออกแบบตอ้งคาํนึงถงึการประหยดัคา่ขนสง่ ขนสง่สะดวก กนิ

เน้ือทีใ่นการขนสง่หรอืไม ่การขนสง่ท างบก ทางน้ํา หรอืทางอากาศตอ้งทาํการบรรจหุบีหอ่อยา่งไร

โดยไมท่าํใหเ้กดิการชาํรดุเสยีหาย ขนาดของรถบรรทุกสนิคา้ หรอืเน้ือทีท่ีใ่ชใ้นการขนสง่นัน้มขีนาด

กวา้ง ยาวเท่าไร 

   16. การซ่อมแซมงา่ย ตอ้งทาํการออกแบบใหส้ามารถแกไ้ขไดแ้ละการสกึหรอตํ่า 

  เทคโนโลยีเฟอรนิ์เจอร ์

   งานเฟอรนิ์เจอรโ์ดยส่วนใหญ่แลว้จะพบกบัปญัหาใหญ่ 2 ขอ้ ในแงข่องโครงสรา้ง

กค็อื ความมัน่คง (Stability) ความแขง็แรง (Strength) ของเฟอรนิ์เจอร์  และน้ําหนกัคงที ่น้ําหนกัจร 

น้ําหนกัคงทีห่รอืน้ําหนกัสถติ (Static loads) 

   1. ความมัน่คง และ ความแขง็แรงของเฟอรนิ์เจอร ์คว ามเสถยีรหรอืความมัน่คง  

(Stability) หมายถงึ คุณสมบตัขิองวตัถุในการทีจ่ะยงัคงอยูใ่นตําแหน่งทีว่างไว ้โดยปกตใินกรณขีอง

เฟอรนิ์เจอรจ์ะอยูใ่นตําแหน่งตัง้ฉากกบัพืน้ ความแขง็แรง (Strength) หมายถงึ คุณสมบตัขิองวตัถุที่

ต่อตา้นแรงใดๆ กต็ามทีจ่ะไมท่าํใหว้ตัถุนัน้เกดิดารแตกหกั หลุดออกจากกนั หรอืทาํใหโ้ก่ง งอ หรอื

สัน่คลอนอยา่งมาก 

   2. น้ําหนกัคงที ่และน้ําหนกัจร น้ําหนกัคงทีห่รอืน้ําหนกัสถติ (Static loads) 

หมายถงึ น้ําหนกัหรอืภาระทีไ่มม่กีารเคลือ่นที ่แรงทีท่าํใหเ้กดิน้ําหนกัสถติขึน้คอื แรงโน้มถ่วง 

(Gravity) ของวตัถุทุกชิน้จะถูกดึ งดดูเขา้สูศู้นยก์ลางของโลกดว้ยแรงทีเ่กดิจากน้ําหนกัของวตัถุ ซึง่

หมายถงึน้ําหนกัคงทีข่องวตัถุนัน้เอง 

    2.1 น้ําหนกัจร หรอืน้ําหนกัแปลเปลีย่น (Live loads) เป็นน้ําหนกัทีเ่คลือ่นยา้ย

ภายในวตัถุนัน้ๆ เช่น น้ําหนกัคนหรอืวตัถุทีอ่ยูบ่นอาคาร  

    การคาํนวณหาน้ําหนกัของเฟอรนิ์เจอรม์สี่วนทาํใหก้ารออกแบบเฟอรนิ์เจอรม์ี

โครงสรา้งทีด่ไีด ้การคาํนวณหาน้ําหนกัเฟอรนิ์เจอรส์ามารถทาํได ้3 วธิคีอื  

     2.1.1 การคาํนวณโดยการคณูกนัระหวา่งปรมิาณของวสัดทุีใ่ชก้บัน้ําหนกั

ของวสัดุนัน้ 

     2.1.2 การคาํนวณโดยการชัง่น้ําหนกัวตัถุ หรอืวสัด ุทีค่ลา้ ยกนัทีม่อียูแ่ลว้ 

และนํามาคาํนวณตามขนาดของเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ๆ  

     2.1.3 การนําวธิทีี ่1 และ 2 มาใชร้ว่มกนั 

     คา่น้ําหนกัของวสัดตุ่างๆ สว่นใหญ่จะหาไดจ้ากคูม่อืวศิวกรรม ซึง่ผูผ้ลติ

วสัดุต่างๆ จะสามารถแสดงหรอืบอกน้ําหนกัของวสัดุซึง่เป็นผลติภณัฑข์องตนเองไดอ้ยูแ่ล้ ว ตาราง

คา่น้ําหนกัตามปรมิาตรของวสัดทุีใ่ชผ้ลติเฟอรนิ์เจอรแ์ละใชก้นับ่อยๆ มดีงัตารางต่อไปน้ี  
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ตาราง 1 น้ําหนกัของวสัดขุองน้ําหนกัทีค่งทีท่ีใ่ชใ้นงานเฟอรนิ์เจอร์  

 

หมายเหตุ : น้ําหนกัทีก่าํหนดในตารางมหีน่วยเป็นปอนดต่์อลกูบาศกฟุ์ต หากจะแปลงน้ําหนกักค็ู ณ

มติทิัง้ 3 ของวตัถุนัน้เป็นน้ิวดว้ยน้ําหนกัทีก่าํหนดให ้แลว้หารดว้ยจาํนวนลกูบาศกน้ิ์วในหนึง่

ลกูบาศกฟุ์ต (12x12x12=1,728)  

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 24. 

 

 



31 

   3. จดุกึง่กลางมวล หรอืจดุศูนยถ่์วง จดุศูนยถ่์วง (Center of gravity: CG) มผีลต่อ

งานเฟอรนิ์เจอร ์เพื่อแกป้ญัหาความสมดุลของตวัเฟอรนิ์เจอร ์แรงโน้มถ่วงโดยทัว่ไปจะกดลงไป

ทุกๆส่วนของวตัถุ แต่กเ็ป็นไปไดท้ีจ่ะมจีดุๆหน่ึงทีเ่ป็นจดุสมดุลของวตัถุจะมแีรงโน้มถ่วงทีไ่ปรวมอยู่

จดุๆนัน้ ในขณะนัน้เกดิความสมมาตรจดุศนูยถ่์วงจะอยูศ่นูยก์ลางของ วตัถุ โดยทัว่ไปถา้เป็นวตัถุ

เฟอรนิ์เจอร ์ส่วนใหญ่จดุศูนยถ่์วงจะอยูท่ีแ่นวเสน้กึง่กลางของเฟอรนิ์เจอร ์ การกระดกหรอืควํ่าของ

เฟอรนิ์เจอร ์สามารถแกไ้ดด้ว้ยการคาํนวณหาความมัน่คงโดยการใชส้มการเรือ่งโมเมนต ์ (Equation 

of moments) ซึง่ใชห้ลกัทางเชงิกลในเรือ่งคานดดีคาน งดั มาพจิารณาอยา่งเป็นระบบ โดยนําแรง 

(เป็นปอนด์) คณูดว้ยความยาวของคาน (เป็นน้ิว) จากจดุทีแ่รงกระทาํจะไดโ้มเมนตก์าํลงั  (Moment 

of force) โดยพจิารณาเรือ่งความมัน่คงของโมเมนต ์ถา้หากโมเมนตท์ีท่าํใหเ้กดิการลม้มคีา่มากกวา่

แรงตา้นทานการลม้ เฟอรนิ์เจอรน์ัน้กจ็ะลม้  

   4. ความเคน้ (Stresses) การออกแบบเฟอรนิ์เจอรต์อ้งมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจใน

เรือ่งของความเคน้ (Stresses) ต่างๆ ทีเ่กดิกบัเฟอรนิ์เจอร ์ความเคน้ที่ เกีย่วขอ้งแบ่งออกเป็น

ประเภทต่างๆ ดงัต่อๆ ไปน้ี 

    4.1  ความเคน้อดั กด หรอืบบี (Compressive stresses) เกดิขึน้เมื่อวตัถุถกู

กดหรอืถูกอดั จากแรงโน้มถ่วงทีเ่กดิจากการกระทาํดา้นบนของเฟอรนิ์เจอร ์

 

ภาพประกอบ 2 แรงโน้มถ่วงทีเ่กดิจากการกระทาํดา้นบนของเฟอรนิ์เจอร์ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 34. 

 

    4.2 ความเคน้ดงึ (Tensile stresses) เกดิจากวตัถุถูกดงึหรอืถูกยดืออก ส่วน

ใหญ่ในงานเฟอรนิ์เจอรจ์ะเป็นวตัถุทีถ่กูแขวนหอ้ยจากดา้นบนก่อใหเ้กดิแรงดงึในชิน้สว่นของ

เฟอรนิ์เจอรท์ีถู่กแขวนจากวสัดุอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 



32 

ภาพประกอบ 3 แรงดงึในชิน้สว่นของเฟอรนิ์เจอรท์ีถ่กูแขวนจากวสัดุ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน หน้า 35. 

 

    4.3 ความเคน้ทีท่าํใหเ้กดิการโคง้ โก่ง งอ (Bending stresses) เกดิจากแรง

กดและแรงดงึ มกัพบทัว่ไปในชิน้ส่วนต่างๆของเฟอรนิ์เจอร ์เช่น หิง้ ชัน้วางของ โครงสรา้งเตยีง 

โซฟา เป็นตน้ กลา่วคอืเป็นเฟอรนิ์เจอรท์ีม่สีว่นรองรบัทีป่ลายสองด้ านและมแีรงรบัหรอืวตัถุทีอ่ยู่

ระหว่างส่วนรองรบั หรอืจดุรองรบันัน้ ชิน้ส่วนเฟอรนิ์เจอรท์ีร่บัแรงดงักล่าวจะเกดิการโคง้ งอ แอ่น 

ระหวา่งสว่นรองรบั ความเคน้ทีท่าํใหเ้กดิการโคง้งอ สว่นใหญ่จะเกีย่วขอ้งกบัระยะหา่ง  (Span) 

ระหว่างจดุรองรบัของเฟอรนิ์เจอรม์รีะยะห่างมากเกนิไป จงึทาํใหร้ะยะหา่งนัน้เกดิการโคง้แอ่นลง  

ภาพประกอบ 4 ความเคน้ทีท่าํใหเ้กดิการโคง้ โก่ง งอ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 34. 

 

    4.4 ความเคน้เฉอืน (Shearing stresses) เกดิขึน้เมือ่มแีรงในทศิทางตรงขา้ม

มากระทาํต่อวสัดใุนจดุที่ใกลเ้คยีงกนั จนอาจทาํใหเ้กดิการตดัหรอืเฉอืน ชิน้วสัดนุัน้ได ้เช่น  ชัน้วาง

ของทีแ่ขง็แรงมภีาระการรบัน้ําหนกัมากแต่วางอยูบ่นปุม่รบัชัน้เลก็ๆ  ปุม่รบัชัน้นัน้อาจเกดิความเคน้

เฉอืน ทาํใหข้าดออกจากกนั 
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ภาพประกอบ 5 ความเคน้เฉอืน 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 36. 

 

    4.5 ความเคน้บดิ (Torsion or twisting stresses) แรงทีท่าํใหเ้กดิการบดิหรอื

มแีนวโน้มใหเ้กดิการบดิตวั ไมค่่อยพบในเฟอรนิ์เจอรเ์ท่าไรนกั แต่อาจเกดิขึน้ไดใ้นเหตุการณ์

ผดิปกตทิีเ่กดิจากโครงสรา้งส่วนฐานของโต๊ะ หรอืหิง้ทีใ่ชอ้าจใช้ สว่นคํา้ยนัหิง้นัน้ ซึง่เป็นสว่นที่

อาจจะก่อใหเ้กดิความเคน้บดิทีก่ระทาํดว้ยแรงในระนาบแนวนอน เช่นการประกอบรปูสามเหลีย่ม 

และรปูหลายเหลีย่ม ถา้หากทาํการคํา้หรอืยนัดา้นใดดา้นหน่ึงเพยีงดา้นเดยีวของพืน้ที ่ทีถ่กู

โครงสรา้งคํา้ยนัไว ้อาจก่อใหเ้กดิการบดิตวัได้  

ภาพประกอบ 6 ความเคน้บดิ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 37. 

 

   5. แรงดงึ (Tension) แรงดงึไมค่่อยพบไดบ่้อยในเฟอรนิ์เจอรท์ัว่ไป แต่

เฟอรนิ์เจอรส์มยัใหมม่กัจะมรีปูแบบแปลกใหม ่อาจเป็นลกัษณะลวดสลงิ หรอืสายเคเบลิเป็นชิน้ส่วน

ในการดงึ ซึง่จะตอ้ง ระมดัระวงัเกีย่วกบั การออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์ในลกัษณะน้ีอาจทาํใหเ้กดิการ

คลอนแคลนเมือ่มแีรงดงึมากระทาํมากเกนิไป 
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   6. จดุเชือ่มต่อ  (Joints) เป็นเรือ่งทีค่วรคาํนึงถงึในการออกแบบเฟอรนิ์เจอรไ์ม่

น้อยไปกว่าเรือ่ งอื่นๆ คอื ขอ้ต่อ (Joints) หรอืจดุเชื่อมต่อของเฟอรนิ์เจ อร ์ ซึง่เป็นสว่นทีป่ระกอบ

ชิน้สว่นต่างๆของเฟอรนิ์เจอรเ์ขา้ดว้ยกนั  นกัออกแบบตอ้งคาํนึงถงึความมัน่คงแขง็แรงของ

เฟอรนิ์เจอร ์ทัง้น้ีผูอ้อกแบบจะตอ้งวเิคราะหแ์ละคาํนวณสิง่ต่างๆนัน้ใหร้อบคอบ การเลอืกใชว้สัดใุห้

เหมาะสมกบัรปูทรง มจีดุเชือ่มต่อทีแ่ขง็แรงทนทานต่อแรงกระ ทาํต่างๆ เพื่อใหเ้ฟอรนิ์เจอรน์ัน้

สวยงาม แขง็แรงทนทานมอีายกุารใชง้านทีย่าวนานไมเ่สือ่มสภาพก่อนเวลาอนัควร 

 

 แนวคิดในการออกแบบตู้เส้ือผา้ 

 เหมาะในการจดัเขา้ที ่เคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก  สามารถประกอบไดร้วดเรว้ ปรบัใชไ้ดห้ลาย

หน้าทีต่ามประโยชน์ใชส้อย จะประกอบบานเปิด ลิ้ นชกั หรอืเป็นชัน้แขวนกย็อ่มได ้มขีนาดทีจ่าํกดั

ในการประกอบเขา้ดว้ยกนั โดยมสีดัสว่นทีล่งตวั มคีวามลกึความสงูทีเ่ลอืกได ้ 

 ตูเ้ป็นเฟอรนิ์เจอรท์ีม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัชวีติประจาํวนัมาก ใชส้าํหรบัเกบ็สิง่ของอุปกรณ์

เครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย เป็ นหมวดหมู ่และยงัใชป้กปิดสิง่ของใหม้ดิชดิ

ปลอดภยัจากคน สตัว ์ฝุน่ละอองเป็นตน้ นอกจากน้ียงัใชว้างสิง่ของสาํหรบัโชวเ์พือ่ความสวยงาม

และความสบายใจแก่ผูพ้บเหน็  

  หลกัการออกแบบตู้และชัน้ พจิารณาดงัน้ี 

   1. สดัส่วนของรา่งกายมนุษย ์และระยะการเคลื่อนไหวของมนุษย ์ เป็นสิง่สาํคญัใน

การออกแบบ เพราะอริยิาบถต่างๆของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีก่าํหนดเครือ่งใชส้อยในชวีติประจาํวนั สดัสว่น

ของรา่งกายมนุษยม์คีวามสาํคญัในการออกแบบ ดงันัน้ระยะทีใ่ชใ้นการออกแบบตูใ้นแนวดิง่ทีย่นื

ตรงเหยยีดแขนขึน้สดุแขน และเขยง่เทา้ขึน้ มนุษยเ์ราสามารถใชง้านไดส้ะดวกมดีงัน้ี 

 

ภาพประกอบ 7 สดัส่วนของรา่งกายมนุษย ์และระยะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 150. 
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   ระยะ A เป็นระยะทีใ่ชโ้ดยปกตปิระจาํวนั เป็นระยะทีส่ะดวกกบัการใชง้านมากทีส่ดุ 
   ระยะ B เป็นระยะทีเ่กบ็สิง่ของทีใ่ชเ้กบ็ของไดส้ะดวก รองลงมาอาจใชเ้กบ็ของทีใ่ช้
ไมค่่อยบ่อยนกั และเป็นตาํแหน่งทีร่ะดบัของลิน้ชกัจะใชไ้ดส้ะดวก ซึง่ระดบัของลิน้ชกัาํมค่วรสงูเกนิ 
145 เซนตเิมตร 
   ระดบั C เป็นระยะทีใ่ชเ้กบ็สิง่ของ ทีน่านๆ ใชค้รัง้ และสิง่ของทีม่น้ํีาหนกัมากที่
ดา้นลา่งของตู ้
   ระดบั D เป็นระยะทีเ่กบ็ของทีจ่ะใชใ้นระดบัต่างๆ ในรอบปี เช่นผา้หม่เพื่อใชใ้นฤดู
หนาว เป็นตน้ชัน้บนสุดของชัน้เกบ็ของไมค่วรสงูเกนิระดบัล่างสุดของฝา่มอืเมือ่อยูใ่นลกัษณะยนืชมูอื 
   2. สดัส่วนของสิง่ของทีต่อ้งการจะเกบ็ ในการออกแบบตู ้โดยทัว่ไปจะออกแบบตู้
เพื่อเกบ็สมั ภาระต่างๆ ดงันัน้จงึมคีวามจาํเป็นจะตอ้งรูข้นาดของสิง่ของทีจ่ะเกบ็ เพือ่ใชข้นาดได้
เพยีงพอและเหมาะสมกบัความตอ้งการ 
   3. ปรมิาณของสิง่ของทีต่อ้งการจะเกบ็ จาํนวนของสิง่ของกม็คีวามสาํคญัในการ
ออกแบบ ผูอ้อกแบบจะตอ้งรูป้รมิาณของสิง่ของเพื่อใชค้าํนวณหาพืน้ทีส่าํหรบัการจดัวางใหพ้อเพยีง
ตามทีต่อ้งการ  
   4. สดัสว่นมาตรฐานของอาคาร ผูอ้อกแบบจะตอ้งรูข้นาดของสว่นประกอบของ
อาคาร เช่น ความสงูของอาคาร ขนาดของประตทูางเขา้- ออก โครงสรา้งของอาคารในกรณทีี่
ผูอ้อกแบบตอ้งการออกแบบเฟอรนิ์เจอรแ์บบตดิตาย เป็นตน้ ถา้รูข้นาดสดัสว่นของอาคารจะทาํ ให้
ผูอ้อกแบบเขา้ใจถงึการเคลือ่นยา้ยเฟอรนิ์เจอรเ์ขา้ไปในอาคาร การกาํหนดขนาดของเฟอรนิ์เจอรใ์ห้
เหมาะสมกบัอาคาร การเลอืกใชโ้ครงสรา้งของเฟอรนิ์เจอรท์ีเ่หมาะสม 
   5. น้ําหนกัทีว่าง และประเภทสิง่ของทีจ่ะเกบ็ น้ําหนกัของสิง่ของมคีวามจาํเป็นใน
การกาํหนดโครงสรา้งเฟอรนิ์เจ อร ์เพื่อใหโ้ครงสรา้งหลกัสามารถรบัน้ําหนกัของสิง่ของนัน้ๆ  ได ้
นอกจากน้ียงัตอ้งคาํนึงถงึประเภทของสิง่ของทีต่อ้งการเกบ็เขา้ชัน้หรอืเขา้ตู ้เพราะขนาดของสิง่ของ
จะแตกต่างกนั การจดัประเภทของสิง่ของจะทาํใหก้ารออกแบบเหมาะสมกบัสิง่ของทีจ่ะเกบ็ 
   6. ความจาํเป็นและความต้ องการตามลกัษณะการใชง้าน ในการออกแบบตูห้รอื
ชัน้วางสิง่ของจะตอ้งมขีนาดพอเหมาะกบัเน้ือทีใ่ชส้อยกบัการใชง้าน ทัง้รปูทรงจะตอ้งสวยงาม 
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทีน่่าจะนําไปใช ้เช่น ตูส้าํหรบัเกบ็ของในหอ้งครวัมเีน้ือทีเ่พยีงพอ
สาํหรบัอุปกรณ์ครวัทีม่ากมาย ทัง้ยงัตอ้งหยบิใชไ้ดง้า่ยสะดวกสมัพนัธก์บัการใชง้าน เป็นตน้ 
  ลกัษณะของตู้ 
   ลกัษณะของตูจ้ะมลีกัษณะแบบต่างๆกนั ทีเ่หน็ชดัเจน ไดแ้ก่ 
   1. แบบเปิด (Exposed system) คอื ตูแ้บบเปิดโล่งอาจจะเปิดแบบมชีัน้วางของ
ตดิตาย (Fixed) อยูก่บัที ่หรอืแบบปรบัระดบัได ้(Adjusted system)  
   2. แบบบาน (Door system) คอื แบบบานตูปิ้ด- เปิดเพื่อกนัฝุน่ แมลง และปกปิด
สิง่ของทีไ่มน่่าดบูานเปิดมหีลายแบบ เช่น บานเปิดแบบธรรมดาทีเ่หน็กนัอยูท่ ัว่ไป บานเปิดแบบพบั
ได ้บานเปิดแบบเลือ่น บานเปิดแบบซ่อนตวับานเมือ่เปิดบานแลว้ เป็นตน้ อุปกรณ์สาํหรบับานกจ็ะ
แตกต่างกนัออกไป  

   3. แบบลิน้ชกั (Drawer system) มหีลายแบบ เช่น ลิน้ชกัแบบกล่อง ลิน้ชกัแบบ

สอด ลิน้ชกัแบบแผ่น นอกจากน้ียงัมอุีปกรณ์ทีแ่ตกต่างกนัดว้ย  
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   4. การนําแบบชัน้บานและลิน้ชกัมารวมกนั (Combination system) เป็นการ

ออกแบบทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน ชนิด และประเภทของทีเ่กบ็ เพื่อตอ้งการจะโชวส์ิง่ของหรอืเกบ็

อยา่งมดิชดิ  

  ตู้เกบ็ของ หรือชัน้ (Storage or Shelf)  

   โดยทัว่ไปมลีกัษณะทีม่บีานเปิด ลิน้ชกัหรอืชัน้โล่ง ขึน้อยูก่บัจดุประสงคข์องการ

ใชง้านและเน้ือทีใ่ชส้อย สามารถปรบัเขา้กบัพืน้ทีท่ ัง้ดา้นความสงู ความยาว และความ ลกึ โดย

คาํนึงถงึประโยชน์ใชส้อยเฉพาะอยา่ง เช่น ตูห้นงัสื อ ตูเ้กบ็เครือ่งเสยีง เป็นตน้ ดงันัน้ การออกแบบ

ตู ้หรอืชัน้เกบ็ของ สาํหรบักจิกรรมหรอืสิง่ของใดๆ ขนาดสดัสว่นจาํเป็นตอ้งแปรเปลีย่นไปตามขนาด

ของสิง่ของนัน้ๆ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ใชส้อยไดอ้ยา่งเตม็ที ่(วรรณ ีสหสมโชค. 2549: 149-165) 

ภาพประกอบ 8 ตูเ้กบ็ของ หรอืชัน้ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 168. 



37 

ตาราง 2 สดัสว่นของตูเ้สือ้ผา้ 
 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 172. 

 

  ตู้เส้ือผา้ (Wardrobes or closets) 

   ตูเ้สือ้ผา้เป็นสว่นทีใ่ชเ้กบ็เครือ่งนุ่งหม่หรอืของใชป้ระจาํกาย เพือ่ป้องกนัเสือ้ผา้

จากฝุน่หรอืแมลงต่างๆ ลกัษณะของตูเ้สือ้ผา้ทัว่ไปจะเป็นบานเปิด อาจมลีิน้ชกั ประกอบดว้ยทัง้

ภายนอกและภายใน  

   วรรณ ีสหสมโชค (2549: 172) กล่าวว่า ขนาดทัว่ไปของตูเ้สือ้ผ้ าโดยเฉลีย่ 1 คน 

จะใชตู้เ้สือ้ผา้ทีม่ขีนาดยาว 1,200-1,500 มลิลเิมตรเป็นอยา่งน้อย สว่นความกวา้งของตูจ้ะประมาณ 

500-700 มลิลเิมตร ความสงู ของตูเ้สือ้ผา้ มคีวามสงูไมจ่าํกดัสาํหรบัตูเ้สือ้ผา้แบบตดิตาย ตูเ้สือ้ผา้

แบบลอยจะมคีวามสงูประมาณ 1,800 – 2,000 มลิลเิมตร ขนาดของตูเ้สือ้ผา้จะมสีดัสว่นดงัตาราง  

   ภายในตูเ้สือ้ผา้จะประกอบดว้ยราวแขวนและชัน้ ช่องหรอืลิน้ชกั ซึง้แยกเกบ็ตาม

ลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

    1. เสือ้ผา้แบบแขวน เป็นเสือ้ผา้ทีม่กีารใชง้านประจาํ และรดีเรยีบรอ้ยเสือ้ผา้

แบบน้ีมคีวามยาว 3 ขนาด คอืขนาดสัน้ (เสือ้เดีย่ว ) ประมาณ 800 มลิลเิมตร ขนาดยาว (ชุด

กระโปรงหรอืกางเกง ) ประมาณ 1,200-1,400 มลิลเิมตร และขนาดยาวพเิศษ (ชุดกระโปรงยาว ) 

ประมาณ 1,700-1,800 มลิลเิมตร การออกแบบภายในตูใ้นสว่นเสือ้ผา้แบบแขวน ควรทาํราวแขวน

ตามความสงูของตูใ้หพ้อดกีบัเสือ้ผา้ทีจ่ะเกบ็ (ถา้ตูเ้สือ้ผา้ของผู้หญงิจะตอ้งคาํนึงถงึชุดกระโปรงยาว

ดว้ย) ดดยทัว่ไปราวแขวนจะมลีกัษณะท่อกลม ทาํดว้ยไมห้รอือลมูเินียมยดึตดิกบัผนงัตู ้ระยะของ

ช่วงยาวไมเ่กนิ 1,200 มลิลเิมตร เพราะถา้แขวนเสือ้ผา้มากๆ อาจทาํใหร้าวหยอ่นหรอืหกัได ้หากตู้

มคีวามยาว 1,200 มลิลเิมตรขึน้ไปราวแขวนผา้ควรยดึบนเพดานตูด้ว้ย 

    2. เสือ้ผา้แบบพบัเกบ็ เป็นเสือ้ผา้ทีม่กัจะไมต่อ้งรดีใหเ้รยีบ สามารถพบัเกบ็

ได ้เช่นเสือ้ยดื เสือ้ผา้สาํหรบัใสอ่ยูบ่า้น เสือ้กนัหนาว ผา้เชด็ตวั เพือ่ประหยดัพืน้ทีใ่นการใชง้าน 

ลกัษณะการเกบ็อาจเป็นการพบั หรอืมว้นเกบ็ไว ้ดงันัน้  เสือ้ผา้แบบพบัเก็บน้ีจะนิยมจะนิยมพบัวาง

ไวใ้นชัน้วางทีเ่ป็นชัน้โปรง่ หรอืหิง้ภายในตู ้ความสงูในแต่ละชัน้ประมาณ 300 - 450 มลิลเิมตร 
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    3. เสือ้ผา้ประเภทกระจกุกระจกิ เป็นเสือ้ผา้ขนาดเลก็เช่น ชุดชัน้ใน ถุงเทา้ 

ผา้เชด็หน้า ควรเกบ็ไวใ้นลิน้ชกั เพื่อสะดวกในการคน้หา ส่วนเน็กไท เ ขม็ขดั ควรออกแบบใหม้ทีี่

เกบ็เฉพาะ เช่น อาจทาํทีแ่ขวนไวต่้างหากทีบ่านประตดูา้นในกไ็ด ้

    4. เสือ้ผา้ทีใ่ชแ้ลว้อาจเกบ็ไวใ้ชซ้ํา้อกีครัง้ หรอืเสือ้ผา้ทีจ่ะสง่ซกั สว่นน้ีควรจะ

มทีีเ่กบ็เฉพาะ เน่ืองจากเสือ้ผา้ชนิดน้ีจะตอ้งการการระบายอากาศ และไมค่วรปะปนเสือ้ผา้ใหม่  

เสือ้ผา้ทีจ่ะสง่ซกัอาจจดัอุปกรณ์เสรมิภายในตู ้เช่น  ตะกรา้ไวใ้สเ่สือ้ผา้ทีจ่ะซกั เสือ้ผา้ทีใ่ชซ้ํา้ควรมทีี่

แขวนต่างหาก และเป็นสว่นทีส่ามารถระบายอากาศไดย้ิง่ด ี

    5. สว่นเกบ็ของใชท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น ทีน่อนสาํรอง หมอน ผา้หม่ อาจออกแบบ

ใหม้สีว่นเกบ็ของประเภทน้ี  โดยทัว่ไปนิยมเกบ็ไวส้ว่นบนสดุของตูเ้สือ้ผา้ เน่ืองจากนานๆ จะ

นํามาใชส้กัครัง้ หรอืบางคนอาจใชเ้กบ็กระเป๋าเดนิทางดว้ย ดงันัน้ในสว่นน้ีจงึควรออกแบบเป็นชัน้

โล่งแบบกวา้ง เพื่อสะดวกในการใชง้าน 

   ขนาดของช่วงตูเ้สือ้ผา้ (หน้าบาน) แต่ละช่วงนัน้จะมช่ีวงตูป้ระมาณ 450 มลิลเิมตร

ขึน้ไป และไมค่วรเกนิ 600 มลิลเิมตร ซึง่เป็นขนาดทีส่ามารถทาํบานตูไ้ดส้ดัสว่นทีพ่อเหมาะกบัการ

ใชง้าน บานตูจ้ะมรีปูรา่งหน้าตาและประโยชน์ใชส้อยแตกต่างกนัไป หากบานตูเ้ป็นบานเปิดจะเหน็

สิง่ของภายในตูไ้ดห้มด และเลอืกหาสิง่ของภายในไดส้ะดวก 

 

ภาพประกอบ 9 ขนาดของช่วงตูเ้สือ้ผา้ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 173. 
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   บานประตบูานเลือ่น เป็นบานตูท้ีไ่มส่ามารถมองเหน็สิง่ของภายในไดห้มดภายใน

คราวเดยีวกนั  เพราะเมือ่เลือ่นบานตุบ้านหน่ึงแลว้กจ็ะอยูซ่อ้นกบัอกีบานหน่ึง และจะมช่ีองระหวา่ง

บานตู้ทัง้สอง ทาํใหฝุ้น่ละออกและแมลงต่างๆ  เขา้ตูไ้ดง้า่ย สว่นขอ้ดบีานตูแ้บบเลือ่น สามารถใชใ้น

เน้ือทีแ่คบไดด้ ีเพราะไมก่นิเน้ือที ่เมือ่เปิดบานตู ้ 

   ลิน้ชกัเป็นทีเ่กบ็ของชิน้เลก็ชิน้น้อย หรอืเกบ็เสือ้ผา้ทีต่อ้งการความมดิชดิ เช่นชุด

ชัน้ใน ต่างๆ ลิน้ชกัสว่นใหญ่จะทาํไวใ้นตวัตูท้ีม่บีานตูปิ้ดทบัอกีทหีน่ึง หรอือาจออกแบบตูใ้หม้ลีิน้ชกั

อยูด่า้นหน้าของตูเ้สือ้ผา้กไ็ด ้ถา้เป็นลิน้ชกัลกัษณะน้ีจะเป็นลิน้ชกัทีใ่ชบ่้อยๆ เพราะเปิดไดส้ะดวก 

แต่ไมค่อ่ยนิยมใชก้นัมาก การแบ่งระยะภายในของตู ้ตูเ้สือ้ผา้ผูช้าย และผูห้ญงิมลีกัษณะคลา้ย คลงึ

กนั แต่ไมเ่หมอืนกนัเลยเสยีทเีดยีว เสือ้ผา้ของผูห้ญงิจะพเิศษกว่า เพราะจะมชุีดตดิกนัหรอืชุด

กระโปรงยาว เสือ้คลมุยาวจะกนิเน้ือทีท่างความสงู ดงันัน้ราวแขวนผา้อาจจะตอ้งทาํพเิศษใหม้คีวามยาว

เหมาะสมกบัชุดนัน้ๆ โดยมคีวามสงูประมาณ 1,700 – 1,800 มลิลเิมตร ส่วนตูเ้สือ้ผา้ผูช้ายอาจออกแบบ

ใหม้รีาวแขวนผา้ 2 ช่วงได ้คอื  ช่วงลา่งทาํราวสงูจากพืน้ประมาณ 1,000 – 1,100 มลิลเิมตร และ

ราวแขวนช่วงบนจะสงูขึน้ไปจากราวแขวนดา้นลา่งอกี 900 –  950 มลิลเิมตร จาํนวนลิน้ชกัของ           

ตูเ้สือ้ผา้จะมจีาํนวนเท่าไรขึน้อยูก่บัความตอ้งการของผูใ้ช้ เอง ถา้ลิน้ชกัทีอ่ยูด่า่นนอกของตูเ้สือ้ผา้

โดยทัว่ไปจะม ี1 หรอื 2 ลิน้ชกัเท่านัน้ 
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ภาพประกอบ 10 ระยะการใชง้านตูเ้สือ้ผา้ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 174. 

 

ภาพประกอบ 11 ตูเ้สือ้ผา้บานเปิดภายในลิน้ชกั 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 174. 
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ภาพประกอบ 12 ตูเ้สือ้ผา้ทีม่ลี ิน้ชกัอยูห่น้าตู้ 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน หน้า 175. 

 

   ตูเ้สือ้ผา้อกีแบบหน่ึงทีท่าํเป็นหอ้งเพื่อเกบ็เสือ้ผา้โดยเฉพาะเรยีกว่าหอ้งแต่งตั ว 

(Walk-in closet) การออกแบบภายในตูจ้ะมลีกัษณะการแบ่งเน้ือทีใ่ชส้อยเช่นเดยีวกบัตูเ้สือ้ผา้ทัว่ไป 

ภาพประกอบ 13 ตวัอยา่งตูเ้สือ้ผา้แบบหอ้งเกบ็เสือ้ผา้ (Walk-in closet) 

 

 ทีม่า: วรรณ ีสหสมโชค. (2549). การออกแบบเครือ่งเรอืน. หน้า 175. 
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   เน่ืองจากตูเ้หลา่น้ีมปีระโยชน์ใชส้อยสาํหรบัเกบ็อุปกรณ์สิง่ของเครือ่งใชเ้พื่อความ

เป็นระเบยีบ ปลอดภยัจาก คน สตัว ์และสิง่สกปรกทัง้หลาย นกัออกแบบสามารถออกแบบตูใ้หอ้ยู่

ในลกัษณะตัง้หรอืแขวนภายในบา้นกไ็ดต้ามตอ้งการ (สถาพร ดบุีญม ีณ ชุมแพ. 2551)  

   ตูแ้ละชัน้วางของเป็นเป็นเฟอรนิ์เจอ รท์ีใ่ชเ้กบ็ภาชนะ สิง่ของ อุปกรณ์ต่างๆ เพือ่

ปกป้องรกัษาวตัถุภายในใหเ้ป็นระเบยีบ เป็นหมวดหมู ่ปลอดภยัจากฝุน่ละอองแมลงต่างๆ ดงันัน้

การออกแบบตู ้และชัน้วาง ของตอ้งคาํนึงถงึสรรีะ รา่งกายมนุษย ์ขนาดและน้ําหนกัของสิง่ของทีจ่ะ

นํามาเกบ็ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของเฟอรนิ์เจอร์ เพื่อจะเกบ็ของและหยบิออกมาใชง้านไดส้ะดวก 

แต่มตีูห้รอืชัน้วางของบางชิน้งาน อาจออกแบบขึน้เพือ่เน้นการตัง้โชวเ์พยีงอยา่งเดยีว ประโยชน์การ

ใชส้อยเป็นรอง ดงันัน้ การออกแบบจงึควรคาํนึงถงึความงามทางสนุทรยีภาพ วตัถุประสงคห์ลกัของ

การใชง้านและวตัถุประสงคข์องการออกแบบ (วรรณ ีสหสมโชค. 2550) 

 

ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 วทิยา สุขมุไพรสณัฑ ์(2533) ไดว้จิยัเรือ่งการออกแบบเครือ่งเรอืนสาํหรบัทีพ่กัอาศยัเน้ือที่

จาํกดั พบวา่ การออกแบบเครือ่งเรอืนใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีก่ารใชง้านเป็นสิง่ทีผู่อ้อกแบบควร

คาํนึงถงึ เพราะขอ้จาํกดัของสถานที ่ข นาดของพืน้ทีใ่นการใชง้าน จงึสมควรทีจ่ะมเีครือ่งเรอืนที่

ออกแบบมาใหเ้หมาะสม นอกจากน้ีการออกแบบเครือ่งเรอืนทีเ่น้นประโยชน์ใชส้อยทีร่องรบักจิกรรม

ไดห้ลายอยา่ง จะทาํใหป้ระหยดัคา่ใชจ้า่ยในการซือ้เครือ่งเรอืนมากขึน้ แต่ขอ้เสยีคอื ความสวยงาม

จะเป็นสิง่ทีร่องลงมา และ การรองรบัประโยชน์ใชส้อยในแต่ละชนิดไดไ้มเ่ตม็ที ่

 อาํพล ลรีาภริมย ์ (2546) ไดว้จิยัเรือ่ง โครงการออกแบบเฟอรนิ์เจอร ์ออกแบบโดยอาศยั

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้าน รปูแบบ พืน้ที ่โดยมุง่ใหเ้ฟอรนิ์เจอรม์ขีนาดเลก็ ใชห้ลกัการ 

Modular System มาประกอบการออกแบบ เพื่อปร ะโยชน์การใชส้อย และสามารถดดัแปลงการใช้

งาน และความสะดวกในการตดิตัง้ตกแต่งทีพ่กัอาศยั 

 อาํพล ลรีาภริมย์ (2546) ไดว้จิยัเรือ่งโครงการออกแบบ  เสนอแนะเฟอรนิ์เจอร์  สาํหรบั

รา้นคา้สะดวกซือ้  “รา้นรกับา้นเกดิ “ โดยพบว่า การออกแบบโดยอาศยัการวเิคราะห์  พฤตกิรรมการ 

ใชง้านรู ปแบบการบรหิารจดัการ  และขนาดพืน้ทีภ่ายในรา้นคา้  โดยมุง่เน้นในการออกแบบ

เฟอรนิ์เจอร์ ใหส้ามารถตดิตัง้ในพืน้ทีท่ีข่นาดเลก็ทีส่ดุ  คอื ขนาด 4 x 8 เมตร ใชห้ลกัการ Modular 

System มาประกอบการออกแบบเพื่อเพิม่ประโยชน์ใชส้อยใหเ้ฟอรนิ์เจอร์  สามารถดดัแปลงเพิม่ -ลด

ขนาดได้การ กาํหนดพืน้ทีก่ารวางสนิคา้อยา่งชดัเจน  เพือ่ใหเ้กดิความสบัสนแก่ผา้ใชบ้รกิาร  โดยใช้

โครงสรา้ง  การเลน่ระดบัของเฟอรนิ์เจอร์  หรอืกราฟฟิคมาเป็นตวับอกขอบเขตอยา่งชดัเจน  การ

ออกแบบเฟอรนิ์เจอร์  ใหม้ลีกัษณะเป็นเฟอรนิ์เจอรล์อยตวั  แบบกึง่ประกอบสาํเรจ็  หรอืแบบกึง่ถอด

ประกอบ (Semi-knock Down) เพือ่สะดวกในการตดิตัง้  ลดระยะเวลา  จาํนวนแรงงานคนโดย

สามารถปรบัเปลีย่นขนาด หรอืจาํนวนของเฟอรนิ์เจอรไ์ดเ้พือ่รองรบัการตดิตัง้  ในสภาพทีม่ลีกัษณะ

รปูแบบหลากหลายไดม้ากขึน้ตามความเหมาะสมของรา้นคา้ เลอืกใชว้สัดุอื่นทีม่คีุณสมบตัแิละความ

แขง็แรงในก ารใชง้านใกลเ้คยีงมาใชง้านทดแทนไม้  ใหส้ามารถสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี  สวยงาม  

ทนัสมยัใหแ้ก่ผา้ใชบ้รกิารไดด้า้นการออกแบบหน้ารา้น ใหส้ามารถมองเหน็สนิคา้ภายในรา้นคา้ 
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 จติพร จนิดาโรจน์ (2550) ไดว้จิยัเรือ่งเฟอรนิ์เจอรส์าํหรบัทีพ่กัอาศยั กล่าวว่า รายไดใ้น

การประกอบอาชพีส่ วนใหญ่จะถกูจดัสรรคา่ใชจ้า่ยถงึ 25%มาเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํหรบัทีพ่กัอาศยั การ

สรา้งบา้นพกัอาศยัโดยสภาพเน้ือทีม่บีรเิวณเพยีงพอต่อความตอ้งการในการรองรบักจิกรรมพืน้ฐาน

สาํหรบัทีพ่กัอาศยั แนวทางและรปูแบบของเฟอรนิ์เจอรม์หีลากหลายเน้นประโยชน์การใชง้านอยา่ง

มปีระสทิธภิาพเ หมาะสมกบัธรรมชาตใิหม้คีวามสมัพนัธร์ว่มกนั และสามารถใชง้านไดต้รงกบั

กจิกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 พพิฒัน์ อภริกัษธ์นากร (2551) ไดว้จิยัเรือ่ง ความรูค้วามเขา้ใจและแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้ของผูบ้รภิาคต่อเฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม  พบวา่  ผูบ้รโิภคมคีวามรูค้วามเขา้ใจ เ กีย่วกบั

เฟอรนิ์เจอร ์เพื่อสิง่แวดลอ้ม โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก  ไดแ้ก่การใชเ้ฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้มเป็น

ประโยชน์ต่อสงัคม การนําวสัดทุีท่ ิง้แลว้มาทาํเฟอรนิ์เจอรช่์วยสง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศ  ช่วยลด

ปรมิาณขยะ มคีวามคดิสรา้งสรรคช่์วยลดปญัหามลพษิในอากาศ  ช่วยอนุรักษ์พลงังาน การรไีซเคลิ

สามารถทาํใหเ้กดิการผลติสนิคา้ชนิดใหม่  ลดการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาติ  ผูท้ีนํ่าขยะจาก

กระบวนการผลติต่างๆ ไปรไีซเคลิน่ายกยอ่ง และเป็นแบบอยา่งทีด่ต่ีอคนในสงัคม  อยูใ่นระดบัดมีาก  

การรไีซเคลิช่วยลดปญัหาเศรษฐกจิของประเทศ  อยูใ่นระดบัดี  มเีพยีงการ นําวสัดทุ ีท่ ิง้แลว้มาทาํ

เฟอรนิ์เจอรไ์มม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้นสามารถทาํได้  ไมม่ปีญัหาเรือ่งความแขง็แรงทนทาน  อายกุาร

ใชง้านนาน การลดขัน้ตอนในกระบวนการผลติ ไมเ่ป็นการเอาเปรยีบผูบ้รโิภค  และไมท่าํใหค้ณุภาพ

ของเฟอรนิ์เจอรต์ํ่าลง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 Vanessa T. Eng (2003: ไมป่รากฏเลขหน้า ) ไดท้าํการวจิยัการอนุรกัษ ์แนวคดิตระหนกั

ถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระบบนิเวศบนโลก ซึง่ผูว้จิยัไดว้างแผนไวร้ะยะยาว ลดการใชว้สัดแุละ

เทคโนโลยทีีส่ ิน้เปลอืงโดยการใชว้สัดทุีเ่หมาะสมการเรยีนรูจ้ะเน้นไปทีก่ารอนุรกัษส์าระสาํคญัมี

อทิธพิลในรปูแบบกระบวนการสรา้งสิง่แวดลอ้ม การออกแบบตอ้งมคีวามเขา้ใจในภมูอิากาศซึง่จะมี

ประโยชน์ในการใชง้านทีเ่หมาะสม มาตราสว่นและสดัสว่นตอ้งสมัพนัธก์บัโครงสรา้งเดมิ สนามแบ่ง

พืน้ทีบ่รเิวณทีพ่กัอาศยัใชง้านไดส้ะดวก การใชง้านไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

 การวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาประเภทการวจิยัและพฒันา  (Research and Development) 

โดยการเกบ็ขอ้มลูในกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั จาํนวน 200 คน ซึง่ในบทน้ีไดก้ลา่วถึ งการกาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง  รายละเอยีด

เกีย่วกบัเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษาคน้ควา้  วธิดีาํเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู 

ในการศกึษาเพือ่การออกแบบ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กัอาศยั ทีม่ ีพืน้ทีจ่าํกดั  

ดงัต่อไปน้ี 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง  
 ประชากร 

 ประชากรในงานวจิยัและพฒันาครัง้น้ี คอื  ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 กลุ่มตวัอย่าง 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารกาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยวธิี การสุ่ มแบบหลายขัน้ตอน 

(Multi - Stage Sampling) โดยประชากร คอื  ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  ในเขตกรงุเทพมหานคร  จาํนวน 50 เขต การเลอืก

กลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม สุม่ไดม้า 5 เขต ใน 5 เขต สุม่เลอืกทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  เขตละ 4 ทีพ่กั ทีพ่กัละ 10 คน เป็นขนาดกลุม่ตวัอยา่งประมาณ  200 คน เกบ็

กลุ่มตวัอยา่งทีส่มบรูณ์ทัง้หมด 200 คน 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้น้ีกาํหนดขึน้ตาม การประเมนิประสทิธผิลของ

รปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  ซึง่ไดก้ลา่วไปแลว้ในบทที่  2 

เป็นเครือ่งมอืวดัประเภทมาตรประเมนิรวมคา่  (Summated Rating Scale) โดยมทีัง้เครือ่งมอืวดัที่

สรา้งขึน้ใหม่  ในการศกึษาครัง้น้ี ผูว้จิยัได้ สรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเพือ่

ประกอบการศกึษาวจิยั โดยประกอบไปดว้ย แบบวดั 3 ฉบบั คอื 

 แบบสอบถามปญัหาและความตอ้งการใชก้ารใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ประกอบดว้ย แบบสอบถาม 3 ส่วน คอื ส่วนที ่1 เป็นขอ้มลูส่วนบุคคล ส่วนที่2 

เป็นแบบสอบถามขอ้มลูรปูแบบของ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ มลีกัษณะเป็นแบบมาตราสว่น  

ประมาณคา่ (Rating Scale) ของลเิคอรท์ (Likert Scale) 5 ระดบั คอื เหน็ดว้ยอยา่งยิง่  เหน็ดว้ย ไม่

แน่ใจ ไมเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ยอยา่งยิง่  ขอ้คาํถามมจีาํนวน  20 ขอ้ ส่วนที ่3 แบบสอบถามเกีย่วกบั

ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ มลีกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบ ปลายเปิด (Open Questionnaire) 
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ตาราง 3 ตวัอยา่งแบบสอบถามขอ้มลูรปูแบบของทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

 

ความคิดเหน็ 

ความคิดเหน็ 

เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

เหน็

ด้วย 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

0.0.0 ทา่นคดิวา่ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคค์วรมี

ขนาดใหญ่สามารถเกบ็เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมาก 
     

 

 แบบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ประกอบดว้ยเกณฑใ์นการประเมนิ 5 ดา้น คอื 1. ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย 2. ดา้น

ความสะดวกสบายในการใชง้าน 3. ดา้นการผลติ 4. รปูแบบความสวยงาม 5. สงัคม สิง่แวดลอ้ม 

เป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมนิรวมคา่  (Summated Rating Scale) แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตร

ประเมนิ 5 ระดบั จาก “ดมีาก” ถงึ “ใชไ้มไ่ด้” ตามวธิขีองลเิคอรท์ (Likert Scale

  5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 

) (พวงรตัน์ ทวรีตัน์ . 

2544: 114) ดงัน้ี 

  4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัด ี

  3 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้

  2 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัควรปรบัปรงุ 

  1 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้

  ผูว้จิยัใชเ้ก ณฑค์า่เฉลีย่ในการแปลผลในการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ 

(มลัลกิา บุนนาค .  2537: 29) เพื่อกําหนดเกณฑ ์ การแปลความหมาย ขอ้มลูทีเ่ป็นค่าเฉลีย่ต่างๆ 

ดงัน้ี 

  คา่เฉลีย่ระหวา่ง ความหมาย 

  4.51 – 5.0   ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 

  3.51 – 4.50 ผลการประเมนิในระดบัด ี

  2.51 - 3.50  ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้

  1.51 – 2.50 ผลการประเมนิในระดบัตอ้งปรบัปรงุ 

  1.00 – 1.50 ผลการประเมนิในระดบัใชไ้มไ่ด ้
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ตาราง 4 ตวัอยา่งแบบประเมนิผลแบบรา่งจดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

ความคิดเหน็ 

ดีมาก ดี พอใช้ 
ควร

ปรบัปรงุ 

ใช้

ไม่ได้ 

0.0.0 ขนาดมคีวามเหมาะสมสามารถเกบ็เสือ้ผา้ได้

จาํนวนมาก 
     

 

 แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  ในสว่นน้ีเป็นเป็นแบบวดัประเภทมาตรประเมนิรวมคา่  (Summated Rating 

Scale) แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมนิ  5 ระดบั จาก “มากทีส่ดุ” ถงึ “น้อยทีส่ดุ” ตามวธิขีอง 

ลเิคอร ์(พวงรตัน์ ทวรีตัน์. 2544:114)  

  5 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

  4 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

  3 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

  2 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 

  1 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

  ผูว้จิยัใชเ้กณฑค์า่เฉลีย่ในการแปลผลในการคาํนวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ 

(มลัลกิา บุนนาค .  2537: 29) เพื่อกําหนดเกณฑ ์การแปลความหมาย ขอ้มลูทีเ่ป็นค่าเฉลีย่ต่างๆ 

ดงัน้ี 

  คา่เฉลีย่ระหวา่ง ความหมาย 

  4.51 – 5.0   มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

  3.51 – 4.50 มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

  2.51 - 3.50  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

  1.51 – 2.50 มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 

  1.00 – 1.50 มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

และตอนที ่3 แบบสอบถามปลายเปิด สาํหรบัผูต้อบแบบประเมนิ แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิและให ้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

 

 

 

 

 

 



47 

ตาราง 5 ตวัอยา่งแบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

 

ท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค์ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

0.0 ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ 

0.0.0 ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่1      

 

การหาคณุภาพเคร่ืองมือ  

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดก้าํ หนดการหาคณุภาพเครือ่งมอื ทัง้ 3 แบบวดั  คอื                

1) แบบสอบถามปญัหาและความตอ้งการใชก้ารใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยั

ทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั 2) แบบสอบถ ามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั 3) แบบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ ออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ซึง่จะนําหาคณุภาพแบบวดัครบทุกขัน้ตอนดงัน้ี  

  การหาความเท่ียงตรง  

  ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของแบบวดั  (Content Validity) โดย

ผูว้จิยันําแบบสอบถาม และแบบประเมนิความคดิเหน็ทีส่รา้งขึน้มา นําเสนอต่อผูท้รงคณุวฒุ ิ จาํนวน 

3 ท่าน เพื่อทาํการตรวจสอบและแกไ้ขความถูกตอ้งของเน้ือหา และความเหมาะสมขอ งถอ้ยคาํ 

สาํนวนภาษา และความชดัเจนของคาํถามในแบบสอบถาม และแบบประเมนิ ใหผู้เ้ชีย่วชาญทีม่ ี

ความรู้ ความเขา้ใจดา้นเน้ือหาของตวัแปรทีต่อ้งการวดั  ไดต้รวจสอบความเทีย่งตรงเชงิเน้ือหาของ

แบบวดัแต่ละฉบบัทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  หรอืนํามาปรบัปรงุใหม่  วา่มเีน้ือหาครอบคลมุตามนิ ยาม

ปฏบิตักิารทีไ่ดก้ําหนดไว้  ตลอดจนตรวจดสูาํนวนภาษาวา่มคีวามเหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งหรอืไม่  

แลว้จงึนํามาปรบัแกใ้หส้มบรูณ์ ก่อนนําแบบวดันัน้ไปใชจ้รงิ  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 ผูว้จิยัไดท้าํการสาํรวจและเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการศกึษาดงัน้ี 

 1. สบืคน้ขอ้มลูและเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารวชิาการ และงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  

และทาํการบนัทกึขอ้มลู เพือ่นําไปใชใ้นการออกแบบ 

 2. นําหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ถงึผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชเ้ป็น

สถานทีเ่กบ็ขอ้มลู เพื่อขออนุญาตเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั  

 3. ผูว้จิยันําแบบวดัไปดาํเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยขอความรว่มมอืจากเจา้หน้าที่

ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น เจา้ของทีพ่กั อธบิายวตัถุประสงคข์องการวจิยั และขอความรว่มมอืในการเป็นกลุม่

ตวัอยา่ง รวมทัง้ตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลูจากแบบวดัทุกฉบบั 
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การจดักระทาํข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู  
 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันากระบวนการจดักระทาํขอ้มลูและวเิคราะห์

ขอ้มลูทีส่าํคญั 6 ขัน้ตอน คอื  

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาการพฒันาการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  โดยเริม่ทาํการศกึษาจากความรูด้า้นการออ กแบบเฟอรนิ์เจอรแ์ละทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมต่างๆ ในทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  การ

จดับา้นใหป้ระหยดัเน้ือที่  เฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม  นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  

วสัดุทดแทนในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์ โดยใช้ วสัดุทดแทน ไดแ้ก่ กระดาษรงัผึง้ และทาํการสาํรวจ

ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการทีจ่ะเลอืกใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั โดยใชแ้บบสอบถามปญัหาและความตอ้งการใชก้ารใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกั ด จาํนวน 100 ชุด นําขอ้มลูทีไ่ดม้ากาํหนดโจทยใ์นการออกแบบที่

จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ทาํการประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่ง

คอมพวิเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  ศกึษาคณุสมบตัพิืน้ฐานของบุคคล  โดยวเิคราะหด์ว้ยสถติิ

พืน้ฐาน ไดแ้ก่ ค่าเฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ตาม

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  สาํหรบัที่

พกัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  

ประกอบดว้ยเกณฑใ์นการประเมนิ 5 ดา้น คอื 1. ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย 2. ดา้นความสะดวกสบาย

ในการใชง้าน 3. ดา้นการผลติ 4. รปูแบบความสวยงาม 5. สงัคม สิง่แวดลอ้ม เป็นแบบวดัประเภท

มาตรประเมนิรวมคา่ (Summated Rating Scale) แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมนิ  5 ระดบั จาก 

“ดมีาก” ถงึ “ใชไ้มไ่ด้” ตามวธิขีอง ลเิคอร์  ทาํการประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งค อมพวิเตอร์ โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปู  ศกึษาคณุสมบตัพิืน้ฐานของบุคคล  โดยวเิคราะหด์ว้ยสถติพิืน้ฐาน  เช่น คา่เฉลีย่ 

(Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ปรบัปรงุการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัที่ มี

พืน้ทีจ่าํกดั  

 ขัน้ตอนท่ี 5 ทดสอบประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ จาํนวน 3 คน และผูบ้รโิภค จาํนวน 97 

คน รวมทัง้สิน้ 100 คนโดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ ออกแบบทีจ่ ัดเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์ ทาํการประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  ศกึษา

คุณสมบตัพิืน้ฐานของบุคคล  โดยวเิคราะหด์ว้ยสถติพิืน้ฐาน  ไดแ้ก่ คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 6 ดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั 
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การดาํเนินการผลิตต้นแบบ  

 การดาํเนินการผลติชิน้งาน ตน้แบบของที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ ดว้ยกระดาษรงัผึง้

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ไดก้าํหนดกระบวนการผลติไวต้ามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหแ์บบรา่งสูก่ระบวนการผลติตามความเหมาะสมของชิน้งานนัน้ๆ 

 ขัน้ตอนที ่2 เลอืกวสัดุทีเ่หมาะสม ตรงตามแบบทีไ่ดก้ําหนดไว ้

 ขัน้ตอนที ่3 สรา้งแบบแปลนของชิน้งาน ซึง่ในทีน้ี่จะใชก้าร เขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์  

ตามขัน้ตอนของกระบวนการผลติแบบอุตสาหกรรม 

 ขัน้ตอนที ่4 ทดลองประกอบ ตรวจสอบชิน้งานและความเรยีบรอ้ย 

 ขัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบผลชิน้งานวจิยั เมือ่สรา้งชิน้งานจรงิจากแบบผลงานจาํนวน 1 ชิน้ที่

สรปุจากการคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รโิภค สรปุผลทีไ่ด ้

 การกาํหนดขัน้ตอนการดาํเนินการวิจยั ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัซึง่มขี ัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สร้างแบบสอบถามและสาํรวจความต้องการของผู้ท่ีใช้ท่ีเก็บเสือ้ผ้าอเนกประสงค์ 

สาํหรับท่ีพกัอาศยัท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั เพ่ือสร้างโจทย์ในการออกแบบ 

ออกแบบร่างท่ีเก็บ

เสือ้ผ้าอเนกประสงค์

สาํหรับท่ีพกัอาศยั  

ปรับปรุงแก้ไขแบบท่ีเก็บเสือ้ผ้า 

สาํหรับท่ีพกัอาศยัท่ีมีพืน้ท่ีจํากดั 

 

ประเมนิประสทิธิภาพแบบตู้ เก็บเสือ้ผ้าสาํหรับท่ีพกัอาศยัท่ีมีพืน้ท่ีจํากดัโดยผู้ เช่ียวชาญและผู้บริโภค 

 
 

ทดลองสร้างตู้ เก็บเสือ้ผ้าสาํหรับท่ีพกัอาศยัท่ีมีพืน้ท่ี 

ศกึษาข้อมลู เอกสาร  และงานวจิยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดขอบเขตปัญหา 

 

ประเมนิแบบท่ีเก็บเสือ้ผ้าอเนกประสงค์สาํหรับท่ีพกัอาศยัท่ีมีพืน้ท่ีจํากดัอาศยัโดยผู้ เช่ียวชาญ 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 

 การศกึษาเพือ่การวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากกระดาษรงัผึง้ สาํหรบั

ทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไว ้เพือ่ศกึษารปูแบบทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้อเนกประสงคใ์หเ้หมาะสมกบัทีพ่กัอาศยัที่ มพีืน้ทีจ่าํกดั เพือ่ศกึษาวสัดวุธิกีารผลติทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้เอนกประสงค ์ทีต่อบสนองการใชง้าน โดยมปีระโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 1 อยา่ง เพื่อออกแบบ

และพฒันารปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ดว้ยวสัดกุระดาษ

รงัผึง้ทีใ่ชท้ดแทนพลาสติ ก และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  ผูว้จิยัไดก้าํหนดกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษา

และทาํการเกบ็ขอ้มลูกบัผูบ้รโิภค  สาํหรบัการวเิคราะหข์อ้มลูในบทน้ี  แบ่งการเสนอผลการวเิคราะห์  

ขอ้มลูออกเป็น  4 ตอน ดงัน้ี ตอนที ่1 ผลการศกึษาการพฒันาการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค์ ตอนที่ 2 ผลการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  ตอนที่ 3 ผลการวเิคราะห์

ความพงึพอใจต่อ การออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  ตอนที ่4 ผลการดาํเนินการสรา้ง

ตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  ซึง่จะนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู โดยมรีายละเอยีด

ดงัต่อไปน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาการพฒันาการออกแบบท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์ 

 ในการศกึษาการพฒันาการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั  โดยเริม่ทาํการศกึษาจากความรูด้า้นการออกแบบเฟอรนิ์เจอรแ์ละทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมต่างๆ ในทีพ่กัอาศยั ทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั การจดั

บา้นใหป้ระหยดัเน้ือที ่เฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  วสัดุ

ทดแทนในการผลติเฟอรนิ์เจอร์  จากเอกสารและงานวจิยัต่างๆ พบวา่ การใชผ้ลติภณัฑเ์พื่อ

สิง่แวดลอ้มเป็นประโยชน์ต่อสงัคม การนําวสัดุทีท่ิง้แลว้มาทาํเฟอรนิ์เจอรช่์วยส่งเสรมิเศรษฐกจิของ

ประเทศ ช่วยลดปรมิาณขยะ ช่วยอนุรกัษพ์ลงังาน ลดการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิต่อยอด

ความคดิทีส่รา้งสรรคไ์ดห้ลากหลาย และพบวา่ปจัจบุนักระแสการใชผ้ลติภณัฑ ์รวมถงึการบรกิารที่

เป็นมติรต่อสิง่แวด ลอ้มเป็นทีนิ่ยม ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  ทีพ่กั

อาศยัทีม่ ีพืน้ทีจ่าํกดั  มคีวามจาํเป็นในการทีจ่ะจดัเกบ็สิง่ของใหป้ระหยดัเน้ือทีม่ากทีส่ดุ เน่ืองจาก

พืน้ทีใ่ชส้อยมจีาํกดั อกีทัง้วสัดุทีนํ่ามาใชย้งัตอ้งเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การออกแบบจงึมี

ความสาํคญัมากในการทีจ่ะกาํหนดของที่ จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ที่

จาํกดั  จากการศกึษาคณุสมบตัิ ของวสัดุประเภท ต่างๆ  นัน้ พบวา่ วสัดุทดแทน ประเภทกระดาษ 

สามารถทีจ่ะนํามาทาํเฟอรนิ์เจอรไ์ด ้ผูว้จิยัจงึเลอืกใชก้ระดาษรงัผึง้เป็นวสัดุในการทาํวจิยัและพฒันา

ที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  กระดาษรงัผึง้มคีุณสมบตัิ  ดงัน้ี 1แผน่กระดาษรงัผึง้เป็นกระดาษที่

ประกอบดว้ยวสัด ุ 2 สว่นคอืแกนกระดาษรงัผึง้ทีท่าํจากกระดาษรไีซเคลิ  เกรด 185 แกรม และ
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แผน่กระดาษปะ บน ลา่ง ทีใ่ชก้ระดาษคราฟท ์เกรด 250-300 แกรม ดว้ยลกัษณะของโครงส รา้ง

กระดาษรงัผึง้ และแผ่นปะบนล่างทีเ่ป็นกระดาษเกรดสงูนัน้ ทาํใหคุ้ณสมบตัขิองแผ่นกระดาษรงัผึง้ 

เป็นกระดาษทีม่คีวามทนทาน  แขง็แรง และยงัเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึนําไปประยกุตใ์ชใ้นงาน

ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีแผ่นกระดาษรงัผึง้มขีนาดความกวา้งสงูสุด 1,200 มลิลเิมตร และความยาวถงึ 

3,000 มลิลเิมตรโดยสามารถเลอืก 1 ความหนาของกระดาษไดต้ัง้แต่ 10, 20, 30 และ40 มลิลเิมตร 

เพือ่ความเหมาะสมกบังาน1

 

 โดยใชห้ลกัการออกแบบที่เน้น ในเรือ่งของประโยชน์ใชส้อยทางกายภาพ

และความงาม 

 ผลการสาํรวจรปูแบบของท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์

 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตาราง 6 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ  

(100) 

เพศ ชาย 25 25 

หญงิ 75 75 

อายุ 20 – 29 ปี 33 33 

30 - 39 ปี 31 31 

40 – 49 ปี 14 14 

50 – 59 ปี 19 19 

มากกวา่ 60 ปี 3 3 

ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้ ม ี 99 99 

ไมม่ ี 1 1 

ความเพยีงพอของตู้

เสือ้ผา้ 

เพยีงพอ 26 26 

ไมเ่พยีงพอ 74 74 

หมายเหตุ: * ไมร่วม Missing Values 

 

 จากการเกบ็ขอ้มลูกลุม่ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 75) และเป็นผูช้าย (รอ้ยละ 

25) มอีายรุะหวา่ง  20 - 29 ปี (รอ้ยละ 33) ระหวา่ง  30 – 39 ปี (รอ้ยละ 31) ระหวา่ง  40 – 49 ปี 

(รอ้ยละ 14) ระหวา่ง  50 - 59 ปี (รอ้ยละ 19) มากกวา่ 60 ปี (รอ้ยละ 3) ซึง่สว่นใหญ่มี ทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้ รอ้ยละ 99 และไมม่ทีีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้ รอ้ยละ 1 และมตีูเ้สือ้ผา้ทีเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ รอ้ย

ละ 26 และรอ้ยละ 74 ตูเ้สือ้ผา้ทีไ่มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ 
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ตาราง 7 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และอนัดบัความคดิเหน็ต่อรปูแบบของทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้ 

 อเนกประสงค ์

 

ความคดิเหน็ในการประเมนิ 
ระดบัความคดิเหน็ 

คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน อนัดบัที ่

1.ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคค์วรมขีนาดใหญ่

สามารถเกบ็เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมาก 

 

3.77 

 

.94 

 

6 

2.ผูค้นสว่นใหญ่มตีูเ้สือ้ผา้ไมส่อดคลอ้งต่อ

จาํนวนเสือ้ผา้ 

 

3.68 

 

.82 

 

9 

3.ของกระจกุกระจกิมกัเกบ็แยกจากตูเ้สือ้ผา้ 3.90 .61 2 

4.สามารถเกบ็ของทุกอยา่งไวร้วมในทีเ่ดยีวกนัได้ 3.73 .72 7 

5.มน้ํีาหนกัเบา 3.85 .88 4 

6.มรีปูแบบแปลกใหม ่ 4.08 .67 1 

7.สามารถวางไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอน 3.86 .84 3 

8.สามารถเกบ็รองเทา้ได ้ 3.69 .78 8 

9.ประหยดัเน้ือทีใ่นการวาง 3.42 .85 10 

10.มคีวามแตกต่างจากตูท้ ัว่ไป 3.82 .75 5 

รวม 3.78 0.76 - 

 

 จากตาราง 7 เมือ่ใหค้ะแนนความคดิเหน็น้อ ยทีส่ดุเป็น 1 และมากทีสุ่ดเป็น 5 และนํา

คะแนนมาเฉลีย่กนั ผลปรากฏวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ รปูแบบของทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้อเนกประสงค์  อนัดบัที ่1-5 ไดแ้ก่ มรีปูแบบแปลกใหม่  มคีา่เฉลีย่ 4.08 ของกระจกุกระจกิมกั

เกบ็แยกจากตูเ้สือ้ผา้  มคีา่เฉลีย่ 3.90 สามารถวางไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอน  มคีา่เฉลีย่ 3.86 มี

น้ําหนกัเบา  มคีา่เฉลีย่ 3.85 และมคีวามแตกต่างจากตูท้ ัว่ไป  มคีา่เฉลีย่ 3.82 ตามลาํดบั ดงั

ภาพประกอบ 13 ซึง่จะเหน็ไดว้า่ คา่เฉลีย่ในแต่ละความคดิทีไ่ดส้อบถามไปนัน้มคีา่ใกลเ้คยีงกนั 

 จากผลการศกึษาและขอ้มลูการตอบแบบ สอบถาม ผูว้จิยัจงึนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปกาํหนด

แนวคดิในการออกแบบ ซึง่ไดท้ัง้หมด 8 แนวคดิ คอื แนวคดิที ่ 1 เกบ็ของใชก้ระจกุกระจกิ ใชส้อย

งา่ย แนวคดิที ่2 เกบ็เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมากวางไดท้ัง้แนวตัง้แนวนอน แนวคดิที ่ 3 หยบิงา่ยใชส้ะดวก 

แนวคดิที ่4 เลยีนแบบอกัษร แนวคดิที ่ 5 เปลีย่นกลอ่งพลาสตกิเป็นรงัผึง้ แนวคดิที ่ 6 ดไีซดแ์ปลก

ใชแ้นวรงัผึง้ แนวคดิที ่7 จิก๊ซอว ์และแนวคดิที ่8 ทีเ่รยีบงา่ย แต่การเปิดใชง้านน่าสนใจ 
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ภาพประกอบ 14 อนัดบัความคดิเหน็ต่อรปูแบบของทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ 

 

ตอนท่ี 2 ผลการออกแบบท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์ 

 จากการศกึษาและขอ้มลูการตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปกาํหนดแนวคดิใน

การออกแบบ ซึง่ไดท้ัง้หมด 8 แนวคดินัน้ผูว้จิยัจงึนํา แนวคดิทัง้หมดนัน้ไปออกแบบที่ จดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์ จากกระดาษรงัผึง้ทีส่ามารถจะนําไปสรา้งเป็นเฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ช้งานไดจ้รงิ จาํนวน 8 แบบ 

ไดผ้ลดงัภาพประกอบ 15 – 22  
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ภาพประกอบ 15 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่1 

54 



55 

 
ภาพประกอบ 16 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่2 
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ภาพประกอบ 17 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่3
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ภาพประกอบ 18 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่4 

57 



58 

 
ภาพประกอบ 19 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่5 58 



59 

 
ภาพประกอบ 20 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่6 59 
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ภาพประกอบ 21 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่7
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ภาพประกอบ 22 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่8 61 



62 

ตาราง 8 ผลการประเมนิประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคจ์ากผูเ้ชีย่วชาญ 
 

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย

ส่วน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน

1.ด้านหน้าที่การใช้สอย

  1.1 สามารถเก็บเสื้อผ้าได้จํานวนมาก 5.00 0.00 5.00 0.00 3.33 1.53 2.67 0.58 4.33 1.15 3.67 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00

  1.2 สามารถเก็บของใช้กระจุกกระจิก 5.00 0.00 3.33 1.53 5.00 0.00 5.00 0.00 2.33 0.58 3.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00

  1.3 สามารถจัดเก็บสิ่งของต่างๆได้เป็นระบบเรียบร้อย 3.67 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 3.67 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 3.67 1.15 3.67 1.15

2.ด้านความสะดวกสบายในการใช้งาน

   2.1 กลไกในการเก็บที่เหมาะสมไม่ยุ่งยากแก่ผู้ใช้ 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15 5.00 0.00 4.33 1.15 5.00 0.00 4.33 1.15

  2.2 ความสูงมีขนาดเหมาะสมกับขนาดที่พักอาศัยพื้นที่จํากัด 3.67 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 3.33 1.53 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15

  2.3 ความกว้าง x ยาวมีขนาดเหมาะสมกับขนาดที่พักอาศัยพื้นที่จํากัด 3.33 1.53 4.33 1.15 3.67 1.15 2.33 0.58 4.00 1.73 4.00 1.73 3.33 1.53 3.33 1.53

  2.4 จํานวนช่องต่างๆสอดคล้องกับขนาดของที่จัดเก็บ 3.00 1.73 4.33 1.15 5.00 0.00 3.33 1.53 3.33 1.53 3.33 1.53 3.00 1.73 3.00 1.73

  2.5 สะดวกในการเคลื่อนย้าย 4.00 1.73 5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 1.73 5.00 0.00 5.00 0.00 4.00 1.73 4.00 1.73

3.หลักเกณฑ์ด้านการผลิต

  3.1 ใช้วัสดุที่มีราคาเหมาะสม 3.67 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 3.33 1.53 3.33 1.53 4.33 1.15 4.33 1.15

  3.2 ใช้วัสดุที่หาง่าย 3.67 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 3.33 1.53 3.33 1.53 3.67 1.15 3.67 1.15

  3.3 ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรงสอดคล้องกับจํานวนสิ่งของที่จัดเก็บ 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00

  3.4 สามารถนําไปผลิตในเชิงธุรกิจได้ 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15 4.33 1.15

4.รูปแบบ ความสวยงาม

  4.1 รูปแบบที่ทันสมัย 4.33 1.15 2.33 0.58 3.33 1.53 5.00 0.00 4.33 1.15 3.67 1.15 5.00 0.00 4.33 1.15

  4.2 รูปแบบที่แปลกใหม่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 4.33 1.15 2.00 0.00 3.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15

  4.3 รูปแบบโดยรวมมีความน่าสนใจแก่ผู้พบเห็น 5.00 0.00 2.67 0.58 3.67 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00

5.สังคม สิ่งแวดล้อม

  5.1 ผลกระทบของผลงานการออกแบบที่มีต่อสังคมในเชิงสร้างสรรค์ 5.00 0.00 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00

  5.2 กระตุ้นกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 4.33 1.15 4.33 1.15 5.00 0.00 5.00 0.00

รวม 4.22 0.90 4.16 0.63 4.37 0.59 4.25 0.62 4.22 0.88 4.14 0.91 4.49 0.57 4.33 0.84

ความคิดเห็น

1 2 3 4 5 6 7

ระดับความคิดเห็นต่อแบบที่

8
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ภาพประกอบ 24 แผนภมูแิสดงระดบัความคดิเหน็โดยรวมต่อการออกแบบ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้ 

 อเนกประสงค ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ 

 

 จากผลการประเมนิ ประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบสอบถามความ

คดิเหน็ทีม่ต่ีอการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  

ประกอบดว้ยเกณฑใ์นการประเมนิ 5 ดา้น คอื 1. ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย 2. ดา้นความสะดวกสบาย

ในการใชง้าน 3. ดา้นการผลติ 4. รปูแบบความสวยงาม 5. สงัคม สิง่แวดลอ้ม  ซึง่ไดผ้ลดงัตาราง  8 

จากตาราง พบวา่ คะแนนในแต่ละดา้นทีผู่เ้ชีย่วชาญประเมนินัน้ ส่วนใหญ่มคีา่คะแนนเฉลีย่มากกวา่ 

3 ขึน้ไป ซึง่ถอืไดว้า่อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากระดบัคะแนน ความคดิเหน็ โดยรวม ต่อการ

ออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ทุกแบบมคีะแนนมากกว่า 4 ซึง่ถอืได้

วา่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก จงึถอืวา่รา่งแบบทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้ 8 แบบ สามารถที่

นําไปใชไ้ด้ ในการสรา้งตน้แบบได้  นอกจากน้ี ผูเ้ชีย่วชาญยงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่การ

ปรบัปรงุ ดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

แบบที่ 1 เป็นแบบทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสะดุดตา มจีาํนวนช่องสาํหรบัใส่ของได้

หลากหลายดนู่าสนใจ น่าจะเหมาะสมกบัการใชง้านไดห้ลายรปูแบบ อยา่งไรกด็มีขีอ้สงสยัทีก่าร

เลอืกใชว้สัดปุระเภทกระดาษรงัผึง้และการออกแบบในเชงิโครงสรา้งวา่จะสามารถรบัน้ําหนกัไดโ้ดย

ไมย่บุตวัจรงิหรอืไมโ่ดยเฉพาะช่องยาวทีต่ดิหน้าบาน  Acrylic ทีจ่ะเกดิปญัหาทนัททีีโ่ครงสรา้งตูไ้ม่
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สามารถรบัน้ําหนกัจากของใชท้ีว่างอยูด่า้นบนไดแ้มแ้ต่เพยีงเลก็น้อยตวับานกอ็าจจะตดิขดัหรอืปิด

ไมล่งได ้รวมทัง้ช่องรงัผึง้ 3 ช่องทางดา้นขวากด็เูหมอืนจะมคีวามลกึมากเกนิไปอาจจะทาํใหเ้กบ็ของ

ใชไ้ดไ้มส่ะดวกและยงัทาํใหเ้กดิขอ้สงสยั อกีวา่จะสามารถผลติไดใ้นเชงิอุตสาหกรรมหรอืไม ่สดุทา้ย

ลกัษณะตวัตูท้ีว่างตาม แนวนอนอาจจะไมเ่หมาะกบัหอ้งทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  เน่ืองจากหอ้งประเภทน้ีจะมี

ขนาดกวา้งหรอืยาวทีไ่มม่ากนกั จงึจะตอ้งจดัวางของใชท้ีจ่าํเป็นประเภ ทเตยีงนอนโต๊ะทาํงานและตู้

เสือ้ผา้ทีใ่ชบ่้อยก่อน และหากจะตอ้งจดัวางตูท้ีม่คีวามยาวมากๆ และยงัไมส่ามารถต่อกบัชุด

เฟอรนิ์เจอรอ์ื่นๆ ทีเ่ป็นรปูทรงสีเ่หลีย่มไดก้อ็าจจะทาํใหไ้มส่ะดวกต่อการใชง้านของเจา้ของหอ้ง 

 แบบที่ 2 เป็นแบบทีเ่รยีบแต่งา่ยต่อการจดัวาง การเคลือ่นย้ ายและการใชส้อย รปูทรง

สีเ่หลีย่มทีส่ามารถวางตัง้และวางนอนไดท้าํใหเ้หมาะกบัการใชง้านจรงิในสภาพทีอ่ยูอ่าศยัจรงิใน

ปจัจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมทัง้ยงัเอือ้อาํนวยใหผ้ลติในเชงิอุตสาหกรรมไดง้า่ยอกีดว้ยอยา่งไรกด็ี

ยงัมคีาํถามเกีย่วกบัช่องยาวตลอดทีเ่มือ่วางนอนแลว้ตวัผนั งจะแอ่นลงทาํใหบ้านเปิดตดิขดัหรอืไม่  

ดงันัน้ เพื่อแกไ้ขปญัหาน้ีผูอ้อกแบบตอ้งระวงัและมกีารออกแบบเสรมิโครงภายในใหต้วัผนงัไมแ่อ่น

ตวัลงตรงกลาง (ในแงข่องการใชง้านจรงิ) Acrylic อาจจะเป็นตวัเลอืกทีเ่หมาะสมน้อยเพราะเกดิรอย

ขดูขดีงา่ยมน้ํีาหนกัมากและราคาแพงรวมถงึตอ้งหา กลไกเพื่อทาํเป็นบานพบัดว้ย ) นอกจากน้ีตวั

รปูแบบทีด่เูรยีบๆ  และไมด่งึดดูใจเช่นน้ี แมว้า่จะงา่ยต่อการผลติแต่กจ็ะยากต่อการขายรวมถงึการ

เรยีกราคาจากผูซ้ือ้อกีดว้ย สดุทา้ยตวัชัน้ทีส่ามารถถอดออกไดผู้ป้ระเมนิเขา้ใจวา่ตอ้งการใหเ้พิม่

ขนาดความสงูของช่องได ้แต่ในแงข่องการผลติอาจจะทาํไดย้ากและโดยปกตแิลว้ตวัชัน้เหลา่น้ีจะทาํ

หน้าทีเ่สรมิความแขง็แรงใหก้บัโครงสรา้งตูก้ารทาํใหถ้อดได้  อาจจะเป็นแนวคดิทีด่ี  แต่กค็วรจะมแีค่

บางชัน้และปลอ่ยใหบ้างชัน้ตดิตาย เพื่อเสรมิความแขง็แรงของตูเ้ช่นเดมิ 

แบบที ่3 เป็นแบบทีเ่รยีบงา่ยแต่ไมธ่รรมดาสะดว กต่อการใชส้อยและการจดัเกบ็ในหอ้งทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั จากรปูทรงทีเ่หน็น่าจะเป็นตูท้ีเ่หมาะสมต่อการใชง้านการออกแบบ  แบ่งช่องช่วยในการ

รบัน้ําหนกัของโครงสรา้งไดด้ี  มรีปูทรงทีเ่รยีบงา่ยสามารถผลติในเชงิอุตสาหกรรมได ้มกีารเลอืกใช้

วสัดุทีไ่มส่ิน้เปลอืงเหมอืนแบบอื่นๆ  และน่าจะจงูใจผูซ้ือ้ไดด้มีากพอสมควรอยา่งไรกด็เีมือ่มองลงไป

ใน Propor+on ทีใ่หไ้ว ้พบวา่ ตวัตูส้งูถงึ1.20 เมตร และกวา้งเพยีง 0.80 เมตร ซึง่ ขดัแยง้กบัรปูทรง

ทีน่่าจะมคีวามกวา้งใกลเ้คยีงกบัความสงูและหากดทูีก่ารแบ่งช่องจะพบวา่ช่องดา้นขวาบนมคีวามสงู

ถงึ 0.70 ม.จงึทาํใหข้นาดดผูดิเพีย้นไปมากยิง่ขึน้  (เทยีบกบัความกวา้งรวมของตูท้ี่  0.80 ม.) และใน

การใชง้านจรงิความสงู 0.70 ม. อาจจะมากเกนิไปสาํหรบัเกบ็เสือ้ผา้แบบวางซอ้นกนันอกจากน้ีการ

ใหค้วามสงูของช่องทีม่รีาวแขวนที่  1.10 ม. และใชส้าํหรบัแขวนกระเป๋าอาจจะไมเ่หมาะสม เพราะ

ระยะดงักล่าวสามารถใชแ้ขวนเสือ้หรอืกางเกงไดส้ะดวกแต่กย็งัตอ้งระวงัในเรือ่งของการถ่ายน้ําหนกั

ของราวแขวนไปยงัผนงัดา้นขา้ง เพราะจะเป็นการเพิม่ภาระใหก้บัตวัวสัดทุีเ่ป็นกระดาษรงัผึง้โดยไม่

จาํเป็น ในความเหน็ของผูป้ระเมนิคดิวา่หากจะใชร้าวแขวนน่าจะใหม้โีครงสรา้งของราวเป็น เหลก็

และถ่ายน้ําหนกัลงทีพ่ืน้ดว้ยตวัเองเลยจะเหมาะสมกวา่ และจะทาํใหต้วัตูด้มูรีาคามากขึน้รวมทัง้เป็น

การเพิม่อายกุารใชง้านของตูใ้หย้าวนานขึน้ดว้ย 
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แบบที ่4 เป็นแบบทีส่วยงามดนู่าประทบัใจมี  Option ทีห่ลากหลายแต่ยงัมขีอ้สงสยัในเรือ่ง

ของประสทิธภิาพในการจดัเกบ็ โดย รวมแลว้รปูแบบดนู่าสนใจ แต่อยา่งไรกด็มีขีอ้สงสยัอยา่งมาก

โดยเฉพาะในเรือ่งของสดัส่วนทีด่า้น  0.60 ม.ไมน่่าจะแบ่งซอยเป็น  2 ชิน้ และมชีิน้กลางสาํหรบัตดิ

กระจกเงาไดเ้พราะในความเป็นจรงิหากแบ่งพืน้ทีต่ามตวัเลขจะไดตู้ท้ ีม่หีน้ากวา้งเพยีงดา้นละ  0.20 

ม. และกระจกชิน้กลางกจ็ะกวา้งไดเ้พยีง 0.20 ม.เช่นเดยีวกนั ดงันัน้ตวัเลขทีเ่หมาะสมสาํหรบัตูใ้บน้ี

น่าจะอยูท่ี่ 1.00 ‐ 1.20 ม.ขึน้ไป จงึจะทาํใหเ้กดิขึน้ไดต้ามแบบ สาํหรบั  Design ทีด่ตูื่นตาตื่นใจจดั

วา่เป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในการดงึดดูใจผูซ้ือ้แต่คาดวา่หากจะขนยา้ยตูข้นาดใหญ่เท่าน้ี  (อา้งอิงจากขนาด

ใหมท่ีเ่ป็นไปได)้ ถอืว่าเป็นเรือ่งใหญ่ ดงันัน้ผูอ้อกแบบอาจจะตอ้งคดิวธิถีอดประกอบชิน้งานออกเป็น

ชิน้ยอ่ยๆ แบบงา่ยๆ  เพือ่ใหผู้ซ้ ือ้สามารถขนยา้ยและนําไปประกอบเองทีบ่า้นไดส้าํหรบัตวัลิน้ชกัที่

ออกแบบใหเ้กบ็เสือ้ผา้และชุดชัน้ในถอืว่าเป็นแนวคดิทีด่แีต่หากศกึ ษาลงไปลกึๆ  จะพบวา่การ

ออกแบบลิน้ชกัเพือ่เกบ็เสือ้ผา้นัน้ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึขนาดของเสือ้ผา้เมือ่พบัเสรจ็แลว้ดว้ยวา่ตอ้ง

ใชค้วามกวา้งและความยาวเท่าไรรวมถงึความสงูของลิน้ชกัจะพอดสีาํหรบัเกบ็เสือ้ผา้ไดก้ีชุ่ด กีช่ ิน้

หรอืแมแ้ต่ชุดชัน้ในกต็อ้งคาํนึงถงึดว้ยว่าจะจดัเกบ็ในรปูแบบไหน เป็นมว้นหรอืเป็นพบัและแบบไหน

จะมปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็มากทีส่ดุนอกจากน้ีทีแ่ขวน  Accessories ต่างๆ กย็งัดไูมช่ดัเจนว่า

จะจดัเกบ็ในรปูแบบใดแขวนอยา่งไร 

 แบบที่ 5 เป็นงานออกแบบในลกัษณะของกล่องเกบ็เปิดดา้นหน้ารปูทรงหกเหลีย่ม ซึง่

อาจจะไมเ่หมาะสมกบั การเลอืกใชว้สัดปุระเภทกระดาษรงัผึง้  เพราะมคีู่แขง่ทางตรงคอืกล่อง

พลาสตกิทีม่ปีระสทิธภิาพในการจดัเกบ็ไดม้ากกวา่  (เทยีบในดา้นรปูทรง ) และกล่องพลาสตกิยงั

สามารถซอ้นไดง้า่ยผลติไดใ้นเชงิอุตสาหกรรมจงึทาํใหม้รีาคาถกูผดิกบักลอ่งกระดาษแมว้า่จะผลติ

ไดจ้รงิแต่จะไมไ่ดป้ระโ ยชน์เตม็ทีจ่ากการผลติเป็น จาํนวนมากๆ เหมอืนกบัพลาสตกิทีใ่ชเ้วลาน้อย

กวา่และสิน้เปลอืงน้อยกวา่แถมยงัทนทานกวา่อกีดว้ย นอกจากน้ี  ในแงข่องการใชง้านรปูทรงรงัผึง้

จะไดป้ระโยชน์สงูสุด เมือ่เฟอรนิ์เจอรช์ิน้อื่นๆ  ในบา้นเป็นรปูทรงรงัผึง้เช่นเดยีวกนัการเลอืกใช้

รปูทรงน้ีในภาวะปจัจบุนัอาจจะเป็นขอ้ดอ้ยมากกวา่เป็นจดุเดน่อกีดว้ย 

 แบบที ่6 สามารถใชข้อ้อา้งองิจากแบบที่  5 ได้ และการเพิม่  Function ในแงข่องการ

ต่อเชื่อมและทีเ่กบ็ของดา้นหลงัยงัมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิ เริม่จากการต่อเชื่อมทีใ่นแงด่แีลว้ทาํใหร้ปูทรง

รงัผึง้น้ีมปีระสทิธภิาพมากขึน้แต่ไมแ่น่ใจว่าจะต่อเชื่อมไดอ้ยา่งไร ใชเ้สยีบทะลุ  หรอืมตีวัรบัแผ่นแบบ

ไหนเพราะไมไ่ดร้ะบุไว ้นอกจากน้ี  ยงัทาํใหส้งสยัในเรือ่งของขนาดว่าจะเมือ่ต่อแลว้จะกวา้งไมเ่กนิ  

1.20 ม.ไดอ้ยา่งไร ควรระวงัในจดุน้ีดว้ยสว่นทีเ่กบ็ของดา้นหลงักย็งัชวนใหส้งสยัวา่จะดงึเขา้ –  ออก 

แบบไหน แลว้หากดนัตูไ้ปชดิกําแพงจะทาํใหก้ารดงึทีเ่กบ็ของจากดา้นหลงัทาํใหส้ะดวกจรงิหรอืไม ่

สุดทา้ย คอื ตวักระดาษเองอาจจะไมเ่หมาะกบัการพฒันาในลกัษณะกลอ่งเกบ็ของแบบน้ี เพราะมี

คู่แขง่ทางตรงทีไ่ดเ้ปรยีบในแงข่องการผลติในเชงิอุตสาหกรรมและลกูเล่นต่างๆ  ทีส่ามารถหลอ่ ขึน้

ในชิน้งานไดเ้ลย ทาํใหป้ระหยดัในแงต่น้ทุนการผลติมากกวา่ซึง่จะสง่ผลใหไ้ดร้าคาขายทีต่ํ่ากวา่

กล่องทีผ่ลติจากกระดาษรงัผึง้ ดงันัน้  รปูแบบน้ี อาจจะตอ้งทบทวนในแงข่องการตลาดก่อนเริม่การ

ผลติอกีดว้ย 
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แบบที ่7 คงจะมปีญัหาแบบเดยีวกบัแบบที ่5 และ 6 ในแงข่องวสัดุแต่ในแ งข่อง Design ถอื

วา่ทาํไดส้นุกดคีรบัและกน่็าจะขายไดด้ดีว้ย เพราะเป็นชิน้เลก็ๆ และคนสามารถซือ้ไปทลีะชิน้สองชิน้

ไดท้าํใหง้า่ยต่อการตดัสนิใจสว่น 

แบบที ่8 ในแงข่อง Design และน่าจะใชก้ระดาษรงัผึง้ไดด้ว้ยในแงข่องโครงสรา้ง กน่็าจะทาํ

ไดจ้รงิ รบัน้ําหนกัไดจ้รงิมคีวามเท่  และสะดดุตากวา่แบบอื่นๆ ทีผ่า่นมาอยา่งไรกด็ ียงัสงสยัในเรือ่ง

ของบานประต ูวา่จะใชอุ้ปกรณ์อะไร และใชไ้ดท้นทานมากน้อยแคไ่หนทัง้น้ี ผูซ้ือ้คงภมูใิจทีจ่ะมี

เฟอรนิ์เจอรช์ิน้น้ีอยูภ่ายในบา้น และยงัสามารถใชใ้นชวีติประจาํวนัไดทุ้กวนัอกีดว้ย 
ผูว้จิยัไดนํ้าผลการประเมนิและขอ้เสนอแนะต่างๆ ไปวเิคราะห์ และพบวา่ ในแบบที ่5 มสีว่น

ทีจ่ะทาํการปรบัปรงุมากทีส่ดุ จงึดาํเนินการปรบัปรงุรา่งแบบใหมอ่กีครัง้ไดผ้ลดงัภาพประกอบ  

 

ภาพประกอบ 25 แบบรา่งที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่5 ปรบัปรงุใหม ่
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ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจต่อการออกแบบท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค์ 

 

 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตาราง 9 ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งผูป้ระเมนิความพงึพอใจ 

 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง 
จาํนวน  

(คน) 

ร้อยละ  

(100) 

เพศ ชาย 35 35 

หญงิ 65 65 

อายุ ตํ่ากวา่ 25 ปี 5 5 

26 - 35 ปี 45 45 

36 – 45 ปี 30 30 

46 – 55 ปี 15 15 

มากกวา่ 41 ปี 5 5 

ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ 5 5 

มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช 8 8 

ปรญิญาตร ี 60 60 

ปรญิญาโท 25 25 

ปรญิญาเอก 2 2 

อาชพี นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 20 20 

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 15 15 

พนกังานเอกชน 55 55 

ธุรกจิส่วนตวั 10 10 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 15 15 

10,001 – 20,000 บาท 28 28 

20,001 – 30,000 บาท 36 36 

30,001 – 40,000 บาท 13 13 

40,001 – 50,000 บาท 6 6 

มากกว่า 50,001 บาท 2 2 

หมายเหตุ: * ไมร่วม Missing Values 
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การศกึษาในครั ้ งน้ีไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูกบัผูบ้รโิภค (ตาราง 9) ซึง่มลีกัษณะทัว่ไป ดงัน้ี 

ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ (รอ้ยละ 65) และเป็นผูช้าย (รอ้ยละ 35) มอีายตุํ่ากวา่ 25 ปี (รอ้ยละ 5) 

ระหวา่ง 26 - 35 ปี (รอ้ยละ 45) ระหวา่ง 36 – 45 ปี (รอ้ยละ 30) ระหวา่ง 46 – 55 ปี (รอ้ยละ 15) 

มากกวา่ 41 ปี (รอ้ยละ 5) ซึง่จบการศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้ (รอ้ยละ 5) มธัยมศกึษาตอนปลาย /

ปวช (รอ้ยละ 8) ปรญิญาตรี (รอ้ยละ 60) ปรญิญาโท (รอ้ยละ 25) ปรญิญาเอก (รอ้ยละ 2) ประกอบ

อาชพีนกัเรยีน /นิสติ /นกัศกึษา (รอ้ยละ 20) ขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ  (รอ้ยละ 15) พนกังานเอกชน  

(รอ้ยละ 55) ธรุกจิสว่นตวั  (รอ้ยละ 10) มรีายได้ เฉลีย่ต่อเดอืนตํ่ากวา่ 10,000 บาท (รอ้ยละ 15) 

ระหวา่ง 10,001 – 20,000 บาท (รอ้ยละ 28) ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท (รอ้ยละ 36) ระหวา่ง 

30,001 – 40,000 บาท (รอ้ยละ 13) ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท (รอ้ยละ 6) มากกว่า 50,001 

บาท (รอ้ยละ 2) 

 

ตาราง 10 คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และอนัดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภคต่อทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้ 

 อเนกประสงค ์

 

รปูแบบทีใ่ชใ้นการประเมนิ 
ระดบัความพงึพอใจ 

คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน อนัดบัที ่

1. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ แบบที ่1 3.18 1.29 4 

2. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่2 2.74 1.33 8 

3. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่3 3.68 1.44 2 

4. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่4 3.12 1.30 5 

5. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่5 3.09 1.07 6 

6. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่6 2.98 1.25 7 

7. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่7 3.33 1.34 3 

8. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่8 3.74 1.55 1 

 

 จากตาราง 10 เมือ่ใหค้ะแนนความคดิเหน็น้อยทีส่ดุเป็น 1 และมากทีสุ่ดเป็น 5 และนํา

คะแนนมาเฉลีย่กนั ผลปรากฏว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามพงึพอใจต่อทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  

อนัดบัที ่1-8 ไดแ้ก่ ที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ แบบที ่8 แบบที ่3 แบบที ่7 แบบที ่1 แบบที ่4 

แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 2 (เรยีงจากลาํดบัที ่ 1 ไปสูล่าํดบัที ่ 8 ) ตามลาํดบั ดงัภาพประกอบ 25 

แสดงต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 26 อนัดบัความพงึพอใจต่อรปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ 

 

ตอนท่ี 4 ผลการดาํเนินการสร้างต้นแบบท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์
 จากผลการศกึษาเพือ่การวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากกระดาษรงัผึง้ 

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  ผูบ้รโิภคพงึพอใจต่อรปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่ 8 

มากทีส่ดุ รองลงมาคอื แบบที ่ 3 และแบบอื่นๆ  ตามลาํดบั ผูว้จิยัจงึไดนํ้าแบบที ่8 และแบบที ่3 ซึง่

เป็นแบบทีไ่ดค้ะแนนสงูสุด ไปดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกปร ะสงค ์ไดผ้ลดงัภาพ 

26-27 แต่ประสบปญัหาในเรือ่งของการขนยา้ยทีล่าํบาก ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการพฒันาออกแบบใหม่

อกีครัง้ เพื่อใหส้ามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก และประกอบเขา้เป็นทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคไ์ด้

งา่ย ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการพฒันาต่อไปอกีครัง้ ซึง่ผูว้จิยัไ ดนํ้าแบบที ่8 ทีผู่บ้รโิภคใหค้ะแนนความ

พงึพอใจต่อรปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคม์ากทีส่ดุ ไปพฒันา ใหเ้ป็นแบบ knock down โดย

จะมกีารตดิเทปกาวชนิดยดึตดิวสัดุทีท่นแรงยดึได ้ตดิส่วนทีเ่ป็นฉากยดึแต่ละส่วน และในส่วนทีเ่ป็น

บานเปิด จะยดึดว้ยเครือ่งมอืสกรแูละพุก ดงัภาพประกอบต่อไปน้ี 
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ภาพประกอบ 27 ตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคแ์บบที ่8 
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ภาพประกอบ 28 ตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคแ์บบที ่3 
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ภาพประกอบ 29 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1-1 73 
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ภาพประกอบ 30 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1-2 
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ภาพประกอบ 31 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1-3 75 
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ภาพประกอบ 32 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1-4 76 
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ภาพประกอบ 33 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1-5 77 
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ภาพประกอบ 34 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1-6 78 
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ภาพประกอบ 35 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM2-1

79 
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ภาพประกอบ 36 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM2-2
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ภาพประกอบ 37 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM2-3 81 
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ภาพประกอบ 38 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM2-4 82 
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ภาพประกอบ 39 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM2-5 83 
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ภาพประกอบ 40 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM2-6 84 
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ภาพประกอบ 41 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1 



86 

 
 

ภาพประกอบ 42 สว่นประกอบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์ BOM1และ BOM2 

 

 



บทท่ี 5 

การสรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเพือ่การวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากกระดาษรงัผึ้ ง สาํหรบั

ทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั เน่ืองจากปญัหาทีเ่กดิในปจัจบุนั คอื เครือ่งเรอืนมรีปูแบบทีไ่มเ่หมาะสมกบัที่

พกัอาศยัโดยเฉพาะในเรือ่งของขนาด ซึ่ งทีพ่กัอาศยัมพีืน้ทีจ่าํกดัไมส่ะดวกแก่การเคลือ่นยา้ย 

ประโยชน์ใชส้อยไมห่ลากหลาย และไมเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ว่า ปญัหาดงักล่าวมี

ความจาํเป็นทีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ เกีย่วกบัรปูแบบของเครือ่งเรอืน สาํหรบัจดัเกบ็เสือ้ผา้สาํรอง 

หรอืทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จงึไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษารปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคใ์หเ้หมาะสมกบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ที่

จาํกดั 

 2. เพือ่ศกึษาวสัดวุธิกีารผลติที่ จดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์ทีต่อบสนองการใชง้าน โดยมี

ประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 1 อยา่ง 

 3. เพือ่ออกแบบและพฒันารปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้เอนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั ดว้ยวสัดกุระดาษรงัผึง้ทีใ่ชท้ดแทนพลาสตกิ และเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

ขอบเขตของงานวิจยั 

 งานวจิยัครัง้น้ีไดก้าํหนดขอบเขตการวจิยัไวค้อื ศกึษาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จาก

กระดาษรงัผึง้ เพื่อใชส้าํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ในจงัหวดักรงุเทพมหานคร โดยมุง่ประโยชน์

ใชส้อยเป็นหลกั มดีา้นขอบเขตเน้ือหา  คอื ความรูด้า้นการออกแบบเฟอรนิ์เจอ รแ์ละทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมต่างๆ ในทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  การจดั

บา้นใหป้ระหยดัเน้ือที ่เฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  วสัดุ

ทดแทนในการผลติเฟอรนิ์เจอร์  ในสว่นของขอบเขตดา้นวิธวีทิยาการวจิยั  เป็นการใชแ้บบแผนการ

วจิยัและพฒันา (Research and Development) 

 

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากร 

 ประชากรในงานวจิยัและพฒันาครัง้น้ี คอื  ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคส์าํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ในเขตกรงุเทพมหานคร 
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 กลุ่มตวัอย่าง 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัใชว้ธิกีารกาํหนดกลุม่ตวัอยา่ง ดว้ยวธิี การสุม่แบบหลายขัน้ตอน 

(Multi - Stage Sampling) โดยประชากร คอื ผูบ้รโิภคทีม่คีวามตอ้งการใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ในเขตกรงุเทพมหานคร จาํนวน 50 เขต การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง  ใช้

การสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม สุม่ไดม้า 5 เขต ใน 5 เขต สุม่เลอืกทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ที่

จาํกดั เขตละ 4 ทีพ่กั ทีพ่กัละ 10 คน เป็นขนาดกลุม่ตวัอยา่งประมาณ  200 คน เกบ็กลุ่มตวัอยา่งที่

สมบรูณ์ทัง้หมด 200 คน 

 

 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดอ้าศยัหลกัการพฒันาตน้แบบนวตักรรม และมกีารทดลองใช ้  

เพือ่ตรวจสอบคณุภาพในเชงิประจกัษ ์ทัง้น้ี นวตักรรมทีนํ่ามาทดลอง โดยม ี “ดชันีชีค้ณุภาพ ”           

ในลกัษณะทีเ่ป็นตวัแปรตามและใหผ้ลลพัธท์ีส่าํคญั คื อ นวตักรรมประเภทวตัถุทีเ่ป็นชิน้อนั ซึง่อาจ

เป็นประเภท วสัดุ /อุปกรณ์/ชิน้งาน เช่น รถยนต ์คอมพวิเตอร ์ชุดการสอน สือ่การสอน ชุดกจิกรรม 

เสรมิความรู ้คูม่อืประกอบการทาํงาน เป็นตน้ โดยทัว่ไปการวจิยัและพฒันานวตักรรม จะมขี ัน้ตอนที่

สาํคญั ดงัน้ี ขัน้ที ่1 พฒันาตน้แบบ ขัน้ที ่2 ทดลองใชน้วตักรรม  ขัน้ที ่3 สรปุผลการทดลอง / เขยีน

รายงานโดยในการสรา้งตน้แบบนวตักรรม ผูว้จิยัจะตอ้งตรวจสอบและปรบัปรงุตน้แบบนวตักรรม

อยา่งต่อเน่ืองในลกัษณะของการวจิยัและพฒันา ดงัน้ี  1) ตอ้งศกึษาแนวคดิ ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบั

นวตักรรม (Review literature) 2) สรา้งตน้ฉบบันวตักรรม (D1 = Development ครัง้ที ่ 1)  

3) ตรวจสอบประสทิธภิาพในกลุม่ตวัอยา่งขนาดเลก็ (R1 =Research ครัง้ที ่1) 4) ปรบัปรงุตน้ฉบบั 

(D2) 5) ทดลองใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งทีม่ขีนาดใหญ่ขึน้ (R2) 6) ดาํเนินการจนไดต้น้แบบนวตักรรมทีม่ ี

คุณภาพตามเกณฑท์ีก่ํา หนด ผูว้จิยัจงึกาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์จากกระดาษรงัผึง้ สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั 

 

การจดักระทาํข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 ในการศกึษาครัง้น้ีผูว้จิยัไดอ้อกแบบและพฒันากระบวนการจดักระทาํขอ้มลูและวิ เคราะห์

ขอ้มลูทีส่าํคญั 6 ขัน้ตอน คอื  

 ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาการพฒันาการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  โดยเริม่ทาํการศกึษาจากความรูด้า้นการออกแบบเฟอรนิ์เจอรแ์ละทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมต่างๆ ในทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  การ

จดับา้นใหป้ระหยดัเน้ือที่  เฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม  นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  

วสัดทุดแทนในการผลติเฟอรนิ์เจอร ์และทาํการสาํรวจความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการทีจ่ะเลอืกใช้

ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดยใชแ้บบสอบถามปญัหาและความ

ตอ้งการใชก้ารใชท้ีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั จาํนวน 100 ชุด นํา
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ขอ้มลูทีไ่ดม้ากาํหนดโจทยใ์นการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ที่

จาํกดั ทาํการประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  ศกึษาคุณสมบตัิ

พืน้ฐานของบุคคล  โดยวเิคราะหด์ว้ยสถติพิืน้ฐาน  เช่น คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  

(Standard Deviation) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 2 ออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ตาม

ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจ  

 ขัน้ตอนท่ี 3 ตรวจสอบประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัที่

พกัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบสอบถาม

ความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการออกแบ บทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  

ประกอบดว้ยเกณฑใ์นการประเมนิ 5 ดา้น คอื 1. ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย 2. ดา้นความสะดวกสบาย

ในการใชง้าน 3. ดา้นการผลติ 4. รปูแบบความสวยงาม 5. สงัคม สิง่แวดลอ้ม เป็นแบบวดัประเภท

มาตรประเมนิรวมคา่ (Summated Rating Scale) แต่ละขอ้ประกอบดว้ยมาตรประเมนิ  5 ระดบั จาก 

“ดมีาก” ถงึ “ใชไ้มไ่ด้” ตามวธิขีอง ลเิคอร์  ทาํการประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์  โดยใช้

โปรแกรมสาํเรจ็รปู  ศกึษาคณุสมบตัพิืน้ฐานของบุคคล  โดยวเิคราะหด์ว้ยสถติพิืน้ฐาน  เช่น คา่เฉลีย่ 

(Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 4 ปรบัปรงุการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั  

 ขัน้ตอนท่ี 5 ทดสอบประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ จาํนวน 3 คน และผูบ้รโิภค จาํนวน 100 

คน โดยใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจทีม่ต่ีอการ ออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ ทาํการ

ประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร์  โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู  ศกึษาคณุสมบตัพิืน้ฐานของ

บุคคล โดยวเิคราะหด์ว้ยสถิ ตพิืน้ฐาน เช่น คา่เฉลีย่ (Mean) คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน  (Standard 

Deviation) และคา่รอ้ยละ เป็นตน้ 

 ขัน้ตอนท่ี 6 ดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั 

 

การดาํเนินการผลิตต้นแบบ  

 การดาํเนินการผลติชิน้งาน ตน้แบบของที่จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ ดว้ยกระดาษรงัผึง้

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ไดก้าํหนดกระบวนการผลติไวต้ามขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 

 ขัน้ตอนที ่1 วเิคราะหแ์บบรา่งสูก่ระบวนการผลติตามความเหมาะสมของชิน้งานนัน้ๆ 

 ขัน้ตอนที ่2 เลอืกวสัดุทีเ่หมาะสม ตรงตามแบบทีไ่ดก้ําหนดไว ้

 ขัน้ตอนที ่3 สรา้งแบบแปลนของชิน้งาน ซึง่ในทีน้ี่จะใชก้าร เขยีนแบบดว้ยคอมพวิเตอร์  

ตามขัน้ตอนของกระบวนการผลติแบบอุตสาหกรรม 
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 ขัน้ตอนที ่4 ทดลองประกอบ ตรวจสอบชิน้งานและความเรยีบรอ้ย 

 ขัน้ตอนที ่5 ตรวจสอบผลชิน้งานวจิยั เมือ่สรา้งชิน้งานจรงิจากแบบผลงานจาํนวน 1 ชิน้ที่

สรปุจากการคดัเลอืกโดยผูเ้ชีย่วชาญและผูบ้รโิภค สรปุผลทีไ่ด ้

 

การสรปุผลการวิจยั 

 ในการศกึษาการพฒันาการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากกระดาษรงัผึง้สาํหรบั

ทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั สรปุไดว้า่ การศกึษาจากความรูด้า้นการออกแบบเฟอรนิ์เจอรแ์ละทีจ่ ั ดเกบ็

เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ลกัษณะทีอ่ยูอ่าศยัพืน้ทีจ่าํกดั และกจิกรรมต่างๆ ในทีพ่กัอาศยั ทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั 

การจดับา้นใหป้ระหยดัเน้ือที่  เฟอรนิ์เจอรเ์พื่อสิง่แวดลอ้ม  นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มในประเทศ

ไทย วสัดุทดแทนในการผลติเฟอรนิ์เจอร์  จากเอกสารและงานวจิยัต่าง ๆ ทาํใหพ้บว่า การใช้

ผลติภณัฑเ์พื่อสิง่แวดลอ้มเป็นประโยชน์ต่อสงัคม การนําวสัดุทีท่ิง้แลว้มาทาํเฟอรนิ์เจอรช่์วยส่งเสรมิ

เศรษฐกจิของประเทศ ช่วยลดปรมิาณขยะ ช่วยอนุรกัษพ์ลงังาน ลดการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาต ิ

ต่อยอดความคดิทีส่รา้งสรรคไ์ดห้ลากหลาย และ ในปจัจบุนักระแสการ ใชผ้ลติภณัฑ ์รวมถงึการ

บรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มเป็นทีนิ่ยม ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่  

ทีพ่กัอาศยัทีม่ ี พืน้ทีจ่าํกดั  มคีวามจาํเป็นในการทีจ่ะจดัเกบ็สิง่ของใหป้ระหยดัเน้ือทีม่ากทีส่ดุ 

เน่ืองจากพืน้ทีใ่ชส้อยมจีาํกดั อกีทัง้วสัดทุ ีนํ่า มาใชย้งัตอ้งเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การออกแบบจงึมี

ความสาํคญัมากในการทีจ่ะกาํหนดของที่ จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ที่

จาํกดั  จากการศกึษาคณุสมบตัิ ของวสัดุประเภท ต่างๆ  นัน้ พบวา่ วสัดุทดแทน ประเภทกระดาษ 

สามารถทีจ่ะนํามาทาํเฟอรนิ์เจอรไ์ด ้ผูว้จิยัจงึเลอืกใชก้ระดาษรงัผึง้เป็นวสัดุในการทาํวจิยัและพฒันา

ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์

จากการเกบ็ขอ้มลู  เมือ่ใหค้ะแนนความคดิเหน็น้อยทีส่ดุเป็น 1 และมากทีสุ่ดเป็น 5 และนํา

คะแนนมาเฉลีย่กนั ผลปรากฏวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็ต่อ รปูแบบของทีจ่ดัเกบ็

เสือ้ผา้อเนกประสงค์  อนัดบัที ่1 - 5 ไดแ้ก่ มรีปูแบบแปลกใหม่  มคีา่เฉลีย่ 4.08 ของกระจกุกระจกิ

มกัเกบ็แยกจากตูเ้สือ้ผา้  มคีา่เฉลีย่ 3.90 สามารถวางไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอน  มคีา่เฉลีย่ 3.86 มี

น้ําหนกัเบา มคีา่เฉลีย่ 3.85 และมคีวามแตกต่างจากตูท้ ัว่ไป  มคีา่เฉลีย่ 3.82 ตามลาํดบั ซึง่จะเหน็

ไดว้า่ คา่เฉลีย่ในแต่ละความคดิทีไ่ดส้อบถามไปนัน้มคีา่ใกลเ้คยีงกนั จากผลการศกึษาและขอ้มลูการ

ตอบแบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึนําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปกําหนดแนวคดิในการออกแบบ ซึง่ไดท้ัง้หมด 8 แนวคดิ 

คอื แนวคดิที ่1 เกบ็ของใชก้ระจกุกระจกิ ใชส้อยงา่ย แนวคดิที ่2 เกบ็เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมากวางไดท้ัง้

แนวตัง้แนวนอน แนวคดิที ่ 3 หยบิงา่ยใชส้ะดวก แนวคดิที ่ 4 เลยีนแบบอกัษร แนวคดิที ่ 5 เปลีย่น

กล่องพลาสตกิเป็นรงัผึง้ แนวคดิที ่ 6 ดไีซดแ์ปลกใชแ้นวรงัผึง้ แนวคดิที ่ 7 จิก๊ซอว ์และแนวคดิที ่ 8 

ทีเ่รยีบงา่ย แต่การเปิดใชง้านน่าสนใจ ขอ้มลูทีไ่ดไ้ปกําหนดแนวคดิในการออกแบบ ซึง่ไดท้ัง้หมด 8 

แนวคดินัน้ผูว้จิยัจงึนํา แนวคดิทัง้หมดนัน้ไปออกแบบที่ จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  จากกระดาษรงั

ผึง้ทีส่ามารถจะนําไปสรา้งเป็นเฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชง้านไดจ้รงิ จาํนวน 8 แบบ จากผลการประเมนิ
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ประสทิธภิาพการออกแบบทีจ่ดัเก็ บเสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั โดย

ผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ จาํนวน 3 คน โดยใชแ้บบสอบถามความคดิเหน็ทีม่ต่ีอการ

ออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  ประกอบดว้ยเกณฑใ์นการ

ประเมนิ 5 ดา้น คอื 1. ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย 2. ดา้นความสะดวกสบาย ในการใชง้าน 3. ดา้นการ

ผลติ 4. รปูแบบความสวยงาม 5. สงัคม สิง่แวดลอ้ม  ผูเ้ชีย่วชาญประเมนินัน้ สว่นใหญ่มคีา่คะแนน

เฉลีย่มากกว่า 3 ขึน้ไป ซึง่ถอืไดว้า่อยูใ่นระดบัปานกลาง และจากระดบัคะแนน ความคดิเหน็โดยรวม

ต่อการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เ สือ้ผา้อเนกประสงค ์โดยผูเ้ชีย่วชาญ  พบว่า ทุกแบบมคีะแนนมากกว่า 4 

ซึง่ถอืไดว้า่มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก จงึถอืวา่รา่งแบบทีไ่ดร้บัการประเมนิทัง้ 8 แบบ สามารถ

ทีนํ่าไปใชไ้ดใ้นการสรา้งตน้แบบได ้

 การศกึษาในครัง้น้ีไดท้าํการเกบ็ขอ้มลูกบัผูบ้รโิภค ผลปรากฏวา่ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวาม

พงึพอใจต่อทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์อนัดบัที ่1-8 ไดแ้ก่ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ แบบที ่8 

แบบที ่3 แบบที ่7 แบบที ่1 แบบที ่4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 2 (เรยีงจากลาํดบัที ่1 ไปสูล่าํดบัที ่

8 ) ซึง่ผูบ้รโิภคพงึพอใจต่อรปูแบบทีจ่ดัเก็ บเสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่ 8 มากทีสุ่ด รองลงมาคอื 

แบบที ่3 และแบบอื่นๆ ตามลาํดบั ผูว้จิยัจงึไดนํ้าแบบที ่ 8 และแบบที ่ 3 ซึง่เป็นแบบทีไ่ดค้ะแนน

สงูสดุไปดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แต่ประสบปญัหาในเรือ่งของการขน

ยา้ยทีล่าํบาก ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการพฒันาออกแบบใหมอ่กีครัง้ เพือ่ใหส้ามารถเคลือ่นยา้ยไดส้ะดวก 

และประกอบเขา้เป็นทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคไ์ดง้า่ย ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการพฒันาต่อไปอกีครัง้ 

ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าแบบที ่ 8 ทีผู่บ้รโิภคใหค้ะแนนความพงึพอใจต่อรปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์

มากทีส่ดุ ไปพฒันาใหเ้ป็นแบบ knock down โดยจะมกีารตดิเทปกาวชนิดยดึตดิวสัดุทีท่นแรงยดึได ้

ตดิส่วนทีเ่ป็นฉากยดึแต่ละส่วน และในส่วนทีเ่ป็นบานเปิด จะยดึดว้ยเครือ่งมอืสกรแูละพุก  ใน

การศกึษาครัง้น้ีจงึทาํใหพ้บวา่ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากวสัดกุระดาษรงัผึง้  สาํหรบัทีพ่กั

อาศยัพืน้ทีจ่าํกดั มปีระโยชน์ใชส้อยสามารถจดัเกบ็เสือ้ผา้และสิง่ของต่างๆ ไดจ้รงิ โดยองิแนวคดิ

หลกัการออกแบบจากรปูแบบการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัและผสมผสานกบั ความจาํเป็น

ต่อทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหม้คีวามสวยงาม น้ําหนกัเบา และสะดวกในการ

เคลือ่นยา้ยและผูบ้รโิภคไดร้บัความพงึพอใจ 

 

อภิปรายผล 

 จากผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันาทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จาก

กระดาษรงัผึง้ สาํหรบัทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั  ดงัปรากฏในบทที ่ 2 และบทที ่ 4 นัน้ และสามารถ

สงัเคราะหผ์ลการวเิคราะหข์้ อมลูไดด้งัน้ี  ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากวสัดกุระดาษรงัผึง้ 

สาํหรบัทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั มปีระโยชน์ใชส้อยสามารถจดัเกบ็เสือ้ผา้และสิง่ของต่างๆ ไดจ้รงิ โดย

องิแนวคดิหลกัการออกแบบจากรปูแบบการใชง้าน ประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกัและผสมผสานกบั

ความจาํเป็นต่อทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั เขา้ดว้ยกนั เพือ่ใหม้คีวามสวยงาม น้ําหนกัเบาและสะดวก
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ในการเคลือ่นยา้ยและผูบ้รโิภคไดร้บัความพงึพอใจ  การสรปุผลตามสมมตฐิานในขอ้น้ี  มาจากการ

วเิคราะห์ ผลการศกึษาการพฒันาการออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  ผลการออก แบบที่

จดัเกบ็เสือ้ผา้อเนก ประสงค์  ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจต่อ การออกแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค ์และผลการดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  โดยในการออกแบบ

ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคน์ัน้ตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบหลายๆ ดา้น เริม่จากการจดัเตรยีมวสัดทุี่

เหมาะสม ในงานวิ จยัน้ีพบวา่ กระดาษรงัผึง้เหมาะสมทีจ่ะนํามาผลติ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์

มากทีสุ่ด เน่ืองจากมน้ํีาหนกัเบา และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ซึง่ตรงกบั กระแสการอนุรกัษ์

สิง่แวดลอ้มในปจัจบุนัทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยม การเลอืกใชผ้ลติภณัฑ ์หรอืบรกิาร หากมสี่วนทีร่กัษา

สิง่แวดล้ อม จะไดร้บัความนิยมเป็นอยา่งมาก  เพราะ กระดาษรงัผึง้ ผลติมา จากกระดาษรไีซเคลิ 

มุง่เน้นใหเ้กดิประโยชน์ใชส้อยสงูสุด การใชผ้ลติภณัฑเ์ฟอรนิ์เจอรท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม จงึเป็นที่

สนใจในยคุกระแสอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม และเป็นทางเลอืกใหมใ่หแ้ก่ผูบ้รโิภคเป็นแนวทางหน่ึ ง เพือ่

ช่วยลดพลงังานธรรมชาต ิ

 จากการสาํรวจความตอ้งการรปูแบบของ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  จะพบวา่ ผูบ้รโิภค

แสดงความคดิเหน็ต่อ รปูแบบของ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  โดยตอ้งการ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงค์ ทีม่รีปูแบบแปลกใหม่  สามารถเกบ็ของกระจกุกระจกิ ไดซ้ึ่งปจัจบุนัมกัเกบ็แยกจากตู้

เสือ้ผา้ สามารถวางไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอน  มน้ํีาหนกัเบา  มคีวามแตกต่างจากตูท้ ัว่ไป  (ตาราง 7) 

จงึทาํใหไ้ดแ้นวคดิในการออกแบบ ซึง่ไดท้ัง้หมด 8 แนวคดิ คอื แนวคดิที ่ 1 เกบ็ของใช้

กระจกุกระจกิ ใชส้อยงา่ย แนวคดิที ่2 เกบ็เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมากวางไดท้ัง้แนวตัง้แนวนอน แนวคดิที ่

3 หยบิงา่ยใชส้ะดวก แนวคดิที ่ 4 เลยีนแบบอกัษร แนวคดิที ่ 5 เปลีย่นกล่องพลาสตกิเป็นรงัผึง้ 

แนวคดิที ่6 ดไีซดแ์ปลกใชแ้นวรงัผึง้ แนวคดิที ่7 จิก๊ซอว ์และแนวคดิที ่ 8 ทีเ่รยีบงา่ย แต่การเปิดใช้

งานน่าสนใจ โดยใชห้ลกัการออกแบบจากรปูแบบการใชง้านประโยชน์ใชส้อยเป็นหลกั คอื ใชส้อยได้

มากกวา่ 1 อยา่ง  เช่น เกบ็ของใชก้บัเกบ็เสือ้ผา้ และผสมผสานกบั ความจาํเป็น ต่อทีพ่กัอาศยัทีม่ ี

พืน้ทีจ่าํกดั เขา้ดว้ยกนั  คอื ตอ้งมขีนาดเหมาะสมกบัพืน้ที ่ใชพ้ืน้ทีอ่ยา่งประหยดั ซึง่สอดคลอ้งกบั

อุดมศกัดิ ์สารบุิตร (2550) กลา่วไวว้า่ การออกแบบเฟอรนิ์เจอรค์วรคาํนึงถงึองคป์ระกอบของการ

ออกแบบ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทีส่าํคญั 3 ประการ คอื  ประโยชน์ใชส้อย  รปูทรงสสีนัตอ้ง

สวยงาม ราคาตอ้งประหยดั ตูแ้ละชัน้วางของเป็นเฟอรนิ์เจอรท์ีใ่ชเ้กบ็ภาชนะ สิง่ของ อุปกรณ์ต่างๆ 

เพือ่ปกป้องรกัษาวตัถุภาย ในใหเ้ป็นระเบยีบ เป็นหมวดหมู ่ปลอดภยัจากฝุน่ละอองแมลงต่างๆ 

ดงันัน้  การออกแบบตู ้และชัน้วางของตอ้งคาํนึงถงึสรรีะ รา่งกายมนุษย ์ขนาดและน้ําหนกัของ

สิง่ของทีจ่ะนํามาเกบ็ ตลอดจนสภาพแวดลอ้มของเฟอรนิ์เจอร ์เพื่อจะเกบ็ของและหยบิออกมาใช้

งานไดส้ะดวก แต่มตีูห้รอืชัน้วางของบางชิน้งาน อาจออกแบบขึน้เพือ่เน้นการตัง้โชวเ์พยีงอยา่งเดยีว 

ประโยชน์การใชส้อยเป็นรอง ดงันัน้  การออกแบบจงึควรคาํนึงถงึความงามทางสนุทรยีภาพ 

วตัถุประสงคห์ลกัของการใชง้านและวตัถุประสงคข์องการออกแบบ  (วรรณ ีสหสมโชค . 2550.) 

นอกจากน้ี งานวจิยัของ  อรชร อุยยามะพนัธุ ์ (2541: 132) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรม

ของผูบ้รโิภค พบวา่ การสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้ในเรือ่งการออกแบบ  ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญั
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ในเรือ่งภาพพจน์  รปูแบบการออกแบบ  สสีนัดแูปลกใหมท่นัสมยั  สอดคลอ้งกบับรรยากาศโดยรวม

ของทีพ่กัอาศยั ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวิ จยัครัง้น้ี ทัง้จากการสาํรวจและจากผูเ้ชีย่วชาญ ทาํให้

เลง็เหน็วา่ การออกแบบมคีวามสาํคญัอยา่งยิง่ในการจะผลติสิง่ของเครือ่งใชต่้างๆ โดยเฉพาะหาก

ตอบโจทยใ์นเรือ่งของความตอ้งการดา้นต่างๆ ผูบ้รโิภคได ้รวมไปถงึการใหค้วามสาํคญักบั

สิง่แวดลอ้ม จะไดร้บัการตอบสนองเป็นอยา่งดี  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  กาญจนา ศรจีนิไตย 

(2546:135) พบวา่ แนวทางการออกแบบเพือ่การประหยดัพลงังานทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและ

ความพงึพอใจ  ต่อเน้ือทีใ่ชส้อยของผูใ้ชอ้าคารทีใ่หจ้ดัสนิคา้และเขา้กบัสภาพแวดลอ้ม  ผลการ

ประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภค ซึง่ประเมนิจากหลกัเกณฑท์างดา้นการออกแบบ หลกัเกณฑ์

ทางดา้นการผลติ และหลกัเกณฑท์างดา้นประโยชน์ใชส้อยและความพงึพอใจนัน้  

 จากการไดแ้นวคดิในการออกแบบ ทัง้หมด 8 แนวคดินัน้  ผูว้จิยัจงึนําแนวคดิทัง้หมดนัน้ไป

ออกแบบที่จดัเกบ็เสือ้ผ้าอเนกประสงค์  จากกระดาษรงัผึง้ทีส่ามารถจะนําไปสรา้งเป็นเฟอรนิ์เจอรท์ี่

ใชง้านไดจ้รงิ จาํนวน 8 แบบ และสง่ใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ โดยมี เกณฑใ์นการประเมนิ 5 ดา้น คอื 

1. ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย 2. ดา้นความสะดวกสบาย ในการใชง้าน 3. ดา้นการผลติ 4. รปูแบบความ

สวยงาม 5. สงัคม  สิง่แวดลอ้ม  หลกัเกณฑ์ ในการประเมนิน้ี สอดคลอ้งกบั การศกึษาของ ธรีะชยั    

สุขสด (2544: 138) ไดศ้กึษาไวว้า่วสัดใุนการทาํผลติภณัฑต่์างๆ ตอ้งมคีวามเหมาะสมกบัผูใ้ช ้เป็น

องคป์ระกอบทีส่าํคญัทีม่ผีลต่อรปูแบบผลติภณัฑ ์นกัออกแบบควรจะทราบถงึวสัดชุนิดต่างๆ ทีจ่ะ

นํามาออกแบบวา่มสีภาพทางกายอยา่งไร ขอ้ดขีอ้เสยีของวสัดนุัน้ จะไดอ้อกแบบสอดคลอ้งกบัความ

สะดวกในการผลติความแขง็แรง และสวยงามกลมกลนืสมัพนัธก์นัระหวา่งรปูทรงกบัวสัด ุ จากการ

ประเมนิพบวา่ แบบรา่งทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  สามารถทีนํ่าไปใชไ้ดใ้นการสรา้งตน้แบบได้  

โดยค่าคะแนนเฉลีย่ของการประเมนิเกนิจากเกณฑท์ีก่ําหนดไวแ้ละผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หข้อ้เสนอแนะที่

สาํคญั คอื ในแต่ละแบบตัง้แต่แบบที ่ 1 – 8 ควรทีจ่ะตอ้งมเีอกลกัษณ์ที่ เฉพาะตวัและสะดดุตา  

สามารถรองรบัน้ําหนกัไดจ้รงิ หากนําไดส้รา้งจรงิจะตอ้งไมพ่บปญัหาในเรือ่งของโ ครงสรา้ง 

เน่ืองจากแบบรา่งตอ้งออกแบบเพื่อใชป้ระโยชน์ใหไ้ดม้ากกว่า 1 อยา่ง ซึง่นวลน้อย บุญวงษ์ (2542: 

98) ได้ทาํการศกึษาเกีย่วกบัประโยชน์ใชส้อย พบวา่ ประโยชน์ใชส้อยนัน้มทีัง้ประโยชน์หลกัและ

ประโยชน์ รอง เพือ่สง่เสรมิใหป้ระโยชน์ใชส้อยหลกัสามารถใชง้านไดค้รบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้ จงึ

จาํเป็นตอ้งออกแบบใหม้ปีระโยชน์ใชส้อยสนบัสนุนในดา้นอื่นๆ ความแขง็แรงทนทานตามอายกุาร

ใชง้าน ทางดา้นความงาม จงึสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญ 

 หลงัจากผูเ้ชีย่วชาญประเมนิแบบรา่งแลว้นัน้ ผูว้จิยัจงึไดท้าํการปรบัปรงุแบบที ่ 5 ให้

เหมาะสมมากยิง่ขึน้ จงึนําแบบรา่งทัง้ 8 แบบ ไปใหผู้บ้รโิภคประเมนิความพงึพอใจ ซึง่พบวา่ 

ผูบ้รโิภคพงึพอใจต่อรปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่ 8 มากทีส่ดุ รองลงมาคอื แบบที ่ 3 

และแบบอื่นๆ ตามลาํดบั ผูว้จิยัจงึไดนํ้าแบบที ่ 8 และแบบที ่ 3 ซึง่เป็นแบบทีไ่ดค้ะแนนสงูสดุไป

ดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดั เกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ซึง่ ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค์  แบบที ่8 น้ี

ไดแ้นวคดิมาจากความเรยีบงา่ย แต่การเปิดใชง้านน่าสนใจ ซึง่สามารถใชง้านไดม้ากกวา่ 1 อยา่ง มี

ลกัษณะเรยีบงา่ยน่าจะจดัหาทีว่างไดง้า่ยไมใ่ชพ้ืน้ทีม่าก มคีวามสะดดุตามากกวา่แบบอื่น  ในส่วน
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ของแบบที ่3 ไดร้บัแนวคดิมาจากความ เรยีบงา่ยแต่ไมธ่รรมดาสะดวกต่อการใชส้อยและการจดัเกบ็

ในหอ้งทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั จากรปูทรงทีเ่หน็น่าจะเป็นตูท้ีเ่หมาะสมต่อการใชง้านการออกแบบ  ซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กาญจนา ศรจีนิไตย  (2546: 135) ไดศ้กึษาวจิยัเรือ่ง  แนวทางการ

ออกแบบเพื่อการประหยดัพลงังานทีส่อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมและความพงึพอใจต่อเน้ือทีใ่ชส้อยของ

ผูใ้ชส้นิคา้ใหม้ากทีส่ดุ อรชร อุยยามะพนัธุ์ (2541: 132) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัทศันคตแิละพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค พบวา่ การสรา้งความแตกต่างใหเ้กดิขึน้ในเรือ่งการออกแบบ  ผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญัใน

เรือ่งภาพพจน์ รปูแบบการออกแบบ สสีนัดแูปลกใหมท่นัสมยั  สอดคลอ้งกบับรรยากาศโดยรวมของ

ทีพ่กัอาศยั ในสว่นของ สกนธ ์ภูง่ามด ี (2545: 86) ยงัไดท้าํการศกึษาอกีวา่ ความประสานกลมกลนื

กนัขององคป์ระกอบตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นระดบัพอด ีหากจดัใหม้มีากเกนิไปอาจทาํใหผ้ลงานไมน่่าสนใจ

เท่าทีค่วร แต่หากมน้ีอยเกนิไปผลงานชิน้นัน้กจ็ะไมส่ะดดุตาหรอืไมน่่าสนใจเท่าทีค่วร และจารุ

พรรณ ทรพัยป์รงุ (2548: 6) ไดศ้กึษาการออกแบบทีเ่กีย่วกบัแนวคดิใหมท่นัสมยันัน้ กเ็พราะว่าเป็น

การเปลีย่นแปลงภาพลกัษณ์ของงานออกแบบทีผู่บ้รโิภคเคยชนิมาเป็นเวลายาวนาน การออกแบบ

ผลผลติตามแนวคดิใหมท่ีม่คีวามโดดเดน่ สวยงาม ทนัสมยั จะสามารถสง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้เพือ่

ใชป้ระโยชน์ในการตดัสนิใจซือ้ แนวคดิแปลกใหมท่ีส่รา้งสรรคข์ึน้ยอ่มสง่ผลต่อการต่อยอดและ

พฒันาการออกแบบต่อไปอยา่งไมม่ทีีส่ ิน้สดุ  นวลน้อย บุญวงษ์ (2545: 2) กล่าวว่า ผูท้ีจ่ะทาํกา ร

ออกแบบตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ เชีย่วชาญเฉพาะในการคดิคน้ไปจนถงึการออกแบบทีใ่ชว้ธิ ี

เลอืกองคป์ระกอบทางดา้น รปูทรง ขนาดวสัด ุการประกอบ ส ีมคีวามงดงามน่าชืน่ชมจากความ

หลากหลายในงานออกแบบเพือ่สาม ารถออกแบบใหท้นัสมยัเหมาะกบัยคุปจัจบุนั ในสว่นของ

ประโยชน์ใชส้อยและค วามพงึพอใจนัน้ จารพุรรณ ทรพัยป์รงุ (2548: 5) กลา่ววา่ งานออกแบบทีด่ี

ตอ้งตอบสนองพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้ตัง้อยูบ่นรากฐานการดาํเนินชวีติในปจัจบุนัไปจนถงึ

อนาคตรปูแบบของสิง่ทีท่าํการออกแบบจงึตอ้งเป็นผลผลติทีส่ามารถใชง้านไดจ้รงิ นอกจากนัน้

นวลน้อย บุญวงษ์ (2545: 123) ยงัพบว่า ลกัษณะงานออกแบบทีด่คีวรมคีวามสอดคลอ้งกบัตลาด มี

ราคาทีเ่หมาะสมสามารถแขง่ขนัไดเ้ป็นอยา่งด ีมกีารออกแบบอยา่งรอบคอบไมข่ดักบักฎระเบยีบ

ขอ้บงัคบัทีใ่ชก้นัเป็นมาตรฐานสากลและตอ้งสอดคลอ้งกบัรปูแบบทนัสมยัเหมาะสมกบัปจัจบุนั  ซึง่

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัน้ี  

 เน่ืองจากในการนําแบบที ่ 8 ไปดาํเนินการสรา้งตน้แบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์ แต่

ประสบปญัหาในเรือ่งของการขนยา้ยทีล่าํบาก ผูว้จิยัจงึไดด้าํเนินการพฒันาออกแบบใหมอ่กีครัง้ 

เพื่อใหส้ามารถเคลื่อนยา้ยไดส้ะดวก และประกอบเขา้เป็นทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคไ์ดง้า่ย ผู้ วจิยั

จงึไดด้าํเนินการพฒันาต่อไปอกีครัง้ ซึง่ผูว้จิยัไดนํ้าแบบที ่ 8 ทีผู่บ้รโิภคใหค้ะแนนความพงึพอใจต่อ

รปูแบบทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคม์ากทีส่ดุ ไปพฒันา ใหเ้ป็นแบบ knock down โดยจะมกีารตดิ

เทปกาวชนิดยดึตดิวสัดุทีท่นแรงยดึได ้ตดิส่วนทีเ่ป็นฉากยดึแต่ละส่วน และในสว่นทีเ่ป็นบานเปิด จะ

ยดึดว้ยเครือ่งมอืสกรแูละพุก เพือ่ใหง้า่ยต่อการขนยา้ยและสะดวกในการตดิตัง้ เพือ่ตอบสนองความ

ตอ้งการของทอ้งตลาด  ซึง่สอดคลอ้งกบั อรญั  วานิชการ (2550) ไดท้าํวจิยัการออกแบบตกแต่ง

ภายในกลา่ววา่  แรงบนัดาลใจ  (inspiration) แลว้พบว่า การออกแบบ เป็นสิง่จาํเป็นต่อ การตลาด 
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ตลอดจนการโน้มน้าวความสนใจและการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคอยา่งยิง่ นอกจากจะซือ้โดยคาํนึงถงึ

ความจาเป็นแลว้ อารมณ์ และความประทบัใจในสนิคา้เป็นตวัแปรทีส่าํคญัในการตดัสนิใจซือ้ของ

ผูบ้รโิภค จากสาเหตุน้ีทาํใหโ้จทยข์องการออกแบบผลติภณัฑใ์น ปจัจบุนัมคีวามยุง่ยาก อาจก่อใหเ้กดิ

ความสบัสนต่อการออกแบบอนัเน่ืองมาจากปจัจยัทีห่ลากหลายได้ อาํพล ลรีาภริมย์ (2546) กล่าวว่า 

โครงการออกแบบเฟอรนิ์เจอร์  ออกแบบโดยอาศยัการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชง้าน  รปูแบบ พืน้ที่ 

โดยมุง่ใหเ้ฟอรนิ์เจอรม์ขีนาดเลก็  ใชห้ลกัการ  Modular System มาประกอบการออกแบบ  เพือ่

ประโยชน์การใชส้อย  และสามารถดดัแปลงการใชง้าน  และความสะดวกในการตดิตัง้ตกแต่งทีพ่กั

อาศยั เป็นตน้ ซึง่จติพร จนิดาโรจน์ (2550) ไดว้จิยัเรือ่งเฟอรนิ์เจอรส์าหรบัทีพ่กัอาศยั  กล่าวว่า 

รายไดใ้นการประกอบอาชพีสว่นใหญ่จะถกูจดัสรรคา่ใชจ้า่ยถงึ  25% มาเป็นคา่ใชจ้า่ยสาํ หรบัทีพ่กั

อาศยั  การสรา้งบา้นพกัอาศยัโดยสภาพเน้ือทีม่บีรเิวณเพยีงพอต่อความตอ้งการในการรองรบั

กจิกรรมพืน้ฐานสาํหรบัทีพ่กัอาศยั  แนวทางและรปูแบบของเฟอรนิ์เจอรม์หีลากหลายเน้นประโยชน์

การใชง้านอยา่งมปีระสทิธภิาพเหมาะสมกบัธรรมชาตใิหม้คีวามสมัพั นธร์ว่มกนั และสามารถใชง้าน

ไดต้รงกบักจิกรรมทีเ่กดิขึน้จรงิ  ซึง่ในการออกแบบและทาํตน้แบบเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ จะตอ้งคาํนึงว่า 

เฟอรนิ์เจอรเ์ป็นสนิคา้ทีไ่มเ่หมอืนกบัสนิคา้ประเภทอื่น  คอืไมส่ามารถกกัตุนไวไ้ด ้เพราะขึน้อยูก่บั

แฟชัน่ ประกอบกบัคนไทยเรามกัไมค่อ่ยใหค้วามสาํคั ญเท่าใดนกั  การจะจดัหาเฟอรนิ์เจอรไ์วใ้ช้

จะตอ้งพจิารณาถงึความเหมาะสม  สไตลค์วามแขง็แรงทนทาน และทีส่าํคญัอกีประการหน่ึงกค็อื  ถา้

มฐีานะไมค่อ่ยจะอาํนวยนกั  กจ็ะซือ้เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทรปูแบบสวยสว่นคณุภาพอาจจะไมค่าํนึงถงึ  

แต่ถา้มฐีานะดเีฟอรนิ์เจอรท์ีเ่ลอืกใชจ้ะเป็นแบบทีไ่ดร้บัการตกแต่ง  และออกแบบโดยมณัฑนากร ซึง่

มรีาคาแพงลกัษณะของตลาดเฟอรนิ์เจอร ์ปจัจบุนัถอืไดว้า่เป็นตลาดนอกระบบเพราะการผลติ

เฟอรนิ์เจอรส์ว่นใหญ่ขึน้อยูก่บัความตอ้งการของลกูคา้ การผลติเพือ่การสง่ออกยงัไมก่วา้งขวางนกั  

เป็นแบบกึง่อุตสาหกรรม ภาวะของตลาดภายในประเทศขึน้อยูก่บัจาํนวนประชากร และการยกระดบั

ความเป็นอยูห่รอือตัรารายไดเ้ป็นปจัจยัสาํคญั  

 แนวคดิในการจดัทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ไวว้า่ควรจะตอ้งมหีลกั ดงัน้ี จากขอ้จาํกดัของ

เน้ือทีแ่ละรปูทรงของบา้นหรอืหอ้ง  ทีส่่วนใหญ่มกัแคบและเลก็ เป็นรปูทรงเหลีย่ม การตกแต่ง

โดยรวมใหด้โูปรง่โล่ง  ดว้ยการวางผงัแบบเปิดโล่ง ใชส้อ่ีอน สว่าง รวมถงึวสัดุทีไ่มท่บึตนัมาช่วย  ก็

เป็นสว่นประกอบทีไ่มอ่าจมองขา้ม หรอือาจเสรมิดว้ยการทาํเพดานสงู เลน่ระดบั  กส็รา้งความลงตวั

ไดม้ากขึน้  เบาสบายดว้ยเน้ือผา้ การเลอืกเน้ือผา้ทีด่โูปรง่เบาพลิว้ไหวมาใช ้เ ช่น มา่นและผา้บุ

เฟอรนิ์เจอรต่์าง ๆ จะช่วยใหม้บีรรยากาศทีโ่ปรง่สบายมากขึน้  รวมถงึควรเลอืกในโทนสอ่ีอนสวา่ง 

เช่น สขีาว สคีรมี หรอืถา้อยากไดค้วามสดใส กค็วรเลอืกใชเ้ฉพาะในรายละเอยีด เช่น สฟ้ีา สเีหลอืง 

และสเีขยีว โดยควรเลีย่งการใชผ้า้เน้ือหนา เพราะจะทาํใหห้อ้งยิง่ดทูบึอดึอดั ขนาดทีพ่อเหมาะคอืสิง่

สาํคญั ขนาดหรอืสดัส่วนของเฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งทีพ่อเหมาะกเ็ป็นองคป์ระกอบ  ทีต่อ้งให้

ความสาํคญั เพราะถา้เลอืกทีม่ขีนาดใหญ่เทอะทะ  หรอืมคีวามสงูมากจนเกนิไป จะทาํใหห้อ้งยิง่ดู

เลก็และแคบลง ดงันัน้ควรเลอืกเฟอรนิ์เจอรท์ีม่ขีนาดปานกลาง รปูทรงโปรง่มาใช้  จดัวางในตาํแหน่ง

ทีไ่มก่ัน้ช่องแสง ช่องลม ทีส่าํคญัคอืควรเลอืกเฟอรนิ์เจอรท์ีม่ปีระโยชน์ใชง้านมากกวา่หน่ึงอยา่งกจ็ะ  
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คุม้คา่กบัพืน้ที ่ออกแบบส่วนใชง้านใหก้ลมกลนืกบัผนงั การตกแต่งบา้นหลงัยอ่มหรอืหอ้งเลก็ๆ  ควร

เลอืกใช ้เฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถออกแบบใหร้บัไปกบัผนงัได ้เพื่อเวน้ใหม้ทีีว่่างโดยรวมมากพอ  อกีทัง้

ควรใส่ใจในเรือ่งของรปูแบบทีด่เูขา้กบัสมยันิยม เหมาะกบัการใชง้านจรงิ หรอืแบบทีส่ามารถปรบัใช้

งานไดง้า่ย เคลือ่นยา้ยสะดวก แสงเงาสรา้งบรรยากาศ อกีวธิหีน่ึงทีจ่ะทาํใหบ้า้นหรอืหอ้งขนาดเลก็ดู

น่าอยูค่ ือการจดั แสงอยา่งลงตวั ซึง่ถา้ตอ้งการใหห้อ้งโล่งกวา้งกค็วรจดัแสงกระจายไวใ้นหลาย ๆ  

จดุ แต่ถา้อยากใหด้อูบอุ่นนุ่มนวล  อาจเลอืกตดิตัง้แสงแบบเฉพาะจดุสเีหลอืงนวลกช่็วยไดม้าก  

นอกจากน้ีปจัจบุนักย็งัมแีสงไฟหลายแบบใหเ้ลอืก เช่น แสงจากดวงโคม ไฟแบบ LED และอื่นๆ  

จดัเกบ็ของอยา่งสรา้งสรรค ์อกีสิง่หน่ึงทีต่อ้งคาํนึงถงึคอืเรือ่งของประโยชน์ใชส้อยทีคุ่ม้ค่า เพราะของ

ใชท้ีม่มีากเกนิไปจะทาํใหห้อ้งดอูดึอดั  การออกแบบใหม้พีืน้ทีจ่ดัเกบ็ของอยา่งเป็นระเบยีบ สะดวก

ต่อการหยบิใช ้เช่น  ตูห้รอืชัน้ตดิผนงั ความสงูพอเหมาะ  งา่ยในการหยบิจบักจ็ะตอ บรบัการใชช้วีติ

ไดด้ ีและควรหลกีเลีย่งการใชตู้บ้านเปิด เพราะจะทาํใหเ้ปลอืงพืน้ที่  ลวงสายตาดว้ยวสัดุมนัเงา  การ

ลวงสายตาใหบ้า้นหรอืหอ้งขนาดเลก็ดกูวา้งขึน้กช่็วยได้  โดยสามารถทาํไดง้า่ย ๆ ดว้ยการเลอืกใช้

วสัดุทีด่โูปรง่ตามากรแุต่ง เช่น กระเบือ้งสอ่ีอนแผ่นใหญ่ กระจกเงา กระจกใส และสเตนเลส  เล่นเสน้

ตัง้เสน้นอนกจ็ะช่วยสรา้งมติใิหห้อ้งดนู่าสนใจได้  (เดลนิิวส์. ม.ป.ป.: ออนไลน์) ซึง่สอดคลอ้งกบั

การศกึษาออกแบบในครัง้น้ี แต่ยงัพบวา่ แบบรา่งบางแบบนัน้ยงัไมเ่หมาะสมกบัโจทยใ์นการ

ออกแบบทีว่า่ดว้ยเรือ่งของพืน้ทีอ่าศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกัด Small Spaces are a Challenge กล่าวถงึ การ

ตกแต่งคอนโดมเินียมหรอือาคารชุดทีม่ขีนาดพืน้ทีจ่าํกดัไวว้า่  การวางแผนทีด่เีป็นสิง่สาํคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิง่ เพราะพืน้ทีใ่ชส้อยมคีอ่นขา้งจาํกดั จงึตอ้งมกีารวางแผนและออกแบบเพือ่ใหส้ามารถ

ใชพ้ืน้ทีทุ่กตารางน้ิวใหเ้ป็น ประโยชน์มากทีสุ่ดเทคนิคการวางแผนตกแต่งหอ้งชุดทีเ่สนอไวค้อื  ก่อน

อื่นใหล้องสาํรวจพืน้ทีบ่นผนงัหอ้งทัง้ 4 ดา้น ตัง้แต่พืน้ขึน้ไปจนจรดเพดาน ว่ามพีืน้ทีว่่างตรงจดุไหน

ทีจ่ะสามารถนํามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดบ้า้งขัน้ตอน  ต่อไปใหล้องนึกดวูา่ ถา้เรามองจากดา้นบนลง

มา ในลกัษณะ Bird's eye view บา้ง จะมพีืน้ทีม่ากพอทีจ่ะจดัแบ่งเป็นพืน้ทีใ่ชส้อยสว่นต่างๆ ไดบ้า้ง

หรอืไม่ ลองคดิหาวธิทีีจ่ะจดัแบ่งพืน้ทีก่ารใชง้านใหเ้ป็นสดัสว่น  โดยทีไ่มท่าํใหห้อ้งดคูบัแคบหรอือดึ

อดั เช่น อาจใชช้ัน้วางแบบโปรง่เป็นตวัแบ่งพืน้ทีก่ารใชง้านระหวา่งพืน้ทีใ่ชส้อย ส่วน ต่างๆ Condo 

Living หนงัสอืในเครอืนิตยสารบา้นและสวน  ไดแ้นะนําเทคนิคในการตกแต่งหอ้งพกัอาศยัใน

คอนโดมเินียมเป็นหวัขอ้ใหญ่ 3 หวัขอ้ คอื  1.จดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อย  การจดัสรรพืน้ทีใ่ชส้อยเป็นสิง่

สาํคญัในการตกแต่งบา้น  โดยเฉพาะในการตกแต่งทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั  ก่อนอื่นควรตัง้คาํถาม

กบัตวัเองวา่ในชวีติประจาํวนัเรามคีวามจาํเป็นตอ้งใช้  พืน้ทีส่ว่นใดบา้ง หากมพีืน้ทีใ่ดทีใ่ชป้ระโยชน์

ไมเ่ตม็ที่ กใ็หพ้จิารณารวมเขา้กบัพืน้ทีใ่ชส้อยอื่นๆ  ในลกัษณะพืน้ทีอ่เนกประสงคเ์พือ่ใหส้ามารถใช้

พืน้ทีท่ีม่อียูอ่ยา่งเตม็  ประสทิธภิาพ  ควรจดัเตยีงนอนไวป้ลายสุดของหอ้งเพื่อความเป็นส่วนตวั  

โดยเฉพาะในยามทีแ่ขกมาเยีย่มเยอืน  จดัพืน้ทีใ่ชส้อยบางอยา่งรวมเขา้ดว้ยกนัในลกัษณะของพืน้ที่

อเนกประสงค ์เช่น  อาจจดัพืน้ทีบ่รเิวณนัง่เลน่- พกัผอ่น และรบัประทานอาหารไวใ้กล้ๆ  กนั  ในส่วน

หน้า เพือ่ความสะดวกในการเขา้ถงึ โดยเฉพาะในกรณทีีม่แีขกมาเยีย่มบ่อยๆ  นอกจากน้ี การจดัวาง

เครือ่งเรอืนควรใหช้ดิผนงัดา้นหน่ึงเป็นการเปิดใหม้ทีีว่า่งสาํหรบั  การสญัจร โดยใชพ้ืน้ทีร่ว่มกนั
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ระหว่างหอ้งครวั  และมมุรบัประทานอาหารในลกัษณะทีเ่รยีกวา่ Eat in kitchen สาํหรบัหอ้งทีม่ ี

ขนาดจาํกดัมากจนไมส่ะดวกทีจ่ะวางเฟอรนิ์เจอร์ ใหล้องหาพรมมาป ูและใชเ้ป็นทีน่ัง่เล่นแบบนัง่กบั

พืน้ และหาหมอนองิหรอืเบาะสสีดใสมาวางประดบั 2.เรยีบโล่ง โปรง่สบาย  การสรา้งพืน้ทีก่ารใชง้าน

ในบา้นนัน้เป็นสิง่ทีส่าํคญัยิง่สาํหรบัการอยูอ่าศยั  ในพืน้ทีจ่าํกดั  การเปิดช่องแสงเพื่อเชื่อมต่อกบั

พืน้ที่ภายนอกเป็นเทคนิคทีจ่ะช่วยใหบ้า้นดู  กวา้งและมมีติมิากขึน้  โดยอาจทาํผนงัดา้นหน่ึงเป็น

ประตหูรอืหน้าต่างยาวจรดพืน้  เพือ่รบัแสงธรรมชาตจิากภายนอก และอาจตดิมา่นโปรง่  เพื่อช่วย

กรองแสงใหด้นุู่มนวลขึน้ ทีส่าํคญัพยายามสรา้งความต่อเน่ืองภายในพืน้ทีไ่วใ้หม้ากทีส่ดุ  และในการ

จดัแบ่งพืน้ทีไ่มค่วรกัน้ผนงัทบึ เพราะจะยิง่ทาํใหบ้า้นดแูคบลงไปอกี  หากตอ้งการแบ่งพืน้ทีใ่ชง้าน

ภายในหอ้ง ควรกัน้พืน้ทีด่ว้ยผนงั  หรอืวสัดุแบบโปรง่ เช่นใชฉ้ากหรอืมา่นทีเ่ลื่อนเปิดปิดได้  3.การ

เลอืกเฟอรนิ์เจอร์  เฟอรนิ์เจอรเ์ป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหน่ึงสาํหรบั บา้น ซึง่การเลอืกใช้

เฟอรนิ์เจอรอ์เนกประสงค ์หรอืหน่ึงชิน้หลายหน้าที่  แทนการใชเ้ฟอรนิ์เจอรห์ลายชิน้นัน้เป็นอกี

วธิกีารทีจ่ะช่วยประหยดัพืน้ที่  ใชส้อย ทาํใหส้ามารถใชป้ระโยชน์จากพืน้ทีไ่ดคุ้ม้คา่มากยิง่ขึน้  เช่น 

เตยีงทีด่า้นลา่ง  ออกแบบเป็นลิน้ชกัเกบ็ของไดเ้ฟอรนิ์ เจอรท์ีใ่ชเ้ป็นเตยีงในเวลาคํ่าคนืและ  สามารถ

ปรบัเปลีย่นเป็นโซฟาพกัผอ่นในเวลากลางวนั  โซฟานัง่เลน่ทีอ่อกแบบใหม้ลีิน้ชกัเกบ็ของใตท้ีน่ัง่  

การเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรท์ีส่ามารถยดื หด พบัเกบ็ได้  จะช่วยประหยดัเน้ือทีไ่ดม้าก  เพราะทาํให้

ปรบัเปลีย่นไดต้ามการใชง้านไดอ้ยา่ง สะดวก โดยไมเ่ปลอืงเน้ือทีห่รอือาจเลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรแ์บบ

หน่ึงชิน้หลายหน้าที่  คอืการจดัวางตาํแหน่งเฟอรนิ์เจอรธ์รรมดาทีม่อียู่  ใหส้ามารถใชง้านได้

หลากหลาย เช่น  วางโต๊ะกลางในตาํแหน่งทีเ่ป็นไดท้ัง้มมุพกัผอ่น โต๊ะรบัประทานอาหาร  หรอืโต๊ะ

ทาํงาน แลว้แต่การใชง้านในแต่ละโอกาส (โพสยท์เูดย,์ ออนไลน์) ซึง่จะเหน็ไดว้่า หลกัการในตกแต่ง

นัน้ตรงกบัหลกัการออกแบบของงานน้ี แต่ในการออกแบบสาํหรบัวจิยัน้ีบางแบบไมช่ดัเจน เช่น  

แบบที ่7 เป็นแบบทีม่คีวามแปลกใหมแ่ต่ตอ้งคาํนึงถงึโจทยใ์นการออกแบบ เฟอรนิ์เจอรน้ี์จะตอ้งว่าง

อยูใ่นพืน้ทีท่ีจ่าํกดั แต่หลกัการออกแบบว่าถอืไดว้่าออกแบบไดแ้ปลกใหมม่เีอกลกัษณ์ จงึทาํใหแ้บบ

น้ีไมส่ามารถทีจ่ะตอบโจทยไ์ดต้รงกบัประเดน็ทีต่อ้งการจะศกึษา ฉะนัน้ ในการกาํหนดเงือ่นไข

สาํหรบัการออกแบบควรทีจ่ะกําหนดใหล้ะเอยีดและชดัเจน เพื่อทีจ่ะสามารถนําไปออกแบบไดต้รง

ตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป  

 1.  เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาต ิผลการวจิยัครัง้น้ีสามารถไปใช้

ในการศึกษาต่อยอดงานวจิยั เพือ่ หาวสัดุทดแทน  ซึง่ไมจ่าํเป็นตอ้งเป็น กระดาษรังผึง้ อาจเป็นวสัดุ

ชนิดอื่นๆ ทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมมาทาํเฟอรนิ์เจอรต่์างๆ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

 2.  ควรสนบัสนุนใหห้น่วยงานต่างๆ วจิยัและพฒันา 

 3.  มกีารขยายเพือ่เผยแพรใ่นการสรา้งโอกาส ใหผู้ค้นเกดิการ เรยีนรูก้ระบวนการผลติ  

ก่อนตดัสนิใจเลอืกซือ้เฟอรนิ์เจอร ์เพื่อช่วยรกัษาสิง่แวดลอ้ม 



98 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัต่อไป  

 1.  กรอบแนวคดิของการศึ กษาวจิยัน้ี สามารถนําไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันารปูแบบ

เฟอรนิ์เจอรอ์ื่นๆ ทีม่คีวามน่าสนใจ เช่น ชัน้วางของ ทีว่างรองเทา้ เป็นตน้ 

 2.  ทาํการศกึษาวจิยัและเปรยีบเทยีบความคงทนระหวา่ง กระดาษแต่ละชนิด หรอืกบัวสัดุ

ชนิดอื่นๆ เช่น วสัดจุากธรรมชาตอิื่นๆ เปลอืกไม ้ฟางขา้ว เป็นตน้ 

 3.  กระดาษรงัผึง้อาจใชง้านในดา้นอื่นๆ ได ้

 4.  ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรวางแผนขัน้ในการวจิยัเป็นระบบมากกวา่ยิง่ขึน้ เช่น อาจจะ

ทาํการศกึษาวสัดทุีจ่ะนํามาใชใ้หม้ากกวา่น้ี อาจจะศกึษาถงึสว่นประกอบของวสัดกุไ็ด ้

 5.  ควรขยายกลุม่ตวัอยา่งใหม้ากกวา่น้ี เพราะวา่ ผูค้นสว่นใหญ่ใชตู้เ้สือ้เหมอืนกนั อาจจะ

ทาํการศกึษาเปรยีบเทยีบถงึสถานทีท่ีจ่ะใชด้ว้ยกไ็ด ้

 6.  ในการออกแบบเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ จะตอ้งคาํนึงถงึวตัถุประสงคข์องการออกแบบเป็นหลกั 

หากการออกแบบแลว้พบวา่ แบบรา่งไมส่ามารถทีจ่ะตอบสนองกบัโจทยไ์ดจ้รงิไมค่วรนําไปพฒันา

ไปพฒันาต่ อ แต่ควรตดัทิง้ออกไปก่อนหรอืนําไปแกไ้ขใหช้ดัเจนขึน้ เพื่อป้องกนั การสบัสนของ

ผูบ้รโิภค เพราะหากผูบ้รโิภคไมม่คีวามรูจ้รงิจะทาํใหง้านไมส่ามารถตอบสนองกบัโจทยไ์ดจ้รงิ 

 7.  ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาในเรือ่งของทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดัใหช้ดัเจน

มากกวา่น้ี เพือ่ทีจ่ะทาํใหก้ารออกแบบของผูว้จิยัสามารถออกแบบไดต้รงกบัเรือ่งทีจ่ะศกึษา 

 8.  การออกแบบสอบถามนัน้ควรทีอ่อกแบบใหต้รงกบัโจทยก์ารวจิยั เช่น ศกึษาในเรือ่ง

ของทีพ่กัอาศยัทีม่พีืน้ทีจ่าํกดั ควรจะศกึษาวา่ ผูบ้รโิภคตอ้งการเฟอรนิ์เจอรแ์บบไหนทีจ่ะจะ

เหมาะสมมากทีสุ่ด โดยตอ้งอาศยัหลกัการออกแบบอยา่งละเอยีด และครบทุกดา้น เช่น สมีสีว่นช่วย

ในการทาํใหเ้ฟอรนิ์เจอรน์ัน้เหมาะสมกบัพืน้ทีท่ีจ่าํกดัหรอืไม ่การจดัวางควรวางเฟอรนิ์เจอรใ์น

แนวตัง้หรอืแนวนอน เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามข้อมลูรปูแบบของท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

แบบสอบถามข้อมลูรปูแบบของท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์

 

คาํชีแ้จง 

เรยีน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

 แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ป ระเมนิรปูแบบของทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์โดยองิ

หลกัการออกแบบอุตสาหกรรม ใชเ้ป็นคาํถามในการประเมนิ การทาํวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้สัดุ

กระดาษรงัผึง้ในการผลติชิน้งานจรงิ เพือ่เป็นการลดการใชพ้ลาสตกิ รกัษาสิง่แวดลอ้มอกีแนวทาง

หน่ึง  

 อน่ึง ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคน้ี์ จดุประสงคห์ลกัคอื ช่วยจดัเกบ็เสือ้ผา้ทีม่คีวามถีใ่นการ

ใชน้้อยครัง้ แต่จาํนวนมากเกนิ ทาํใหตู้เ้สือ้ผา้ทีม่อียูไ่มพ่อใส่ จนตอ้งหากล่องพลาสตกิ หรอืกล่องลงั 

ต่างๆมาใสเ่กบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นคราวต่อไป  

 ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามช่วยใหข้อ้มลูขอ้คาํถามในแบ บสอบถาม ดว้ยควมจรงิใจ และครบ

ทุกขอ้ ขอ้มลูท่านจะไมม่กีารเปิดเผย การวเิคราะหข์อ้มลูทาํในรปูแบบของกลุม่ผูต้อบเท่านัน้ ก่อนลง

มอืตอบโปรดอ่านวธิกีารตอบทีแ่นะนํา และขอขอบพระคณุทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์สละเวลา

อนัมคีา่ในการตอบแบบสอบถามครัง้น้ี เพือ่ประโยชน์แก่การวจิยัในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

 

        นางสาวกุนนฑ ีภวูจิารย์ 

    นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ 

    สาขานวตักรรมการออกแบบมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 

 

คาํแนะนําวิธีการตอบ 

ขัน้ที ่1 อ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ 

ขัน้ที ่2 ทาํเครือ่งหมาย ลงใน  ทีต่รงกบัความจรงิเกีย่วกบัตวัท่าน 
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัตนเอง 

1. เพศ    ชาย     หญงิ 

2. อาย_ุ___________ 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้ 

1. ปจัจบุนัท่านมทีีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้หรอืไม ่   ม ี    ไมม่ ี

2. ปจัจบุนัท่านมตีูเ้สือ้ผา้เพยีงพอต่อความตอ้งการ   พอ    ไมพ่อ 

 

ตอบคาํถามต่อไปน้ี 

ท่านคิดว่าท่ีจดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคค์วรเป็นอย่างไร 

ระดบัความคิดเหน็ 

เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

เหน็

ด้วย 
ไม่แน่ใจ 

ไม่เหน็

ด้วย 

ไม่เหน็

ด้วย

อย่างย่ิง 

1.ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคค์วรมขีนาดใหญ่สามารถเกบ็

เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมาก 
     

2.ผูค้นสว่นใหญ่มตีูเ้สือ้ผา้ไมส่อดคลอ้งต่อจาํนวนเสือ้ผา้      

3.ของกระจกุกระจกิมกัเกบ็แยกจากตูเ้สือ้ผา้      

4. สามารถเกบ็ของทุกอย่างไวร้วมในทีเ่ดยีวกนัได ้      

5. มน้ํีาหนกัเบา      

6. มรีปูแบบแปลกใหม่      

7.สามารถวางไดท้ัง้แนวตัง้และแนวนอน      

8.สามารถเกบ็รองเทา้ได ้      

9.ประหยดัเน้ือทีใ่นการวาง      

10.มคีวามแตกต่างจากตูท้ ัว่ไป      

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินผลแบบร่างท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์จากวสัดกุระดาษรงัผึง้  

สาํหรบัท่ีพกัอาศยัพืน้ท่ีจาํกดั 
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แบบประเมินผลแบบร่างท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์จากวสัดกุระดาษรงัผึง้  

สาํหรบัท่ีพกัอาศยัพืน้ท่ีจาํกดั 

คาํชีแ้จง 

เรยีน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

 แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ประเมนิรปูแบบของทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์โดยองิ

หลกัการออกแบบอุตสาหกรรม ใชเ้ป็นคาํถามในการประเมนิ การทาํวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้สัดุ

กระดาษรงัผึง้ในการผลติชิน้งานจรงิ เพือ่เป็นการลดการใชพ้ลาสตกิ รกัษาสิง่แวดลอ้มอกีแนวทาง

หน่ึง  

 อน่ึง ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคน้ี์ จดุประสงคห์ลกัคอื ช่วยจดัเกบ็เสือ้ผา้ทีม่คีวามถีใ่นการ

ใชน้้อยครัง้ แต่จาํนวนมากเกนิ ทาํใหตู้เ้สือ้ผา้ทีม่อียูไ่มพ่อใส่ จนตอ้งหากล่องพลาสตกิ หรอืกล่องลงั 

ต่างๆมาใสเ่กบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นคราวต่อไป  

 ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามช่วยใหข้อ้มลูขอ้คาํถามในแบบสอบถาม ดว้ยควมจรงิใจ และครบ

ทุกขอ้ ขอ้มลูท่านจะไมม่กีารเปิดเผย การวเิคราะหข์อ้มลูทาํในรปูแบบของกลุม่ผูต้อบเท่านัน้ ก่อนลง

มอืตอบโปรดอ่านวธิกีารตอบทีแ่นะนํา และขอขอบพระคณุทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์สละเวลา

อนัมคีา่ในการตอบแบบสอบถามครัง้น้ี เพือ่ประโยชน์แก่การวจิยัในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

       นางสาวกุนนฑ ีภวูจิารย์ 

    นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ 

    สาขานวตักรรมการออกแบบมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 

 

คาํแนะนําวิธีการตอบ 

ขัน้ที ่1 อ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ 

ขัน้ที ่2 ศกึษาภาพผลงานการออกแบบและเลอืกตอบคาํถามในการประเมนิแบบรา่ง ทีจ่ดั เกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคโ์ดยใชว้สัดุกระดาษรงัผึง้ โดยเขยีน /  ซึง่คะแนนในช่องมคีวามหมายดงัน้ี 

   5 หมายถงึ ผลการประเมนิระดบัดมีาก 

   4 หมายถงึ ผลการประเมนิระดบัดี 

   3 หมายถงึ ผลการประเมนิระดบัปานกลาง 

   2 หมายถงึ ผลการประเมนิระดบัพอใช้ 

   1 หมายถงึ ผลการประเมนิระดบัควรปรบัปรงุ 
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การประเมินรปูแบบท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์สาํหรบัท่ีพกัอาศยัพืน้ท่ีจาํกดั 

แบบท่ี ______________ 

ผูต้อบแบบสอบถาม..............................................................  

       
ขอ้ เกณฑก์ารประเมนิ 

ระดบัความคดิเหน็ 

5 4 3 2 1 
1 ดา้นหน้าทีก่ารใชส้อย           

    1.1 สามารถเกบ็เสือ้ผา้ไดจ้าํนวนมาก           

    1.2 สามารถเกบ็ของใชก้ระจกุกระจกิ           

    1.3 สามารถจดัเกบ็สิง่ของต่างๆไดเ้ป็นระบบเรยีบรอ้ย           

2 ดา้นความสะดวกสบายในการใชง้าน           

     2.1 กลไกในการเกบ็ทีเ่หมาะสมไมยุ่ง่ยากแก่ผูใ้ช ้           

    2.2 ความสงูมขีนาดเหมาะสมกบัขนาดทีพ่กัอาศยัพืน้ทีจ่าํกดั           

  

  2.3 ความกวา้ง x ยาวมขีนาดเหมาะสมกบัขนาดทีพ่กัอาศยัพืน้ที่

จาํกดั           

    2.4 จาํนวนชอ่งต่างๆสอดคลอ้งกบัขนาดของทีจ่ดัเกบ็           

    2.5 สะดวกในการเคลือ่นยา้ย           

3 หลกัเกณฑด์า้นการผลติ           

    3.1 ใชว้สัดุทีม่รีาคาเหมาะสม           

    3.2 ใชว้สัดุทีห่างา่ย           

    3.3 ใชว้สัดุทีม่คีวามแขง็แรงสอดคลอ้งกบัจาํนวนสิง่ของทีจ่ดัเกบ็           

    3.4 สามารถนําไปผลติในเชงิธรุกจิได ้           

4 รปูแบบ ความสวยงาม           

    4.1 รปูแบบทีท่นัสมยั           

    4.2 รปูแบบทีแ่ปลกใหม่มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั           

    4.3 รปูแบบโดยรวมมคีวามน่าสนใจแก่ผูพ้บเหน็           

5 สงัคม สิง่แวดลอ้ม           

  

  5.1 ผลกระทบของผลงานการออกแบบทีม่ต่ีอสงัคมในเชงิ

สรา้งสรรค ์           

    5.2 กระตุน้กระแสอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม           

 

ขอ้คดิเหน็อื่นๆ

............................................................................................................................. ........................

........................................................................................................ .............................................  
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ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจ 
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แบบสอบถามสาํรวจความพึงพอใจต่อท่ีจดัเกบ็เส้ือผา้อเนกประสงค ์ 

จากวสัดกุระดาษรงัผึง้ สาํหรบัท่ีพกัอาศยัพืน้ท่ีจาํกดั 

คาํชีแ้จง 

เรยีน ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 

 แบบสอบถามน้ีจดัทาํขึน้เพือ่ประเมนิรปูแบบ ของทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์โดยองิ

หลกัการออกแบบอุตสาหกรรม ใชเ้ป็นคาํถามในการประเมนิ การทาํวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชว้สัดุ

กระดาษรงัผึง้ในการผลติชิน้งานจรงิ เพือ่เป็นการลดการใชพ้ลาสตกิ รกัษาสิง่แวดลอ้มอกีแนวทาง

หน่ึง  

 อน่ึง ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคน้ี์ จดุประสงคห์ลกัคอื ช่วยจดัเกบ็เสือ้ผา้ทีม่คีวามถีใ่นการ

ใชน้้อยครัง้ แต่จาํนวนมากเกนิ ทาํใหตู้เ้สือ้ผา้ทีม่อียูไ่มพ่อใส่ จนตอ้งหากล่องพลาสตกิ หรอืกล่องลงั 

ต่างๆมาใสเ่กบ็ไวเ้พือ่ใชใ้นคราวต่อไป  

 ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถามช่วยใหข้อ้มลูขอ้คาํถามในแบบสอบถาม ดว้ย ควมจรงิใจ และครบ

ทุกขอ้ ขอ้มลูท่านจะไมม่กีารเปิดเผย การวเิคราะหข์อ้มลูทาํในรปูแบบของกลุม่ผูต้อบเท่านัน้ ก่อนลง

มอืตอบโปรดอ่านวธิกีารตอบทีแ่นะนํา และขอขอบพระคณุทุกท่านทีใ่หค้วามอนุเคราะห ์สละเวลา

อนัมคีา่ในการตอบแบบสอบถามครัง้น้ี เพือ่ประโยชน์แก่การวจิยัในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ๆ  

       นางสาวกุนนฑ ีภวูจิารย์ 

    นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา หลกัสตูรศลิปศาสตรม์หาบณัฑติ 

    สาขานวตักรรมการออกแบบมหาวทิยาลยัศรนีครทิรวโิรฒ 

 

คาํแนะนําวิธีการตอบ 

ขัน้ที ่1 อ่านขอ้ความแต่ละประโยคใหเ้ขา้ใจ 

ขัน้ที ่2 ศกึษาภาพผลงานการออกแบบและเลอืกตอบคาํถามในการประเมนิแบบรา่ง ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้

อเนกประสงคโ์ดยใชว้สัดุกระดาษรงัผึง้ โดยเขยีน /  ซึง่คะแนนในช่องมคีวามหมายดงัน้ี 

 5 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมากทีส่ดุ 

 4 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัมาก 

 3 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง 

 2 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อย 

 1 หมายถงึ  มคีวามพงึพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 
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ตอนท่ี 1  ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง  ทีต่รงกบัความเป็นจรงิของท่านมากทีส่ดุ 

1.1 เพศ 

 1. ชาย     2. หญงิ 

1.2 อายุ 

  1. ไมเ่กนิ 25 ปี    2. 26-35 ปี  

 3. 36-45 ปี     4. 46-55 ปี 

 5. มากกวา่ 55 ปี 

1.3 ระดบัการศกึษา 

  1. ตํ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนตน้  2. มธัยมศกึษาตอนตน้ 

 3. มธัยมศกึษาตอนปลาย / ปวช.  4. อนุปรญิญา 

 5. ปรญิญาตร ี     6. ปรญิญาโท 

 7. ปรญิญาเอก    8. อื่นๆ (โปรดระบุ)  ______________ 

1.4  อาชพี 

  1. นกัเรยีน / นิสติ / นกัศกึษา  2. ขา้ราชการ / รฐัวสิาหกจิ 

 3. พนกังานเอกชน    4. ธรุกจิสว่นตวั 

 5. อื่นๆ (โปรดระบุ)______________ 

1.5  รายไดต่้อเดอืน 

  1. ไมเ่กนิ 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 บาทขึน้ไป 
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ตอนที ่2  ความพงึพอใจต่อทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์จากวสัดกุระดาษรงัผึง้ สาํหรบัทีพ่กัอาศยั

พืน้ทีจ่าํกดั 

รปูแบบทีป่ระเมนิ 
ระดบัความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่1      

2. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่2      

3. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่3      

4. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่4      

5. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่5      

6. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่6      

7. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่7      

8. ทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงค ์แบบที ่8      

 

ตอนท่ี 3 ความคดิเหน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะต่างๆ 

คาํช้ีแจง โปรดแสดงความคดิเหน็ของท่านลงในช่องว่าง 

3.1 ท่านมคีวามคดิเหน็อยา่งไรต่อทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคท์ีท่าํจากวสัดุกระดาษรงัผึง้ 

............................................................................................................................. ........................ 

........................................................ .............................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

......................................................................................................................................... ............ 

...................................................................................................................... ...............................  

............................................................................................................................. ........................ 

 

3.2 ท่านมเีสนอแนะอยา่งไรต่อทีจ่ดัเกบ็เสือ้ผา้อเนกประสงคท์ีท่าํจากวสัดกุระดาษรงัผึง้ 

............................................................................................................................. ........................ 

................................................................................................ .....................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

.................................................... .................................................................................................  

............................................................................................................................. ........................ 

..................................................................................................................................... ................ 

 

ขอขอบคณุท่านท่ีได้กรณุาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 
 

 

ชือ่ ชือ่สกุล   กุนนฑ ีภวูจิารย์ 

วนัเดอืนปีเกดิ   30 มกราคม 

สถานทีเ่กดิ   กรงุเทพมหานคร 

สถานทีอ่ยูป่จัจบุนั  98 ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 

 

ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั กราฟิคดไีซดเ์นอร ์

สถานทีท่าํงานปจัจบุนั  182/3 ซอยวดัจนัทรใ์น ถนนเจรญิกรงุ แขวงบางคอแหลม  

เขตบางคอแหลม กรงุเทพฯ 10120 

 

ประวตักิารศกึษา 

 พ.ศ.2540  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

    จาก โรงเรยีนเลยพทิยาคม 

 พ.ศ.2542  ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 

    จาก โรงเรยีนเลยพทิยาคม 

 พ.ศ.2546  ศลิปกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาออกแบบนิเทศศลิป์ 

จาก มหาวทิยาลยัราชมงคลศนูยก์ลางธญับุร ี

 พ.ศ.2555  ศลิปกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบ 

    จาก มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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