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 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวาง
บริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง  โดยการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายใน
รถยนตมาใชในการออกแบบเพื่อใหเกิดช้ินงานใหมมีรูปแบบท่ีตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ี
พักอาศัยในอาคารสูง และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษวัสดุเหลือใช  รวมถึงการสรางแนวทางในการนาํ
เศษวัสดุเหลือใชเหลานั้นมาสรางสรรคผลงานใหมนอกเหนือจากกระบวนการนํากลับไปรีไซเคิลแบบเดิม  
ผูวิจัยออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงโดยคํานึงจาก
หลักเกณฑดานออกแบบประโยชนใชสอยและความงาม  หลักเกณฑดานการผลิต และหลักเกณฑดาน
การตลาด ความพึงพอใจของผูบริโภค โดยออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคจํานวน 15 ชุด  
 จากแบบประเมินแนวทางในการคัดเลือกวัสดุ และคะแนนประเมินแบบสอบถามผูพักอาศัยใน
อาคารสูงจํานวน 50 คน จากนั้นคัดเลือกแบบรางใหเหลือ 3 ชุด โดยการประเมินจากหลักเกณฑท้ัง 3 ดาน 
โดยผูเช่ียวชาญ แลวจึงนําแบบรางท่ีไดรับคะแนนการประเมินสูงสุดมาปรับปรุงแกไขเปนช้ินงานจริง  
1 ช้ินงาน และประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค โดยชุดนั่งเลนอเนกประสงค มีรูปแบบการใชงานท่ี
ตอบสนองพฤติกรรมการใชพื้นท่ีบริเวณระเบียง ท่ีพักอาศัยในอาคารสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลการ
ประเมินในระดับดี สามารถตกแตงพื้นท่ีไดอยางสวยงาม ดูทันสมัย มีการใชเศษวัสดุไดคุมคาและมี
ประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงธุรกิจในอนาคตได  
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 The purpose of this research is to study and to develop the design for setting at the 
residential skyscraper balcony by using the waste materials in the interior auto part industry in the 
design. In order to create a new  work  in the style which responds the  needs of consumers living at 
the residential skyscraper  and which is the value added to the waste materials including to build the 
usage way of  waste materials in the new creation beyond the recycled process in the old way.  The 
researcher designs the multi-purpose furniture for setting at the residential skyscraper balcony in order 
to hold the criteria of functions, the criteria of design and the criteria of production with the design of  
15 sets of  multi-purpose furniture.  
 From the assessment  of  material selection and marks of questionnaires for 50 habitants of 
condominium, then three sets of  the sketch design would be selected from the assessment of 3 types 
of criteria by the experts. The sketch which has got the most marks of assessment would be developed 
to a unit of the prototype and it would be assessed to the consumers’ satisfaction with the style of 
behavior response in the balcony area of condominium efficiently. Consistent with the hypothesis set. 
With mean 3.73 and standard deviation of 0.16 and good level. The furniture would decorate the area 
gracefully and modernly moreover, the waste materials could be used beneficially and effectively 
until to be able to develop further in the business in the future. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประกาศคณุูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหจากหลายฝาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบ 
ท่ีใหความรูและขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการศึกษาคนควา  ตลอดจนคณาจารยท้ังอดีตและ
ปจจุบันที่ประสาทวิชาความรูอันเปนฐานท่ีกอใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในทุกๆ ดาน บุคคลหลายทานท่ี
จะไดกลาวถึงในท่ีนี้คือ 
 ขอขอบพระคุณ ดร.กรกลด  คําสุข ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ตลอดจน
อาจารยท่ีใหการสนับสนุนเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือในการวิจัยและใหคําปรึกษาแนะนําในทุก
ข้ันตอนของการศึกษาและการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการออกแบบคร้ังนี้  
 ขอขอบพระคุณ อาจารยวิจิตร  อภิชาติเกรียงไกร  นักออกแบบแหงไทยฟอรมสตูดิโอ  
คุณกันยนา  ฉาไธสง สถาปนิกและนักออกแบบ ท่ีใหการสนับสนุนใหคําแนะนําปรึกษาดานการ
ออกแบบและเปนผูเช่ียวชาญตรวจเครื่องมือและแนวคิดในการพัฒนารูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค
สําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายใน
รถยนต 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยวิชัย  สุรเชิดเกียรติ, อาจารยบุญกอง  ทะกลโยธิน  อาจารย
คณะวิทยาศาสตรประยุกต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   คุณสโรชา เกสโร 
นักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีใหการสนับสนุนเปนผูเช่ียวชาญในการตรวจตรวจเคร่ืองมือสําหรับ
งานวิจัยและใหแนวคิดในกระบวนการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียง 
ท่ีพักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 
 ขอขอบพระคุณคุณไพโรจน  สิทธิศร  กรรมการผูจัดการบริษัท อาร เอส เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด ใหความอนุเคราะหช้ีแนะขอมูลเกี่ยวกับเศษวัสดุและใหคําปรึกษา ในฐานะเปนผูเช่ียวชาญดาน
วัสดุและการผลิต   
  

 สุดทายนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูมีสวนรวมทุกทาน ท้ังครอบครัว รุนพี่ รุนนอง เพื่อนๆ ท่ีให
ความชวยเหลือและใหคําแนะนําในทุกๆ ดาน จนเกิดเปนงานศึกษาชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวาง
บริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในรถยนตเลมนี้
ข้ึนมา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ในสังคมปจจุบัน  มีการพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางมาก โดยเฉพาะในสังคม 
เมืองใหญ มีวิวัฒนาการทางการกอสรางท่ีขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตและสังคมความ
เปนอยูเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยของคนเปล่ียนแปลงไป  จากท่ีเคยอยูบานเปนหลังๆ ทาวนเฮาสเปล่ียนมาเปน
การอยูอาศัยในอาคารสูงเปนจํานวนมากข้ึน  ซ่ึงเปนผลเนื่องมาจากท่ีดินในยานธุรกิจการคา เขตชุมชนท่ี
มีความเจริญรุงเรือง เร่ิมมีพื้นท่ีเหลือลดนอยลง และราคาท่ีดินขยับตัวสูงข้ึนอยางมาก ทําใหการกอสราง
อาคารสูงเขามามีบทบาทอยางมากในบานเมืองของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร  (พิภพ 
วงศเชิดขวัญ. 2554) 
 จากการเปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหพฤติกรรมในชีวิตประจําวันของผูอยูอาศัยก็ยอมเปล่ียนไป
ดวย  ตามลักษณะพ้ืนท่ีของอาคารท่ีพักอาศัย ซ่ึงรูปแบบดังกลาวนั้นไดถูกกําหนดดวยลักษณะรูปราง
ของอาคารตามท่ีสถาปนิก หรือผูออกแบบไดทําการออกแบบไวตั้งแตเบ้ืองตน การเลือกใชเฟอรนิเจอร
ใชงานหรือนั่งพักผอน เพ่ือใหตอบสนองตอการใชงานในชีวิตประจําวัน ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกซ้ือของผูบริโภคท่ีพักอาศัยอยูในอาคารสูง  
 ในขณะท่ีประเทศไทยมีการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมใหเติบโตอยางรวดเร็ว 
อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตถือเปนภาคธุรกิจท่ีสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ   
ภาครัฐจึงใหการสงเสริมและสนับสนุน เพราะถือเปนอุตสาหกรรมท่ีทดแทนการนําเขา โดยมีเปาหมาย
อยางชัดเจนและตอเนื่องท่ีจะใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกหรือเรียกไดวาเปน 
“Detroit of Asia” ซ่ึงผลจากการสนับสนุนนี้ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยเติบโตข้ึนเปนลําดับ 
อุตสาหกรรมยานยนต มีการลงทุนกวารอยละ 17 (120,000 ลานบาท) ของการลงทุนรวมของประเทศ 
(744,500 ลานบาท) อุตสาหกรรมฯ ยังเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ  ไดแก เหล็ก ปโตรเคมี 
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยาง และพลาสติก เปนตน ท้ังยังสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศสูงมาก โดยเฉพาะจากบริษัทญ่ีปุนท่ียายฐานการผลิตมาตั้งในไทยแลวหลายบริษัท 
และในอนาคตประเทศจีนไดวางแผนท่ีจะยายฐานการผลิตมาในประเทศไทยเชนกัน (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2553)   
 จากขอมูลดังกลาว การผลิตช้ินสวนรถยนตมีแนวโนมท่ีจะเพิ่มมากข้ึนในอนาคต ส่ิงท่ีจะ
ตามมาจากกระบวนการผลิตท่ีมีปริมาณมากก็คือ การใชพลังงานและวัตถุดิบท่ีมากข้ึนตามไปดวย วัสดุ



 
 

2

เหลือใชจากการผลิตช้ินสวนรถยนต จึงเปนส่ิงหนึ่งท่ีตองมีการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และลดภาระใหกับส่ิงแวดลอมในอนาคตดวย 
 จากภาวะวิกฤติดานพลังงานและการใชทรัพยากรอยางฟุมเฟอยผลักดันใหทุกภูมิภาคของโลก
เกิดกระแสการหันกลับมาปกปองและลดการทําลายสภาพแวดลอมดวยการใชพลังงานและทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ  ภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเปนผูบริโภคหลักท่ีใชพลังงานและทรัพยากรปริมาณ
มหาศาลในการผลิตสินคา  ผลผลิตท่ีตามมาจากกระบวนการผลิตยังประกอบดวยเศษวัสดุเหลือใชหรือ
วัตถุดิบเหลือใชในปริมาณมหาศาล ซ่ึงเปล่ียนสภาพเปนขยะกลายเปนปญหาดานการจัดการและสงผล
กระทบตอสภาพแวดลอมในเวลาตอมา สําหรับประเทศไทยเราตองประสบปญหาสภาพแวดลอมท่ีเกิด
จากปริมาณขยะและระบบการจัดการกับขยะดังกลาว ปจจุบันหากพิจารณาเฉพาะพื้นท่ีในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการทําลายขยะวันละเกือบ 9,000 ตัน ใชงบประมาณถึง 2,000  ลานบาทตอป ใน
ภาคอุตสาหกรรม การจัดการขยะและเศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตถือเปนเร่ืองยาก เชน เศษ
ช้ินสวนไม เศษพลาสติก หรือยางสังเคราะหท่ีเปนโพลิเมอร (Polymers and Rasins) เศษผา  ดายหรือส่ิง
ทอ เศษหนัง เศษโลหะและโลหะผสม (Metals and Metal Alloys) ท่ีไมอยูในรูปของเกลือโลหะ  (สิงห  
อินทรชูโต. 2553.15) 
 กระแสการต่ืนตัวของการอนุรักษส่ิงแวดลอม เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีบทบาทตอสังคมใน
ปจจุบัน เพราะปญหาส่ิงแวดลอมไดสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของทุกชีวิต ดังจะเห็นไดจาก
สภาวะอากาศท่ีแปรเปล่ียน ความรอนท่ีเพิ่มสูงข้ึน หรือโรคภัยท่ีรายแรงขึ้น เหลานี้ลวนเปนผลจากการ
กระทําของมนุษยท่ีไดบ่ันทอนธรรมชาติท้ังโดยรูตัว และไมรูตัว  
 นักวิชาการดานการออกแบบผลิตภัณฑตางมีความเห็นพองกันวา การลดผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  ตองเร่ิมตั้งแตกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ เพราะแมวา
ตนทุนของการออกแบบผลิตภัณฑทางตรงจะมีเพียง 5-13% ของตนทุนผลิตภัณฑรวม การออกแบบใน
ปจจุบันจึงมีการตระหนักถึงการนําวัสดุเหลือใชจากกระบวนการตางๆ มาปรับใชใหเกิดสินคาหรือ
ผลิตภัณฑใหม เพื่อเปนการใชวัสดุไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุดและเพิ่มมูลคาใหกับของเหลือใช  
 จากปญหาการเลือกซ้ือเฟอรนิเจอรสําหรับอาคารสูงในปจจุบัน  ยังไมมีรูปแบบท่ีตอบสนอง
กับการใชงานท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ี มีรูปแบบเดิมๆ ไมหลากหลาย  ผูวิจัยจึงเล็งเห็นปญหา 
ในจุดนี้และไดนํามาศึกษาพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับท่ีพักอาศัยในอาคารสูง เพื่อเปน
แนวทางในการนําวัสดุเหลือใชในภาคอุตสาหกรรมกลับมาประยุกตใชในการออกแบบ  โดยเฉพาะ 
เศษวัสดุเหลือใชจากการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต ซ่ึงเปนวัสดุท่ีมีคุณภาพดี เพียงแตเศษเหลือเหลานั้น
มีคุณสมบัติทางรูปทรงอาจจะไมเหมาะสมในการนํามาออกแบบในเชิงอุตสาหกรรม  จึงตองมีการศึกษา
ท้ังเร่ืองคุณสมบัติของเศษวัสดุ  ขนาดรูปทรง และปริมาณ เพื่อใหมีความเหมาะสมในการนํามา
ออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค ใหมีความสวยงาม นาใช  เขากับท่ีพักอาศัยในอาคารสูงได  
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้  
 1. เพื่อศึกษาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงค สําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง 
 2. เพื่อนําวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนตมาใชใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงค 

 
ขอตกลงเบื้องตน 
 งานวิจัยคร้ังนี้ไดศึกษาจากผลงานจริง จากเอกสารวิชาการ หนังสือ และเอกสารงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ ท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนารูปแบบในการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค สําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต ซ่ึงรวบรวม
ชิ้นสวนตางๆ  จากโรงงานและสถานประกอบการ  โดยพิจารณาขอตกลงเบ้ืองตน ดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย 
    1.1  ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function)  
      1.2   ดานความงาม (Aesthetic  Function) 
 2.  หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย 
     2.1 ดานวัสดุ (Material) ท่ีใชในการผลิต  
       2.2  กรรมวิธีการผลิต (Process) 
 3.  หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect)  
 4.   แบบรางรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค  ท่ีใชสําหรับการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนด 
การออกแบบไว จํานวน 15 แบบ เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณาจากผูเช่ียวชาญ ใหเหลือเพียง  
3 แบบ  แลวใหผูเช่ียวชาญประเมิน ใหเหลือเพียง 1 แบบ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1.  ไดแนวทางการพัฒนารูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคท่ีมีความเหมาะสม 
 2.  ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
 3.  ตอบสนองความตองการดานการออกแบบเพื่อส่ิงแวดลอม 
     4.   เปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษวัสดุเหลือใชใหกับผูประกอบการ 
 5.   ไดผลิตภัณฑใหม ท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 งานวิจัยคร้ังนี้  เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของการวิจัย ท่ีกําหนดไว ผูวิจัยจึงไดศึกษาใน
ดานตางๆ  เพื่อกําหนดขอบเขตการวิจัยในดังตอไปนี้ 
       1. ประเภทชุดนั่งเลน  ผูวิจัยไดทําการศึกษารูปแบบผลงานชุดนั่งเลนในปจจุบัน จากนิตยสาร 
ส่ือส่ิงพิมพ ขอมูลจากอินเตอรเน็ตและศึกษารูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน เพ่ือ
เปนแนวทางในการกําหนดรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
       2. ประเภทของท่ีพักอาศัย ผูวิจัยไดทําการศึกษาการใชพื้นท่ีบริเวณระเบียงหองพักในอาคาร
สูงโดยศึกษาจากเอกสาร ขอมูลตางๆ  เพื่อหาลักษณะของการใชพื้นท่ีบริเวณระเบียงสําหรับนํามาเปน
แนวคิดในการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคในครั้งนี ้
 3. ประเภทวัสดุท่ีนํามาศึกษาทดลอง  
        เปนวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต โดยเนนวัสดุท่ีมีปริมาณเศษ
เหลือมาก  มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการนํามาใชในการออกแบบและผลิตชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
สําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักในอาคารสูง ท่ีสามารถข้ึนรูปโดยกระบวนการท่ีไมซับซอนมาก มีความ
ปลอดภัยและแข็งแรงในการใชงานจริง โดยเปนการคัดเลือกจากการศึกษาขอมูลทางกายภาพของเศษ
วัสดุและการคัดเลือกโดยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ โดยมีช้ินสวนท่ีนํามาพิจารณา ดังนี้ 
 1. ช้ินสวนวัสดุประเภทโลหะ จากกระบวนการปมข้ึนรูปช้ินสวนท่ีอยูภายในรถยนต 
 2. ช้ินสวนสายรัดเข็มขัดนิรภัย ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
 3. ช้ินสวนวัสดุสําหรับทําอุปกรณชุดเบาะน่ัง เชน  ฟองน้ํา หนัง ผาหุมเบาะท่ีเหลือจาก
กระบวนการผลิต 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
    การออกแบบและพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงค สําหรับวางบริเวณระเบียงที่พักอาศัยใน
อาคารสูง เพื่อใหบรรลุตามความมุงหมายของการวิจัย  สอดคลองกับขอตกลงเบ้ืองตนและขอบเขตของ
งานวิจัย  จึงไดกําหนดตัวแปรในการวิจัยคร้ังนี้ 
 1.   ตัวแปรตน (X) คือ รูปแบบของผลิตภัณฑ ชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง  
 2.   ตัวแปรตาม (Y) คือ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
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ประชากรท่ีใชในการวิจัย  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยในคร้ังนี้ ไดแก  แบบรางรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวาง
บริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงท่ีทําจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายใน 
รถยนต ออกแบบโดยผูวิจัย จํานวน 15 ชุด 
 กลุมตัวอยาง ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูเช่ียวชาญจาก  
แบบราง จํานวน 3 ชุด 
 

นิยามคําศัพทเฉพาะ   
      การออกแบบ  หมายถึง  การนําเศษวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 
มาผานกระบวนการออกแบบ  วิเคราะห เพ่ือใหไดชุดนั่งเลนอเนกประสงค  โดยใชทฤษฎีการออกแบบ
มาเปนเกณฑในการพิจารณา 
     ชิ้นสวนภายในรถยนต ไดแก ช้ินสวนตางๆ ท่ีอยูภายในรถยนต เชน เบาะนั่ง แผงประตู เข็ม
ขัดนิรภัย พรมหลังคา พรมพื้นรถ หนาปด แอร วิทยุ เปนตน มีหนาท่ีในการอํานวยความ สะดวกสบาย 
และชวยในการรักษาความปลอดภัยใหแกผูขับข่ีและผูโดยสาร 
  ชุดนั่งเลน  หมายถึง ท่ีนั่งสําหรับนั่งเลนหรือทํากิจกรรมอ่ืน มีมากกวา 1 ตัว สามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชงานในแตละพ้ืนท่ีและโอกาสท่ีแตกตางกันโดยผูใช 
 อเนกประสงค หมายถึง  ใชประโยชนไดหลายอยางแลว  แตความตองการของผูใช  
 ระเบียง หมายถึง  พื้นท่ีท่ีแยกออกจากหองพักในอาคารสูง มีขนาดและการใชงานที่แตกตาง
กันของแตละอาคาร  
 อาคารสูง  หมายถึง อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได โดยมีความสูงตั้งแต 23 เมตรข้ึน
ไป  อาคารสูงในปจจุบันสามารถแบงแยกออกเปนประเภทตางๆ ตามประโยชนการใชสอยอาคารได
ดังนี้ อาคารที่พักอาศัย เชน อพารทเมนท คอนโดมิเนียม  อาคารสํานักงาน และอาคารคอมเพลกซ  
 ประสิทธิภาพ หมายถึง  ความสามารถท่ีทําใหเกิดผลในการทํางานโดยหลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอย ดานความงาม ดานการผลิต  และ ดานการตลาด   
 วัสดุเหลือใช หมายถึง เศษช้ินสวนท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต  
หรือช้ินสวนท่ีไมผานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมในกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ เชน เศษ
เหลือจากกระบวนการปมข้ึนรูปโลหะ เศษเหลือจากกระบวนการตัดเย็บเบาะ พรมปูพื้น สายรัดเข็มขัด
นิรภัย  เปนตน  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบความคิดในการวิจยั 

สรางตนแบบ และประเมิน
โดยผูเช่ียวชาญ 

แบบรางชุดนั่งเลน
อเนกประสงค 

ศึกษาขอมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่
เก่ียวของและผลิตภัณฑชุดน่ังเลนใน
ทองตลาด กําหนดขอบเขตของปญหา 
สรางแบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบที่

เหมาะสม  แลวนําผลการวิเคราะหที่ได 
มากําหนดหลักเกณฑที่ใชในการ
ออกแบบผลิตภัณฑชุดน่ังเลน

อเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูง 

ศึกษาขอมูล พัฒนา 

คัดเลือกแบบจาํนวน 3 ช้ิน จากแบบ
รางท้ังหมดโดยผูเช่ียวชาญ 

ตนแบบ

ปรับปรุงแบบราง 

ออกแบบรางชุดนั่งเลน
อเนกประสงค จํานวน 1 ช้ินและ

ประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 
 

นําเสนอคณะกรรมการ
ควบคุมปริญญานิพนธ 

ประเมินผลผลิตภัณฑ 
ทางดานรูปแบบ ความ
สวยงาม  ประสิทธิภาพ 

การใชงาน ดานราคาตนทุน 
ความตองการและความ 
พึงพอใจของผูบริโภค 

ศึกษาวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินสวนภายในรถยนต  

คัดแยกประเภท วิเคราะหคุณสมบัติวัสดุ ใน
การท่ีจะนํามาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ
ชุดน่ังเลนอเนกประสงค โดยวิเคราะหจาก
ปริมาณของเหลือ  ความแข็งแรงทนทาน 
และกระบวนการนํากลับมาประกอบขึ้นรูป

ใหม 

ศึกษารูปแบบชุดนั่งเลนและ
เฟอรนิเจอรอเนกประสงค และ

กลุมเปาหมายหลัก 

ศึกษาโครงสราง วิธีการประกอบ
ข้ึนรูปของเศษวัสดุและทดลอง 

สรุปแบบชุดนัง่เลน 



 
  

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคนควา ผูวิจัยไดเรียงลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 1.  ขอมูลเกี่ยวกับท่ีพักอาศัยในอาคารสูง 
 2.  ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตรถยนตและช้ินสวนภายในรถยนต 
 3.  วัสดุอุตสาหกรรม 
 4.  เฟอรนิเจอรสําหรับท่ีพักอาศัย 
 5.  ความสัมพันธของสัดสวนมนุษยกับชุดนั่งเลน สําหรับท่ีพักอาศัย 
 6.  การออกแบบ 
 7.  การออกแบบผลิตภัณฑ 
 8.  การสรางแนวคิดและกําหนดหลักเกณฑพัฒนาออกแบบ 
 9.  องคประกอบท่ีใชในการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
 10. การแยกขยะเพื่อการออกแบบ 
 11. การวิเคราะหวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 
 12. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
1. ขอมูลเก่ียวกับท่ีพักอาศัยในอาคารสูง 
 ปจจุบัน ประเทศไทยของเรามีการพัฒนาดานเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอยางมาก และมี
วิวัฒนาการทางการกอสรางขยายตัวอยางรวดเร็ว ทําใหวิถีการดําเนินชีวิตและสังคมความเปนอยู 
เกี่ยวกับท่ีพักอาศัยของคนไทยเปล่ียนแปลงไป จากท่ีเคยอยูบานเปนหลังๆ ทาวนเฮาส เปล่ียนมาเปนการ
อยูอาศัยในอาคารสูงเปนจํานวนมากข้ึน ซ่ึงเปนผลเนื่องจากท่ีดินในยานธุรกิจการคา เขตชุมชนท่ีมีความ
เจริญรุงเรือง เร่ิมมีพื้นท่ีเหลือลดนอยลง และราคาท่ีดินขยับตัวสูงข้ึนอยางมาก ทําใหการกอสรางอาคาร
สูงเขามามีบทบาทอยางมากในบานเมืองของเรา โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรุงเทพมหานคร 
 อาคารสูงท่ีสุดแหงแรกของประเทศไทย  เกิดข้ึนในสมัยรัชกาลท่ี 5 หลังจากไดมีการตัดถนน
เยาวราช ทําใหยานนี้คึกคัก และเจริญรุงเรืองดานการคา และธุรกิจ จนมีการสรางอาคารสูง 5 ช้ันข้ึนเปน
อาคารแรกที่สูงท่ีสุดในเมืองไทย (สมัยนั้น) อาคาร(ตึก) นี้เปนของของพระยาสารสิน สวามิภักดิ์ (มอ
เทียนอ้ี  ตนตระกูลสารสิน) หมอหลวงของรัชกาลท่ี 5 ซ่ึงนับจากวันนั้นมาจนถึงปจจุบันนี้ เมืองไทยของ
เราไดมีวิวัฒนาการการกอสรางอาคารสูงมารวมกวา 100 ป แลว (พิภพ วงศเชิดขวัญ.  2554) 
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 1.1 ความหมายและประเภทของอาคารสูง 
 อาคารสูง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  หมายถึง อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอย
ได โดยมีความสูงต้ังแต 23 เมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึง
พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยา ใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
อาคารสูงในปจจุบันสามารถแบงแยกออกเปนประเภทตางๆ  ตามประโยชนการใชสอยไดดังนี้  
 1. อาคารท่ีพักอาศัย ซ่ึงอาจเปนอาคารท่ีมีเจาของคนเดียวเปนเจาของอาคารท้ังหมด เชน 
อพารทเมนท หรือเซอรวิสอพารทเมนท เปนตน และอีกประเภทหนึ่งคือ อาคารท่ีมีเจาของรวมหลายคน
ถือกรรมสิทธ์ิในความเปนเจาของอาคารรวมกัน อยางท่ีเราเรียกกันคุนหูกันวา คอนโดมิเนียมหรือนิติ
บุคคลอาคารชุด นั่นเอง 
 2. อาคารสํานักงาน อาคารประเภทน้ี เดิมทีเรามักเขาใจกันวาตองเปนอาคารท่ีมีเจาของคน
เดียวเปนเจาของ แตในยุคปจจุบัน อาคารสํานักงานไดมีการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลอาคารชุด
สํานักงาน และมีการแบงขายพ้ืนท่ีของอาคารใหแกเจาของรวมหลายคน เขามาถือกรรมสิทธ์ิในการเปน
เจาของอาคารรวมกัน 
 3. อาคารคอมเพลกซ อาจเปนอาคารเดียวหรือหลายอาคารท่ีเช่ือมติดตอกัน แตมีการแบง
ประเภทการใชสอยพ้ืนท่ีของอาคารท่ีแตกตางกันไป เชน บางโครงการมีท้ังอาคารท่ีพักอาศัย อาคาร
สํานักงาน และบางสวนท่ีเปนพลาซาหรือรานคา กอสรางอยูในพื้นท่ีเดียวกัน เราจะเร่ิมพบเห็นอาคาร
คอมเพลกซประเภทนี้ มีการกอสรางเพ่ิมมากข้ึนในอนาคตและรูปแบบการบริหารจัดการอาคารจะเปน
นิติบุคคลอาคารชุด ซ่ึงมีเจาของรวมหลายคนเปนเจาของอาคาร   (พิภพ วงศเชิดขวัญ. 2554) 
  

 1.2  ความหมาย ความแตกตางของ คอนโดมิเนียม อพารทเมนท หอพัก โรงแรม 
 ปจจุบัน ช่ือเรียกท่ีพักอาศัยท่ีทําไวเพ่ือขาย หรือเพื่อใหเชา เปนรายวัน รายเดือน ตางก็มีช่ือ
เรียกท่ีพักอาศัยเหลานั้นแตกตางกันออกไป เชน คอนโดมิเนียม อพารทเมนท แฟลต หอพัก หองเชา 
โรงแรม เปนตน จนทําใหเกิดความสับสนและแยกไมออกวา คอนโดมิเนียม อพารทเมนท แฟลตหอพัก 
หองเชา โรงแรม นั้นมีความแตกตางกัน ดังนี้ 
 1. คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบงถือกรรมสิทธ์ิ
ออกเปนสวนๆ  โดยแตละสวนประกอบดวยกรรมสิทธ์ิในทรัพยสินสวนบุคคลและกรรมสิทธ์ิใน 
ทรัพยสินสวนกลาง  ผูท่ีเปนเจาของท่ีสรางคอนโดมิเนียมนั้นข้ึนมา แลวทําการปลอยใหผูซ้ือไดมาทํา
การซ้ือหองพักภายในคอนโดมิเนียมนั้นๆ  ผูท่ีทําการซ้ือหองพักในคอนโดมิเนียมนั้นๆ  สามารถมีสิทธ์ิ
ครอบครองสวนบุคคลไดอยางเต็มท่ี  คอนโดมิเนียมสวนใหญ  ตัวอาคารจะเปนตึกใชวัสดุทนไฟ โดย
อาจมีหรือไมมีหองน้ําในตัวก็ได 
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 2. อพารทเมนท หรือแฟลต (Flat) หมายถึง อาคารพักอาศัยเพื่อเชา ซ่ึงจะเปนท่ีพักอาศัยหรือ
อาคารพักอาศัยท่ีผูอยูอาศัยมีสิทธ์ิแคเพียงเชาพักเทานั้น โดยกรรมสิทธ์ิท้ังผืนดินและท้ังอาคารนั้นยังเปน
ของเจาของอพารทเมนท หรือแฟลต เพียงคนเดียว  และทุกคนท่ีอาศัยอยูในอาคารนั้นตองปฏิบัติตามใน
กฏระเบียบท่ีอพารทเมนทกําหนดไว  อพารทเมนท หรือแฟลต ในบางแหงจะกําหนดระยะเวลาการเขา
พักที่แนนอน  ลักษณะของอพารทเมนท หรือแฟลต (Flat) จะเปนตึกสูงไมเกิน 5 ช้ัน ซ่ึงแบงเปนหองอยู
อาศัยจํานวนหลายหองแลวแตขนาด อาศัยอยูกันหลายครอบครัว มีทางเขาออก ทางข้ึน-ลง ทางเดินและ
สวนอ่ืนๆ  รวมกัน 
 3. หอพัก หมายถึง สถานท่ีใหเชาพักเชิงพาณิชยท่ีมีนักเรียน นักศึกษาท่ีมีอายุไมเกิน 25 ป 
และศึกษาอยูไมเกินระดับปริญญาตรี  เปดใหเขาพักต้ังแต 5 คนข้ึนไป มีการเรียกเก็บคาตอบแทนจากผู
ขอพัก และไมใชหอพักท่ีดําเนินการโดยสถานศึกษา สวนมากหอพักจะมีขนาดเล็กและราคาคาเชาถูก
กวาอพารทเมน  
 คําวา “หอพัก” ภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2557  หมายถึง สถานท่ีท่ีมี
ลักษณะดังตอไปนี้ 
 1.  เปนสถานท่ีท่ีจัดข้ึนเพื่อรับผูพักต้ังแต 5 คนข้ึนไป 
 2.  ผูพักเปนผูซ่ึงอยูในระหวางการศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 3.  ผูพักอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน 
 4.  มิใชหอพักของกระทรวง ทบวง กรม หรือ หอพักท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 ลักษณะเฉพาะของหอพัก คือ เปนสถานท่ีท่ี จัดข้ึนเพื่อรับผูพัก โดยจะตองมีลักษณะสําคัญ 2 
ประการ คือ   
 1.  มีการจัดสถานท่ีข้ึนเพื่อรับผูพัก เชน มีหองนอน และเคร่ืองใชในการหลับนอน หองน้ํา
และหองสวม เปนตน 
 2.  เจาของมีเจตนารับผูพักเพ่ือ เอาคาตอบแทน “ผูพัก” หมายความวาผูซ่ึงอยูในระหวาง
การศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และเขาอยูในหอพักโดยใหทรัพยสินตอบแทน  “การศึกษา
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง” หมายถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียนรัฐบาลหรือ
โรงเรียนราษฎร 
 4. โรงแรม หมายถึง สถานท่ีประกอบการเชิงการคาท่ีนักธุรกิจต้ังข้ึน เพื่อใหบริการผูเดินทาง
ในดานของท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของกับการพักอาศัยและเดินทางหรืออาคารท่ีมี
หองนอนหลายหองติดตอเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลังหรือหลายหลัง ซ่ึงมีบริการตางๆ เพ่ือความ
สะดวกของผูท่ีมาพักอาศัย ในลักษณะของการพักผอนหรืออยูช่ัวคราว โดยสวนมากจะมีระยะเวลาท่ี
ชัดเจนและไมยาวนานนัก 
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 1.3 การแบงพื้นที่ใชสอยภายในที่พักอาศัย 
 ท่ีวางภายในบานและอาคารเปนพื้นฐานสําหรับการตกแตงภายใน สวนใหญพื้นท่ีการใชสอย
ไดรับการกําหนดมาลวงหนาในข้ันตอนการกอสรางแลว  วาจะมีหองนอน หองน้ํา จํานวนเทาใด                            
กําหนดตําแหนงหองรับแขกและใชพื้นท่ีเปนหองครัวหรือหองรับประทานอาหาร ในการซ้ือบานนั้น 
มักจะซ้ือบานจัดสรร ทาวนเฮาส คอนโดมิเนียมท่ีมีการจัดพื้นท่ีใชสอยไวลวงหนาแลวในกรณีท่ีทาน
สามารถกําหนดไวไดลวงหนาแลวก็ตาม  แตปรากฏวาในขณะน้ันความตองการและความจําเปนในการ
ใชพื้นท่ีใชสอยน้ัน สําหรับคูสามี-ภรรยาท่ีแตงงานกันใหม หองนอนจึงใชเพียงหองเดียว พื้นท่ีใชสอย
อ่ืน ก็ทําไวสําหรับสองคนเทานั้น แตเม่ือครอบครัวขยายข้ึน ความตองการพื้นท่ีใชสอยจึงเปล่ียนไป 
 การเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีใชสอย ภายในบานนอกจากจะเปล่ียนตามความจําเปนของสภาพ
ครอบครัวแลว ส่ิงสําคัญเปนอยางมากท่ีจะเปนตัวกําหนดก็คือ "รสนิยม" ซ่ึงเปนตัวกําหนดหลักการของ
การตกแตงใหออกมารูปแบบตางๆ  เดิมอาจชอบเปดโลงใหมีพื้นท่ีตอเนื่องกันไดท้ังบาน โดยไมมีผนัง
มากั้นกลาง ภายหลังเพื่อความเปนสวนตัวมากข้ึน จึงตองการมีหองท่ีมีลักษณะปดกั้นจากภายนอก หรือ
เดิมชอบบานแบบเรียบๆ มีของตกแตงเทาท่ีจําเปน แตกลับชอบการตกแตงท่ีสมบูรณแบบ มีภาพแขวน
บนผนัง มุมวางจัดวางไวดวยประติมากรรม หนาตางและประตูทุกบานติดมานจับจีบ ซ่ึงความตองการ
เหลานี้ อาจจะตองทําใหมีการกั้นหอง หรือร้ือผนังออกไป เพื่อความเหมาะสมของการตกแตง 
 การเปล่ียนแปลงสิ่งตางๆ  ภายในบาน อาจกระทบกระเทือนโครงสรางบาน ฉะนั้นจึงตอง
อาศัยความรูความสามารถจากผูเช่ียวชาญ เชน สถาปนิก วิศวกร ซ่ึงสามารถดูแลความถูกตองตามหลัก
วิชาการ และดานกฎหมายดวย เพราะบางคร้ัง การตอเติมท่ียื่นออกไปนอกบาน ไมวาเปนหลังคา 
ระเบียงบาน หรือ ตองการตอเติม ครัว หรือโรงรถใหม    ถาเปนบานท่ีอยูในเขตเทศบาล ตองเสนอแบบ
แปลนขออนุญาตการปลูกสรางจากทางราชการสวนท่ีเกี่ยวของ ขอกําหนดท่ีสําคัญใน การออกแบบ
พื้นท่ีใชสอยก็คือ การทําใหเกิดความสมดุลกันระหวางความตองการท่ีขัดแยงกันของสมาชิกใน
ครอบครัว  อยางเชน  บางคนตองการความสงบสําหรับการทํางานหรืออานหนังสือ แตก็มีบางคน
ตองการพักผอนโดยการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน การจัดจะตองแยกกิจกรรมท่ีขัดแยงใหแยกออกจากกันไว
คนละหองท่ีเก็บเสียงได ถามีความจําเปนตองรวม ท่ีรับแขก โตะอาหาร และครัว ไวในหองเดียวกันก็
ควรทําระบบระบายอากาศไวใหถายเทใหดี และติดเคร่ืองดูดอากาศไวในครัว อีกส่ิงหนึ่งท่ีตองคํานึงถึง 
คือ ทางสัญจรภายในบานจะตองสะดวก ไมวกวน ถาบานกวางขวางอยางเพียงพอ ก็ควรจัดใหหองนอน
อยูหางไกลหนาบาน เพื่อความเปนสวนตัวมากยิ่งข้ึน 
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 หองรับแขกหรือหองนั่งเลน 
 เปนหองท่ีตองการความสบายๆ ใชงานมากในวันหยุด และใชเกือบตลอดชวงกลางวัน 
ตําแหนงท่ีเหมาะสมในบานจึงควรวางไวท่ีทิศเหนือ ทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ควรมีชองลมเพ่ือใหมีอากาศถายเทไดสะดวก  
  

 หองอาหาร 
 เปนหองท่ีใชงานชวงส้ันๆ  จึงควรจัดวางไวท่ีทิศตะวันออก  ตะวันออกเฉียงเหนือหรือเฉียงใต 
หากจําเปนตองวางในทิศตะวันตกควรมีชองลม เพื่อระบายความรอนท่ีสะสมในตอนบาย 
  

 หองครัว 
 เปนหองท่ีสะสมความรอนมากท่ีสุด จะอยางไรก็ตามแต หองนี้ตองจัดลงทางปลายลมเทานั้น 
เพ่ือไมใหลมพัดกล่ินและความรอน ไปยังหองอ่ืน เชน ทิศตะวันตกหรือใตเพ่ือใชเปนหองท่ีกันความ
รอนใหหองอ่ืน และเพื่อรับความรอนมาฆาเช้ือโรค  แตส่ิงท่ีเนนท่ีสุดก็คือ การระบายอากาศของหอง  
  

 หองน้ํา 
 เปนหองท่ีมีความช้ืนสูง ในการออกแบบตองระวังเร่ืองกล่ินดวย ตําแหนงท่ีเหมาะสมควรจะ
อยูทางทิศใต  ทิศตะวันตก หรือ ทิศตะวันตกเฉียงใต เพื่อจะไดมีแสงสวางและกันความรอนใหหองอ่ืน 
ท่ีสําคัญคือตองมีการระบายอากาศและดูทิศทางลมใหดี 
  

 หองทํางาน 
 เปนหองท่ีตองคํานึงถึงแสงธรรมชาติ ถาจะใชงานในตอนกลางวันก็ควรอยูทางทิศเหนือหรือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แตถาใชงานตอนเย็นควรอยูในทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงใตและ
ควรมีลมใหอากาศถายเทไดสะดวกในการทํางานตลอดท้ังวัน  
  

 หองนอน 
 เปนหองท่ีสําคัญ จึงตองพิถีพิถันในการจัดวางการระบายอากาศควรมีอยางนอย 2 ดาน และ
วางหลบแดดชวงบายดวย เพราะถาวางไวทิศท่ีรับแดดบายมา ตลอด 4-5 ช่ัวโมง คืนนั้นจะรอนมากทิศท่ี
เหมาะสมคือ ทิศเหนือ  ทิศตะวันออก   ทิศตะวันออกเฉียงเหนือหรือเฉียงใต  
  

 ระเบียง 
 บริเวณระเบียงนั้น นับวาเปนพื้นท่ีใชสอยท่ีมีการปรับใชไดอยางอเนกประสงค เพราะในการ
กําหนดพื้นท่ีสวนนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบของอาคารแตละแหงวาใหมีพื้นท่ีขนาดใหญเพียงใด  โดย
สวนมากจะเปนพื้นท่ีท่ีสามารถมองเห็นทัศนียภาพดานนอกได จึงมักทําเปนท่ีสําหรับพักผอน เชน มี



 
 

 

12 

การจัดสวนขนาดเล็ก  พรอมจัดวางชุดเฟอรนิเจอรสําหรับนั่งเลน  แตบางอาคารท่ีมีพื้นท่ีขนาดเล็กพื้นท่ี
บริเวณสวนนี้จะถูกปรับใหใชงานไดหลายรูปแบบ เชน ประกอบอาหาร ซักลาง ตากผา เปนตน 
 จึงเห็นไดวา การเลือกใชพื้นท่ีบริเวณระเบียงทํากิจกรรมใดนั้น จึงข้ึนอยูกับขนาดของพ้ืนท่ี
บริเวณนั้นดวย 
 

 
 

ภาพประกอบ 2  การใชพื้นทีบ่ริเวณระเบียง 
 

ท่ีมา: http://www.decorativehomeinterior.com/home-design/terrace 
 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการผลิตรถยนตและชิ้นสวนภายในรถยนต 
 การผลิตรถยนต 
 ประเทศไทยเร่ิมมีการนํารถยนตเขามาใชตั้งแตสมัยรัชกาลท่ี 5 รถยนตท่ีนําเขามาใชใน
ระยะแรกตองบรรทุกเรือเดินสมุทรมาจากตางประเทศ ซ่ึงสวนมากจะมาจากทวีปยุโรปการผลิตรถยนต
ในประเทศไทยไดเร่ิมข้ึนเม่ือ ประมาณป พ.ศ. 2505 และไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนสามารถผลิต
เพื่อการสงออกไดในปจจุบันท่ีจะเขาสูกระบวนการผลิตรถยนตจะกลาวถึงสวนประกอบของรถยนต
โดยสังเขป เพื่อใหเขาใจถึงหนาท่ีและประโยชนของสวนประกอบนั้นๆ  ซ่ึงสามารถแบงออกเปนสวน
ตางๆ ไดดังนี้ 
 ตัวถัง เชน หัวเกง ประตู ฝากระโปรง โครงหลังคา กระบะ ฝาทาย กันชน เปนตน จะมีหนาท่ี
ในการหอหุมและปองกันส่ิงแปลกปลอมจากภายนอกท่ีจะเขามารบกวน อาจสรางความเสียหายใหแก
บุคคลและทรัพยสินท่ีอยูภายในรถยนต รวมถึงเปนสวนสําคัญในการสรางความภาคภูมิใจใหแกผูเปน
เจาของดวย 
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 แชสซีสและชวงลวง เชน แชสซีส แหนบ สปริง โชคอัพ ปกนก คันบังคับ คันเรง เบรก เปน
ตน มีหนาท่ีหลักในการรองรับสวนประกอบท้ังหมดของรถยนต และชวยลดความส่ันสะเทือนท่ีจะไป
กระทบตอผูขับข่ี ผูโดยสาร รวมถึงสัมภาระตางๆ ดวย 
 เคร่ืองยนตและระบบสงกําลัง เชน  เคร่ืองยนต เพลากลาง เพลาขับ เฟองทาย ลอ เปนตน มี
หนาท่ีในการแปลงพลังงานเช้ือเพลิง เชน น้ํามัน ใชเปนพลังงานกล และถายทอดไปขับเคล่ือนรถยนต 
 อุปกรณไฟฟา เชน ระบบสายไฟฟาของสวนตางๆ  ไดสตารท ไดชารจ แบตเตอร่ี ไฟหนา ไฟ
หลัง ไฟเบรก ไฟเล้ียว เปนตน มีหนาท่ีในการเช่ือมโยงการทํางานของระบบตางๆ  ท้ังหมดของรถยนต 
ท่ีจะเปนไปตามวัตถุประสงคของผูขับข่ี และแจกจายพลังงานไฟฟา 
 อุปกรณภายใน เชน เบาะนั่ง แผงประตู เข็มขัดนิรภัย พรมหลังคา พรมพื้นรถ หนาปด แอร 
วิทยุ เปนตน มีหนาท่ีในการอํานวยความ สะดวกสบาย และชวยในการรักษาความปลอดภัยใหแกผูขับข่ี
และผูโดยสาร 
 อุตสาหกรรมการผลิตรถยนตเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ ประกอบดวย ๓ สวนหลัก คือ สวน
ของโรงงานผูผลิตช้ินสวน สวนของโรงงานประกอบรถยนต สุดทายคือ สวนของการจัดจําหนายและ
บริการ 
  
 อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต 
 อุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนยานยนตถือเปนภาคธุรกิจท่ีสําคัญของเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยมาต้ังแตป 1961 โดยมีการสงออกรถยนตไปจําหนายยังตางประเทศคร้ังแรกในป 1989 จน
ในปจจุบันประเทศไทยไดกลายเปนฐานการผลิตรถยนตและสงออกไปท่ัวโลก และคาดการณวาจะมี
กําลังการผลิตไมต่ํากวา 2 ลานคันในอนาคต เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ ภาครัฐจึงใหการ
สงเสริมและสนับสนุน เพราะถือเปนอุตสาหกรรมท่ีทดแทนการนําเขา โดยมีเปาหมายอยางชัดเจนท่ีจะ
ใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตและสงออกหรือเรียกไดวาเปน “Detroit of Asia” ซ่ึงผลจากการ
สนับสนุนนี้ทําใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยเติบโตข้ึนเปนลําดับ อุตสาหกรรมฯ  มีการลงทุนกวารอย
ละ 17 (120,000 ลานบาท) ของการลงทุนรวมของประเทศ (744,500 ลานบาท) อุตสาหกรรมฯ ยัง
เช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมตอเนื่องอ่ืนๆ ไดแก เหล็ก ปโตรเคมี ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ยาง และ
พลาสติก เปนตน ท้ังยังสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศสูงมาก โดยเฉพาะจากบริษัท
ญ่ีปุนท่ียายฐานการผลิตมาต้ังในไทยแลวหลายบริษัท และในอนาคตประเทศจีนไดวางแผนท่ีจะยายฐาน
การผลิตมาในประเทศไทยเชนกัน 
 ดานสถานการณภาพรวมของอุตสาหกรรมฯ แมในป 2009 ไดเกิดวิกฤติการเงินโลก สงผลให
ปริมาณการผลิตและความตองการภายในประเทศลดลงอยางมาก เชนเดียวกับการสงออกท่ีตองหดตัว 
แตอยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมฯสามารถฟนตัวไดอยางรวดเร็วในป 2010 ท่ีมีมูลคาการสงออกถึง 1.3 
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หม่ืนลานเหรียญสหรัฐฯ (3.9 แสนลานบาท) คิดเปนอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนจากป 2009 ถึงรอยละ 
64.23 และคาดวาในป 2011 จะมีมูลคาการสงออกสูงถึง 1.5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ (4.5 แสนลาน
บาท) โดยตลาดสงออกหลักยังคงเปนประเทศออสเตรเลีย (สัดสวนรอยละ 22.7) รองลงมาเปนประเทศ
อินโดนีเซีย และซาอุดีอาระเบีย ตามลําดับ ในขณะท่ีประเทศญ่ีปุนเปนตลาดท่ีมีอัตราการขยายตัวสูงมาก
ท่ีสุดถึงรอยละ 1,293.36 รองลงมาเปนประเทศชิลี และสหราชอาณาจักรตามลําดับ โดยสินคาท่ีมี
สัดสวนมูลคาการสงออกมากท่ีสุดคือรถยนตนั่ง รอยละ 50 รองลงมาเปนรถแวนและปกอัพ รอยละ 37 
รถบัสและรถบรรทุก รอยละ 7  (สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม. 2553) 

 
ตาราง 1 ตลาดสงออกสําคัญของอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน 

 

 
ท่ีมา: สํานักสงเสริมสินคาสงออก กรมสงเสริมการสงออก 2553 

 
 อุตสาหกรรมรถยนต  
 อุตสาหกรรมรถยนตถือเปนอุตสาหกรรมท่ีสรางรายไดใหแกประเทศเปนอยางมาก ท้ังจาก
ยอดจําหนายภายในประเทศและการสงออก ดังจะเห็นไดจากรายไดจากภาษีรถยนต มีมูลคามากถึง 77.2 
ลานบาท มากเปนอันดับสองรองจากรายไดจากภาษีน้ํามัน หรือคิดเปนสัดสวน 19% ของรายไดภาษี
สรรพสามิตท้ังหมด โดยรายไดจากภาษีสรรมสามิตรถยนตรอยละ 74 มาจากภาษีรถยนตในประเทศ 
และรอยละ 26 มาจากภาษีรถยนตนําเขา  
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 ปริมาณการผลิต  
 ในป 2010 ท่ีผานมาประเทศไทยมีปริมาณการผลิตรถยนตกวา 1.6 ลานคัน และคาดการณวา
จะเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนมียอดขายกวา 2 ลานคันในป 2014  
 
ตาราง 2 การพยากรณปริมาณและมูลคาการผลิตรถยนตรวม 

 
 ท่ีมา: Thailand Autos Report Q1 2011, Business Monitor 
  
 ท้ังนี้หากพิจารณาลงในรายละเอียดแยกประเภทของรถยนตแลว พบวารถบรรทุกปกอัพ (รถ
กระบะ) มีปริมาณการผลิตมากท่ีสุดหรือคิดเปนรอยละ 67 ของการผลิตรถยนตท้ังหมด รองลงมาคือ 
รถยนตนั่งความจุกระบอกสูบไมเกิน 1,800 cc รอยละ 28 และ รถยนตนั่งความจุกระบอกสูบระหวาง 
1,800 -2,400 cc รอยละ 5 ในขณะท่ีรถยนตนั่งความจุกระบอกสูบ 2,400 cc และรถยนตนั่งตรวจการ มี
สัดสวนการผลิตนอยท่ีสุดคือรอยละ 0.4 ของการผลิตท้ังหมด  
 จากการที่ประเทศไดเปนศูนยกลางการผลิตรถปคอัพ (รถกระบะ) ขนาด 1 ตันท่ีใหญท่ีสุดใน
โลก 5 ปจจัยสวนหนึ่งเนื่องมาจากรัฐบาลไดสนับสนุนการผลิตรถสําหรับบรรทุกหรือปกอัพ ดังจะเห็น
ไดจากมีการเก็บภาษีสรรพสามิตรถยนตนั่งอยูระหวาง 30-50% ในขณะท่ีจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรถ
ปกอัพเพียง 3 % ดวยเหตุนี้จึงสงผลใหมีสัดสวนปริมาณการผลิตรถบรรทุกปกอัพมากท่ีสุดหรือคิดเปน
รอยละ 70 ของจํานวนการผลิตรถยนตท้ังหมด และมียอดขายภายในประเทศมากกวารอยละ 50   
 สําหรับโครงสรางปริมาณการผลิตรถยนตในอุตสาหกรรมฯ พบวาบริษัท ท่ีมีประมาณการ
ผลิตรถยนตรวมสูงสุด 3 อันดับแรกคือ บริษัทโตโยตามอเตอรมีปริมาณการผลิตรถยนตรวมสูงท่ีสุด 5.5 
แสนคัน รองลงมาคือบริษัทอีซูซุมอเตอร 2.2 แสนคัน และบริษัทมิตซูบิชิมอเตอร 2 แสนคัน โดยท้ัง 3 
บริษัทมีสัดสวนการผลิตรถปกอัพ 1 ตันมากท่ีสุด 
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ภาพประกอบ 3  ปริมาณการผลิตรถยนตในประเทศไทย 2000-2011 (หนวย: คัน) 
 

 ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย 
 
ตาราง 3  ศักยภาพการผลิตของไทย (ป 1993 - 2011) 

 

 ท่ีมา: สมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย กลุมอุตสาหกรรมยานยนต สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย. http://www.thaiauto.or.th/statistic/vehicle_production 
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 อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต  
 อุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตจัดเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมเปาหมาย ท่ีรัฐบาลใหการ
สนับสนุน เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทในการสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต ซ่ึงไทยเปน
ฐานการผลิต ขนาดใหญท่ีสําคัญแหงหนึ่งของเอเชียและโลก มีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ กอใหเกิดการจางงานและการเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมเก่ียวเนื่องตางๆ พรอมท้ังเปน
อุตสาหกรรมท่ีสามารถหารายไดเขาสูประเทศในแตละปนับแสนลานบาท ท้ังนี้อุตสาหกรรมยานยนต
ในชวงป 2011-2012 กําลังอยูในชวงเติบโต เพราะมีรถโมเดลใหมเกิดข้ึนท้ังหมด 15 โมเดล โดยจากเดิม
แตละปจะมีโมเดลรถออกใหมเพียง 3-5 โมเดลเทานั้น (ในป 2011 จะเกิดกอน 8 โมเดล และป 2012 จะ
เกิดข้ึนอีก 7 โมเดล) ซ่ึงการท่ีโมเดลรถใหมเพ่ิมข้ึนนี้จะสงผลใหกับอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนต
เติบโตตามไปดวยเชนกัน  
 ในชวง 5 ปท่ีผานการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนยานยนตมีเพิ่มมากข้ึน โดย
สวนมากเปนผูผลิตตางชาติที่ผลิตช้ินสวนยานยนตช้ันท่ี 1 (First Tier) ซ่ึงจากการเขามาต้ังฐานการผลิต
ในประเทศไทย ซ่ึงจากการที่บริษัทตางชาติเขามาถือครองหุนสวนในธุรกิจนี้มากข้ึน สงผลให
ผูประกอบการไทยบางสวนตองออกจากตลาดหรือไดรับความกดดันท่ีจะตองยกระดับมาตรฐานสูงข้ึน
จากสภาวะการแขงขันท่ีมากข้ึน แตในขณะเดียวกันก็เปนการนําเทคโนโลยีใหมๆ เขามาในประเทศมาก
ข้ึน สงผลใหตนทุนสินคาช้ินสวนประกอบดังกลาวลดลง สงผลใหผูผลิตรถยนตมีความไดเปรียบการ
แขงขันในดานตนทุน   เนื่องจากสามารถจัดหาช้ินสวนไดภายในประเทศ ท้ังยังเปนการดึงดูดใหผูผลิต
รถยนตตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย การเขามาลงทุนในอุตสาหกรรมช้ินสวน
ยานยนตนี้ ผูผลิตมีเปาหมายการจําหนายภายในประเทศท่ีรอยละ 70 และสงออกท่ีรอยละ 30 ซ่ึงกําไร
เฉล่ียของอุตสาหกรรมฯ อยูท่ีประมาณรอยละ 5-10 และดวยเหตุจากการเขามาลงทุนภายในประเทศ 
สงผลใหตลาดมีการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึน เพราะในป 2010 มีผูผลิตช้ินสวนรายใหมจากตางประเทศ
เขามาลงทุนในประเทศไทยแลวประมาณ 100 รายโดยสวนใหญเปนกลุมทุนสัญชาติญ่ีปุน รองลงมาเปน
ทุนจากจีน จากท่ีแตละปจะมีการลงทุนในการผลิตช้ินสวนรายใหมเขามาในไทยเฉล่ียตอปประมาณ 30 
รายเทานั้น  
 ปจจุบันอุตสาหกรรมช้ินสวนยานยนตในประเทศไทยสรางงานใหกับแรงงานจํานวนกวา 
100,000 คน (กรมสงเสริมการสงออกกระทรวงพาณิชย)   มีผูผลิต 1,657 ราย และโรงงานรวม 2,237 
แหง ซ่ึงสวนมากผูผลิตดังกลาวจะกระจุกตัวอยูในเขตอุตสาหกรรมในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง 
เชน สมุทรปราการ ซ่ึงพบวามีจํานวนของผูผลิตช้ินสวนประกอบตั้งโรงงานอยูมากท่ีสุด รองลงมาคือ
จังหวัดระยอง และจังหวัดอ่ืนๆ  เชน ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เปนตน โดยโรงงานดังกลาวมักต้ังอยูใกลกับ
โรงงานผลิตยานยนต  ท้ังนี้การผลิตช้ินสวนยานยนตของไทยในปจจุบัน ครอบคลุมรายการชิ้นสวน
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ตางๆ อันไดแก ช้ินสวนเคร่ืองยนต ช้ินสวนระบบกันสะเทือนและเบรก ช้ินสวนตัวถัง ช้ินสวนระบบ
ขับเคล่ือนและถายทอดกําลัง  ช้ินสวนตกแตงภายใน และช้ินสวนอุปกรณระบบไฟฟา เปนตน  
 โดยท่ัวไปแลวผูผลิตช้ินสวนยานยนตจะมีตลาดในการจัดจําหนายช้ินสวนอยู 2 ตลาดหลัก 
ไดแก  
 1. ตลาดช้ินสวนเพ่ือนําไปใชประกอบยานยนต (Original Equipment Market: OEM) โดย
ผูผลิตตองผลิตช้ินสวนยานยนตปอนใหกับรถยนตและจักรยานยนตรุนใหมๆ สําหรับคายยานยนตท่ีเขา
มาต้ังฐานการผลิตในไทยเพื่อประกอบยานยนตสงออกและจําหนายในประเทศ ท้ังนี้ความตองการใช
ช้ินสวนยานยนตในกลุมนี้ข้ึนอยูกับปริมาณการผลิตรถยนตและรถจักรยานยนต  
 2. ตลาดช้ินสวนทดแทนหรืออะไหลทดแทน (Replacement Equipment Market: REM) เปน
ตลาดช้ินสวนอะไหลเพื่อการทดแทนช้ินสวนเดิมท่ีเสียหรือสึกหรอตามสภาพการใชงาน ซ่ึงช้ินสวนแต
ละช้ินจะมีอายุการใชงานท่ีแตกตางกัน ผูผลิตท่ีทําการผลิตเพื่อปอนใหกับตลาดทดแทนน้ีมีท้ัง
ผูประกอบการขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงทําใหชิ้นสวนท่ีผลิตไดนั้นมีคุณภาพท่ี
หลากหลายท้ังอะไหลแท อะไหลปลอม และอะไหลเทียม ซ่ึงจะทําการจัดจําหนายใหกับศูนยบริการ
อะไหลของคายยานยนตตางๆ โดยปกติศูนยบริการจะมีการจัดเก็บสต็อกอะไหลทดแทนไมมากนัก จะ
เนนเก็บเฉพาะอะไหลท่ีใชในการซอมยานยนตบอยคร้ังเทานั้น  
 นอกจากนี้ ยังมีการขยายชองทางการจัดจําหนายเขาไปในรานคาอะไหลท่ัวประเทศ ตลอดจน
อูซอมรถยนตและรถจักรยานยนต ท้ังนี้ความตองการใชช้ินสวนในตลาดทดแทนน้ี ข้ึนอยูกับปริมาณ
การใชยานยนตภายในประเทศ ซ่ึงรถยนต รถบรรทุก จักรยานยนตและอ่ืนๆ ท่ีจดทะเบียนกับกรมการ
ขนสงทางบกในป 2010 รวมท้ังส้ิน 27.5 คัน เพ่ิมข้ึนจากป 2009 รอยละ 4.8 โดยในจํานวนนี้เปนจํานวน
รถยนตนั่งสวนบุคคลรอยละ 17.75 รถบรรทุกสวนบุคคลรอยละ 17.78 รถจักรยานยนต 
รอยละ 62.32 ซ่ึงยานยนตท่ีไดจดทะเบียนใหมเหลานี้ จะมีสวนทําใหปริมาณการใชยานยนต
ภายในประเทศเพิ่มมากข้ึน อันจะมีผลใหความตองการใชช้ินสวนยานยนตในตลาดทดแทนขยายตัว
เพิ่มข้ึนตามไปดวยในอนาคต 
  
 โครงสรางของผูผลิตชิ้นสวนรถยนตของไทยแบงไดเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 กลุมท่ี 1 Direct Supplier หรือ OEM Supplier ไดแก ผูผลิตช้ินสวนรถยนตสงใหผูประกอบ 
รถยนตโดยตรง ( OEM: Original Equipment Manufacturing ) 
 กลุมท่ี 2 Indirect Supplier หรือ กลุม Raw Materials และกลุม 2nd/3rd Tier Supplierไดแก 
กลุมผูทําหนาท่ีจัดหาวัตถุดิบใหแกผูผลิตช้ินสวนในกลุมท่ี 1 และกลุมผูผลิตช้ินสวนรายยอยท่ีรับจาง
กลุม1st Tier ผลิตช้ินสวนให ซ่ึงในกลุมนี้บางสวนก็อยูในกลุม 1st Tier ดวยเชนกัน คือ เปนท้ัง Direct 
และIndirect Supplier ไดแก 
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 กลุมอุตสาหกรรมสนับสนุนดานวัตถุดิบและช้ินสวนประกอบยอย ไดแก อุตสาหกรรมเคร่ือง
หนัง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมกระจก อุตสาหกรรมสีและชุบผิว อุตสาหกรรมปโตรเคมี กลุม
อุตสาหกรรมสนับสนุนดานการผลิต ( Equipment Supplier ) ไดแก Mould & Die, Jig &Fixture, 
Forging, Casting, tooling, Cutting , Surface Treatment, Precision, Electronic Connector, Engineering 
Plastic    
 ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวหวงโซอุปทานของอุตสาหกรรมรถยนตจะจัดอยูในระบบของ tier โดยผู
ประกอบรถยนตเปนผูออกแบบและประกอบรถยนต ผูผลิตช้ินสวน tier 1 จะเปนผูผลิตและสงช้ินสวน
โดยตรงใหแกผูประกอบรถยนต (เชน Fuel Pulp) สวนผูผลิตช้ินสวน tier 2 จะเปนผูผลิตช้ินสวนเดี่ยวท่ี
งายตอการผลิตซ่ึงเปนสวนท่ีประกอบหนึ่งของของช้ินสวนท่ีผูผลิตช้ินสวน tier 1 เปนผูผลิต (เชน 
housing of fuel pump)  
 สวนผูผลิตช้ินสวน tier 3 และ 4 นั้น จะเปนผูสงวัตถุดิบใหอีกทอดหนึ่ง ซ่ึงอาจเปนช้ินสวนท่ี
สามารถใชกับอุตสาหกรรมอ่ืนไดดวย เชน นอต ตะปู ซ่ึงเปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร แต
เม่ือพิจารณาสถานการณของผูผลิตช้ินสวนรถยนตไทยในขณะนี้แลว ดูเหมือนวาการแบงโครงสราง
ดังกลาวจะไมตรงกับโครงสรางอุตสาหกรรมยานยนตในปจจุบัน เนื่องจากช้ินสวนและวัสดุท่ีผลิตและ
สงตรงใหแกผูประกอบยานยนต มีตั้งแตช้ินสวนใหญ (แชสซีส) ช้ินสวนเดี่ยวซ่ึงเปนสวนประกอบของ
ช้ินสวนใหญ(press parts) จนถึงวัตถุดิบ (แผนเหล็ก) หรืออีกความหมายหนึ่ง ก็คือ ผูประกอบรถยนตมี
ทั้ง ผูผลิตช้ินสวนท้ังtier 1,2 ,3 หรือ 4 ท่ีผลิตช้ินสวนและจัดหาวัตถุดิบสงใหดวย ดังนั้น ผูผลิตช้ินสวน
ไทย อาจมีบทบาทใหม โดยแบงเปนผูผลิตช้ินสวนหลัก (Components Part Industry) ผูผลิตช้ินสวน
สนับสนุน (Supporting Industry )ผูผลิตวัตถุดิบ (Raw Materials Industry) ซ่ึงอาจตรงกับโครงสรางของ
อุตสาหกรรมยานยนตของไทยในปจจุบันมากกวา 
 

3.  วัสดุอุตสาหกรรม 
 วัสดุอุตสาหกรรมถือวามีความสําคัญมากในลําดับตนๆ ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต ซ่ึง
สวนใหญแลวจะเกี่ยวของกับปริมาณและตนทุนของวัสดุเปนสําคัญ เนื่องจากวัสดุท่ีนํามาใชใน
กระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมการผลิตมีความหลากหลายมาก ดังนั้นในท่ีนี้จะกลาวถึงวัสดุ
อุตสาหกรรมเฉพาะเพียงบางสวนท่ีนํามาใชในงานวิจัยคร้ังนี้ 
  

 พลาสติก 
 พลาสติก หมายถึง สารประกอบอินทรียท่ีสังเคราะหข้ึน ใชแทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิดเม่ือ
เย็นจะแข็งตัว เม่ือถูกความรอนก็ออนตัวบางชนิดก็แข็งตัวถาวรมีหลายชนิด เชน ไนลอน ยางเทียม ใช
ทําส่ิงตางๆ เชน เส้ือผา พาหนะ สวนประกอบของเรือหรือรถยนต 
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 พลาสติกเปนสารสังเคราะหวิทยาศาสตร สังเคราะหมาจากเซลลูโลส (Cellulos) ซ่ึงมีอยูใน
ธรรมชาติ เชน น้ํามันดิบ ยางไม เซลลูโลสประกอบดวยธาตุคารบอน ออกซิเจน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน 
และคลอรีน นํามาสังเคราะหโดยขบวนการ  "โพลิเมอรไรเซช่ัน" ก็จะไดพลาสติก  
 พอลิเมอร คือ สารประกอบท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ และมีมวลโมเลกุลมากประกอบดวยหนวย
เล็กๆของสารท่ีอาจจะเหมือนกันหรือตางกันมาเช่ือมตอกันดวยพันธะโควาเลนต 
 
 ประเภทของพลาสติก 
 พลาสติกแบงตามลักษณะ ของการถูกความรอนได 2 ประเภท คือ  
 1.  เทอรโมพลาสติก (Therinoplastic) เปนชนิดท่ีถูกความรอนแลวจะหลอมตัว กลายเปน
ของเหลวได พลาสติกชนิดนี้มีโครงสรางเปนสายยางทําใหทนตอแรงดึงไดสูง เชน 
  -  โพลิธีน (Polythene) เปนพลาสติกออน สีขาวขุน ออนตัวไดราคาไมแพง ใชใน
ทองตลาดมากท่ีสุด เปนฉนวนไฟฟา น้ําหนักเบาทําจากกาซเอธิลีน เชน ถุงบรรจุอาหาร ตุกตาเด็กเลน 
ฟลม ถาดทําน้ําแข็ง เปนตน 
  -  โพลิไวนีล คลอไรด (Polyvinyl Chloride) หรือ P.V.C. ทําจากอะเซทีลีน กับกรดเกลือ 
โดยขบวนการโพลีเมอไรเซช่ัน คุณสมบัติพิเศษ คือ สามารถเปาดวยลมรอนใหติดกันไดทนตอกรด 
แอลกอฮอล และพวกอัลคาไล P.V.C. มีท้ังแข็งและออน ใชทําฉนวนหุมสายไฟ เส้ือกันฝน กระเบ้ืองยาง
เบาะเกาอ้ี ขอเสียของ P.V.C. คือ ไมทนตอความรอน และแสงแดด 
  -  โพลิสไตลีน (Polysthylene) เปนพลาสติกมีความใสเหมือนแกว ไมมีสีและสามารถยอม
สีได เปราะมีคุณสมบัติทน กรด ดาง และเกลือ ละลายไดดีในเบนซิน และตัวทําละลายพวกออแกนนิค 
ผิวเปนรอยขีดขวนไดงาย ใชทําโฟม ไมบรรทัด แปรงสีฟน เปนตน 
  -  โพลิโปรไบลีน (Polypropylene) ทําจากกาซโปรเทน ใชทําถุงพลาสติกรอน เชือกมัด
ของ กลองแบตเตอร่ี 
  -  ไนลอน (Nylon) เปนโพลิเมอรท่ีสมบรูณแบบท่ีสุด ทนตอดาง กรด อินทรียและ
สารละลายอินทรียไดดี แตไมทนตอกรดแสงแดด และความรอน ใชทําผารม ผาชนิดตางๆ โดยผสมกับ
ฝาย อวน ใบเรือ เชือก เปนตน 
 2.  ทอรโมเซตติง (Thermosetting Plastic) เปนพลาสติกท่ีถูกความรอนแลวไมออนตัว ไดแก 
  - ฟโนล - เฟอรมาดีไฮน เรซิน (Phenolformaldehyde resin) รูจักกันดีในนามเบเคไลท 
(Bekelite) เกิดจากปฏิกิริยาระหวาง Phonol กับ formoldehyde ทําใหแหงโดยใชความรอนคุณสมบัติ คือ 
แข็งทนตอความรอนใชทําฉนวนไฟฟา ตู วิทยุ อุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ 
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  - ยูเรีย - ฟอรมาดีไฮดเรซิน (Urea Formaldyhile Resin) เปนปฏิกิริยาระหวาง formaldyhile 
กับ Urea เปนพลาสติกท่ีแตกงายมีสีขาวใส สามารถยอมเปนสีตางๆ ได ไมทนตอกรดดาง และแรง
กระแทก ใชทํากาวไมอัด ทําปุมจับดามเคร่ืองมือ เปนตน 
  - เมลามีน - ฟอรมาดีไฮด เรซิน (Malamin Formaldyhile Resin) เปนปฏิกิริยาระหวาง 
formaldyhide กับ Malamine ทนตอความรอนไดถึง 250 องศาเซลเซียส ทนตอสารละลาย และแรง
กระแทก และรอยขีดขวนตางๆ สวนใหญใชทําพลาสติกอยางดีราคาแพง ฉนวนไฟฟา เปนตน 
 
 พอลิเอทิลีน (Polyethylene: PE)  
 โดยท่ัวไปแลว พอลิเอทิลีน มีสีขาวขุนโปรงแสง มีความล่ืนมันในตัว เม่ือสัมผัสจึงรูสึกล่ืน 
หยุนตัวได ไมมีกล่ิน ไมมีรส  ไมติดแมพิมพ  มีความเหนียว ทนความรอนไดไมมากนัก แตทนตอการ
กัดกรอนของสารเคมี เปนฉนวนไฟฟา ใสสีผสมไดงายมีความหนาแนนตํ่ากวาน้ําจึงลอยน้ําได  เม่ือ
ความหนาแนนสูงข้ึนจะทําใหมีความแข็งและความเหนียวเพิ่มข้ึน อุณหภูมิหลอมตัวสูงข้ึน และอัตรา
การคายกาซเพิ่มข้ึน  เม่ือความหนาแนนลดลง จะทําใหอัตราการเส่ือมสลายของผิวเพิ่มข้ึน กลาวคือผิว
จะแตกรานไดงายข้ึน 
  
 สมบัติท่ัวไป 
 -  ยืดหยุนไดดี  เหนียวมากท่ีอุณหภูมิต่ํา 
 -  มีความทนทานตอสารเคมีไดดีมาก 
 -  ทนตอสภาวะอากาศไดดีพอสมควรอากาศสามารถซึมผานไดดี 
 -  หดตัวแมพิมพไดดีมาก  ทําใหถอดจากแมพิมพไดงาย 
 -  เปนฉนวนไฟฟาท่ีดีมาก 
 -  ผสมสีไดงาย  ทําใหผลิตเปนฟลมใส ฟลมสี  ฟลมโปรงแสงหรือทึบแสงได 
 -  ไมมีกล่ิน ไมมีรส  
 
 พอลิโพรไพลีน (Polypropylene: PP) 
 พอลิโพรไพลีน  มีลักษณะขาวขุน  ทึบแสงกวาพอลิเอทิลีน  มีความหนาแนนใน ชวง 0.890–
0.905 ดวยเหตุนี้จึงสามารถลอยนํ้าไดเชนเดียวกันกับพอลิเอทิลีน  ลักษณะอ่ืน ๆ คลายกับพอลิเอทิลีน 
  
 สมบัติท่ัวไป 
 -  มีผิวแข็ง ทนทานตอการขีดขวนคงตัวไมเสียรูปงาย 
 -  สามารถทําเปนบานพับในตัว มีความทนทานมาก 
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 -  เปนฉนวนไฟฟาท่ีดีมาก  แมท่ีอุณหภูมิสูง 
 -  ทนทานตอสารเคมีสวนมาก  แตสารเคมีบางชนิดอาจทําใหพองตัว หรือออนนิ่มได 
 -  มีความเหนียวท่ีอุณหภูมิตั้งแต 105 องศาฟาเรนไฮตไปจนถึง 15 องศาฟาเรนไฮต   
(40  องศาเซลเซียส  ถึง -10 องศาเซลเซียส)  แตท่ี 0 องศาฟาเรนไฮต จะเปราะ 
 -  มีความตานทานการซึมผานของไอน้ําและกาซไดดี 
 -  สามารถทนอุณหภูมิสูงท่ีใชในการฆาเช้ือ  (Sterilization :  100 องศาเซลเซียส ) ได 
 -  ผสมสีไดงายท้ังลักษณะโปรงแสงและทึบแสง 
 
 พอลิสไตรีน (Polystyrene: PS)  
           เปนพอลิเมอรเกาแกท่ีรูจักกันมานานแลว  โดยท่ัวไป สไตรีนพอลิเมอรจะมีความแข็ง เปราะ
แตกรานไดงาย แตสามารถทําใหเหนียวข้ึนได โดยการเติมยางสังเคราะห บิวทาไดอีนลงไปซ่ึงเรียกวา 
สไตรีนทนแรงอัดสูง  (High impact styrene)  การใชสไตรีนเปนโคพอลิเมอร  (พอลิเมอรท่ี
ประกอบดวยมอนอเมอร  2  ชนิด)  เพื่อปรับปรุงคุณภาพและสมบัติของพอลิเมอรอ่ืนใหดีข้ึน เม่ือ
รวมตัวกับพอลิเมอรอ่ืนจะทําใหมีคุณสมบัติเปล่ียนไป เชน  มีความเหนียวและความแข็งเพ่ิมข้ึน  ทน
ความรอนเพิ่มข้ึน  อุณหภูมิจุดหลอมตัวสูงข้ึน 
  
 สมบัติท่ัวไป 
 -  มีความแข็ง  แตเปราะแตกรานงายน้ําหนักเบา ราคาถูก 
 -  ไมมีสี  ไมมีกล่ิน  มีความใส  ผิวเรียบ ใสสีเติมแตงไดงาย  และคงความโปรงใสเชนเดิม 
 -  ทนทานตอสารเคมีท่ัวไป  แตไมทนตอสารไฮโดรคารบอนและตัวทําละลายอินทรีย 
 -  เปนฉนวนไฟฟา 
 -  ไมดูดความชื้น  เกิดไฟฟาสถิตไดงาย ทําใหดูดฝุนละอองไดดี 
 -  การหดตัวสูงเม่ือเย็นตัว ทําใหถอดจากแมพิมพไดงาย แตอาจเสียรูปและขนาดไปบาง 
 -  ไมทนตอสภาพส่ิงแวดลอมภายนอกผิวเส่ือมสภาพเร็ว ไมทนตอการถูกขีดขวน 
 
 พอลิไวนิลแอซีเตต (Polyvinyacetate: PVA) 
           เปนพอลิเมอรท่ีมีแขนงหนาแนน  มีลักษณะโมเลกุลแบบอะแทกติก  ไมมีความเปน ผลึก  จึง
มีลักษณะออนนิ่มมากจนเปนของเหลวขนหนืด  สีขุนขาว  เม่ือแหงจะใสเนื่องจากความออนนิ่มจนมี
ลักษณะเปนของเหลวขนหนืด  จึงไมสามารถหลอข้ึนรูปดวยวิธีแมพิมพใดๆ ได 
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 สมบัติท่ัวไป 
 -  ออนนิ่ม งายตอการทําเปนอีมัลชัน 
 -  อุณหภูมิของการหลอแมพิมพต่ํา จึงไมเหมาะท่ีจะหลอข้ึนรูปดวยแมพิมพ 
 -  ไมมีสี  ไมมีกล่ิน  และไมมีรส 
 -  เม่ือแหงจะมีความโปรงใสมากข้ึน 
 -  มีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน 
 
 พอลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride: PVC) 
 พอลิไวนิลคลอไรด  เปนพอลิเมอรท่ีสําคัญท่ีสุดในกลุมไวนิลดวยกัน มักเรียกกันท่ัวไปวา
พีวีซี  เนื้อพีวีซีมักมีลักษณะขุนทึบแตก็สามารถ ผลิตออกมาใหมีสีสันไดทุกสีเปนฉนวนไฟฟาอยางดี 
ตัวมันเองเปนสารท่ีทําใหไฟดับจึงไมติดไฟ  มีลักษณะท้ังท่ีเปนของแข็งคง รูปและออนนุมเหนียว เรซิน
มีท้ังท่ีเปนเม็ดแข็ง หรือออนนุม และเปนผงจึงสามารถนําไปใชงานไดอยางกวางขวาง 
  
 สมบัติท่ัวไป 
 -  มีความแข็งแรงดี  ทนทานตอสภาวะอากาศและส่ิงแวดลอมปกติ 
 -  ตานทานตอสารเคมีและนํ้า 
 -  เปนฉนวนไฟฟาท่ีดี 
 -  สามารถผสมสีและแตงสีไดอยางไมจํากัด 
 -  สามารถเติมสารเติมแตงตางๆ เพื่อปรุงแตงสมบัติของผลิตภัณฑ ตั้งแตแข็ง และคงตัว จนถึง
ออนนิ่มและยืดหยุนมากๆ 
 -  มีสมบัติอ่ืนๆ กวางขวางและสามารถสลายตัวเอง  
 
 โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา (Low density polyethylene: LDPE) 
 โพลิเอทิลีนความหนาแนนตํ่า (.910 - .925 g/cm3) ใชผลิตเปนเคร่ืองบรรจุหีบหอ เชน ถุงเย็น
ซองใสอาหาร ทางดานการเกษตรใชทําเปนโรงอบพลังแสงอาทิตย โรงเพาะชํา เมาทฟลมกันวัชพืช ทอ
น้ําหยด ฟลมปูกันซึม เชน บอน้ํา พื้นถนน ทางดานงานฉีดจะทําเปนพวกของเลน ของใชในบานและทํา
เปนฉนวนหุมสายไฟและสายเคเบ้ิลนอกจากน้ียังใชทําวัสดุ เคลือบผิวและใชกับงานข้ึนรูปโดยการเปา
ทําพวกขวดพลาสติกชนิดบีบได ทางดานความใส LDPF จะสู PP ไมได โดยเฉพาะวงการการเมนท 
LDPE ยังไมสามารถเขาไปแทนท่ี PP ได แตบางช้ินงานตองการความเหนียวและความคงทน มักจะใช 
LDPE แทน PP เพราะ PP กรอบแตกงายเม่ือใชไปนาน ๆ ทางดานการเกษตรก็พบปญหาการกรอบแตก
ของฟลม PVC เม่ือโดนแสงแดดจึงหันมาใช LDPE แทน 
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 สมบัติท่ัวไป 
 -  จุดหลอมเหลว Tm ประมาณ 115  องศาเซลเซียส   
 -  เฉ่ือยตอปฏิกิริยาเคมี 
 -  ละลายไดในตัวทําละลายชนิดท่ีอุณหภูมิ 100  องศาเซลเซียส   
 -  ทนกรด ดาง ไดดี  
 -  ผิวหนาไมแข็ง  
 
 โพลีเอทิลีนท่ีมีคาความหนาแนนสูง ( High density polyethylene: HDPE) 
 เปนโพลีเอทิลีนท่ีมีคาความหนาแนนสูง ซ่ึงคาความหนาแนนของวัสดุนั้นตองมีคาไมนอยกวา 
0.950 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร และมีอัตราการไหลเม่ือหลอมเหลว (Melt Flow Rate) ของเนื้อวัสดุ
ขณะหลอมเหลว หนวยเปนกรัมตอ10 นาที 
   
 คุณสมบัติ 
 -  จุดหลอมเหลว Tm ประมาณ 130 องศาเซลเซียส   
 -  มีความทนตอแรงดึงสูงกวา LDPE 
 -  เฉ่ือยตอปฏิกิริยาเคมี 
 -  ละลายไดในตัวทําละลายหลายชนิดท่ีอุณหภูมิ 100 C แตจะละลายเล็กนอยท่ีอุณหภูมิหอง  
 -  อุณหภูมิท่ีใชงานไดเปนระยะนานๆ: Max 100 C 
 -  ทนกรด ดาง ไดดี  
  
 ไนลอน (Nylon) 
 ไนลอนเปนพอลิเมอรท่ีมีมานาน  คนไทยมักรูจักไนลอนในรูปของเส้ือผา และเชือก
ไนลอน  ผลิตภัณฑไนลอนท่ีนิยมใชแพรหลายมีหลายชนิด เชน ไนลอน 4 ไนลอน 6,6  ไนลอน
6,10  ไนลอน 10  และไนลอน 11  
 
 สมบัติท่ัวไป 
 -  มีสีขาวขุน โปรงแสง 
 -  สามารถผสมกับสีไดดี 
 -  หลอล่ืนในตัวเอง 
 -  ทนทานตอการกัดกรอนของสารเคมีสารประกอบไฮโดรคารบอนและน้ํามัน 
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 -  ไมทนทานตอกรดแก 
 -  ดูดความชื้น ทําใหเกิดการหดและยืดตัวเปนฉนวนไฟฟา 
  
 อะลูมิเนียม (Al) อะลูมิเนียมมีความหนาแนนนอยจึงนําไปใชงานไดมาก ใชเปนตัวเช่ือม
ประสานไดมาก อะลูมิเนียมบริสุทธ์ิใชทํากระปอง เคร่ืองครัว วัสดุกอสราง ช้ินสวนงานไฟฟานําไปรีด 
ดึง อัดรีดใหเปนแผน เสนแบน เสนลวดทอ แทง หรือรูปพรรณตกแตงอาคารไดอะลูมิเนียมออกไซด 
(Al+O) ทนการกัดกรอนไดดีมาก นํากระแสไฟฟาได 2/3 เทาของทองแดงนําความรอนไดดี จึงนํามาใช
ทําอุปกรณภาชนะหุงตม แตหามมิใหสารละลายประเภทเกลือเกาะผิว เพราะจะเกิดการกัดอะลูมิเนียม
ข้ึน 
  
 เหล็ก (Steel) 
 เราสามารถแบงเหล็กออกเปนกลุมกวางๆได 2 กลุม โดยพิจารณาจากปริมาณของธาตุ
คารบอนท่ีมีอยูในเหล็ก โดยแบงออกไดเปน  
  
 เหล็กหลอ  
 เหล็กหลอ คือเหล็กท่ีมีปริมาณธาตุคารบอนมากกวา 1.7% หรือ 2% ซ่ึงเหล็กชนิดนี้จะข้ึนรูป
ไดดวยวิธีหลอเทานั้นเพราะปริมาณคารบอนท่ีสูงทําใหโครงสรางมีคุณสมบัติท่ีแข็งแตเปราะจึงไม
สามารถข้ึนรูปดวยวิธีการรีดหรือวิธีทางกลอ่ืนๆได เรายังสามารถแบงยอยเหล็กหลอออกไดอีกหลาย
ประเภท โดยพิจารณาจากโครงสรางทางจุลภาค กรรมวิธีทางความรอน ชนิดและปริมาณของธาตุผสม 
ไดแก  
  เหล็กหลอเทา (Grey cast iron) เปนเหล็กหลอท่ีมีปริมาณคารบอนและซิลิคอนสูง ทําใหมี
โครงสรางคารบอนอยูในรูปของกราฟไฟต  
 เหล็กหลอขาว (White cast iron) เปนเหล็กหลอท่ีมีปริมาณซิลิคอนตํ่ากวาเหล็กหลอเทา ทําให
ไมเกิดโครงสรางคารบอนในรูปกราฟไฟต โดยคารบอนจะอยูในรูปคารไบดของเหล็ก (Fe3C) ท่ีเรียกวา 
ซีเมนไตต เปนเหล็กท่ีมีความแข็งสูงทนการเสียดสี แตจะเปราะ  
  เหล็กหลอกราฟไฟตกลมหรือเหล็กหลอเหนียว (Spheroidal graphite cast iron, Ductile cast 
iron) เปนเหล็กหลอเทาท่ีผสมธาตุแมกนีเซียมและหรือธาตุซีเรียมลงไปในน้ําเหล็ก ทําใหกราฟไฟตท่ี
เกิดเปนกลุมและมีรูปรางกลม ซ่ึงสงผลถึงคุณสมบัติทางกลในทางท่ีดีช้ึน  
  เหล็กหลออบเหนียว (Malleable cast iron) เปนเหล็กหลอขาวท่ีนําไปอบในบรรยากาศพิเศษ
เพื่อทําใหคารบอนในโครงสรางคารไบดแตกตัวออกมารวมกันเปนกราฟไฟตเม็ดกลม และทําใหเหล็ก
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รอบๆท่ีมีปริมาณคารบอนลดลงปรับโครงสรางกลายเปนเฟอรไรตและหรือเพิรลไลต เหล็กชนิดนี้จะมี
ความเหนียวดีกวาเหล็กหลอขาว แตจะดอยกวาเหล็กหลอกราฟไฟตกลมเล็กนอย  
 เหล็กหลอโลหะผสม (Alloy cast iron) เปนเหล็กหลอท่ีเติมธาตุผสมอ่ืนๆลงไปในปริมาณท่ี
คอนขางมาก เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะดานใหดียิ่งข้ึน เชนเติมนิกเกิลและโครเมียมเพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติดานทนการเสียดสีและทนความรอน เปนตน  
  
 เหล็กกลา 
 เหล็กกลา คือเหล็กท่ีมีปริมาณธาตุคารบอนนอยกวา 1.7% หรือ 2% เหล็กชนิดนี้มีความเหนียว
มากกวาเหล็กหลอทําใหสามารถทําการข้ึนรูปโดยใชกรรมวิธีทางกลได ทําใหเหล็กชนิดนี้ถูกนําไปใช
งานอยางกวางขวาง จึงพบเห็นไดท่ัวไปในชีวิตประจําวัน เชน เหล็กเสน เหล็กแผน เหล็กโครงรถยนต 
ทอเหล็กตางๆ ฯลฯ เหล็กกลาสามารถแบงไดเปนกลุมตางๆ ดังนี้  
  เหล็กกลาคารบอน (Carbon steel) เปนเหล็กท่ีมีคารบอนเปนสวนผสมหลัก โดยอาจมีธาตุอ่ืน
ผสมอยูบางแตไมไดเจาะจงจะผสมลงไป มักติดมาจากกรรมวิธีการถลุงและการผลิต เราสามารถ
แบงยอยกวางๆออกได 3 ประเภทโดยพิจารณาตามปริมาณของธาตุคารบอนท่ีผสม คือ  
 เหล็กคารบอนตํ่า (Low carbon steel) เปนเหล็กท่ีมีปริมาณคารบอนตํ่ากวา 0.2% เหล็กชนิดนี้
มีความแข็งแรงตํ่าสามารถรีดหรือตีเปนแผนไดงาย ตัวอยางเหล็กเชน เหล็กเสน เหล็กแผนท่ีใชกันท่ัวไป  
 เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (Medium carbon steel) เปนเหล็กท่ีมีปริมาณคารบอนอยูระหวาง 
0.2-0.5% เปนเหล็กท่ีมีความแข็งแรงสูงกวาเหล็กคารบอนตํ่า ใชทําช้ินสวนของเคร่ืองจักรกลท่ัวไป 
เหล็กประเภทนี้สามารถทําการอบชุบความรอนได  
 เหล็กกลาคารบอนสูง (High carbon steel) เปนเหล็กท่ีมีปริมาณคารบอนสูงกวา 0.5% มีความ
แข็งแรงและความแข็งสูง สามารถทําการอบชุบความรอนใหคุณสมบัติความแข็งเพ่ิมข้ึนได ใชทําพวก
เคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆท่ีตองการผิวแข็งและความตานทานการสึกหรอสูง  
 เหล็กกลาผสม (Alloy steel) เปนเหล็กกลาคารบอนท่ีมีธาตุอ่ืนผสมอยูอยางเจาะจงเพื่อ
วัตถุประสงคในการปรับปรุงคุณสมบัติตางๆ เชน ความสามารถในการชุบแข็ง (Hardenability) ความ
ตานทานการกัดกรอน คุณสมบัติการนําไฟฟาและคุณสมบัติทางแมเหล็กเปนตน ธาตุผสมท่ีเติมลงไป 
เชน โครเมียม นิกเกิล โมลิบดินัม วาเนเดียม โคบอลต แมงกานีสและซิลิคอน โดยแมงกานีสและ
ซิลิคอนจะตองมีปริมาณมากพอสมควรจึงจะจัดไดวาเปนเหล็กกลาผสม เพราะในเหล็กกลาคารบอนก็มี
ปริมาณธาตุท้ังสองผสมอยูพอสมควร เราสามารถแบงยอยกวางๆออกได 2 ประเภทโดยพิจารณาตาม
ปริมาณของธาตุผสม คือ  
 เหล็กกลาผสมตํ่า (Low alloy steel) เปนเหล็กกลาผสมท่ีมีปริมาณธาตุผสมนอยกวา 10%  
 เหล็กกลาผสมสูง (High alloy steel) เปนเหล็กกลาผสมท่ีมีปริมาณธาตุผสมสูงกวา 10%  
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 การเชื่อมโลหะ  
 การเช่ือมโลหะ ( Welding ) หมายถึง การตอโลหะ 2 ช้ินใหติดกันโดยการใหความรอนแก
โลหะจนหลอมละลาย ติดเปนเนื้อเดียวกันหรือโดยการเติมลวดเชื่อมเปนตัวใหประสานกันก็ได 
กรรมวิธีในการเชื่อมโลหะท่ีเปนท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายมีดังตอไปนี้คือ 
 1.  การเช่ือมแกส (Gas Welding) เปนการเช่ือมซ่ึงจัดอยูในประเภทการเช่ือมหลอมเหลววิธี
หนึ่ง แหลงความรอนท่ีใชเกิดมาจากการเผาไหมระหวางแกสอะเซทีลีน ซ่ึงเปนแกสเช้ือเพลิงและแกส
ออกซิเจน อุณหภูมิของการเผาไหมท่ีสมบูรณ ใหความรอนสูง 3200 องศาเซลเซียส และจะไมมีเขมา
หรือควัน 
 2.  การเช่ือมไฟฟา (Arc Welding) การเชื่อมไฟฟาหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การเช่ือมโลหะ
โดยวิธีการเช่ือม "อารค" ความรอนท่ีใชในการเช่ือมเกิดจากประกายอารค ระหวางช้ินงานและลวดเช่ือม
ซ่ึงหลอมละลาย ลวดเช่ือมจะทําหนาท่ีปอนเนื้อโลหะใหแกแนวเช่ือม 
 3.  การเช่ือมอัด (Press Welding) การเช่ือมอัดหมายถึง การประสานโลหะ 2 ช้ินใหติดกัน โดย
ใชความรอนกับช้ินงานในบริเวณที่จะทําการเชื่อม จากนั้นใชแรงอัดสวนท่ีหลอมละลายจนกระท่ัง
ช้ินงานติดกันเปนจุดหรือเกิดแนว ความรอนท่ีใชไดจากความตานทานไฟฟา เชน การเช่ือมจุด ( Spot 
Welding  
 4.  การเช่ือม TIG (Tungsten Inert Gas Welding)  เปนวิธีการเช่ือมโลหะโดยใชความรอนท่ี
เกิดจากการอารคระหวางลวดทังสเตนกับช้ินงาน โดยมีแกสเฉ่ือยปกคลุมบริเวณเช่ือมและบอหลอม
ละลายเพื่อไมไหบรรยากาศภายนอกเขามาทําปฏิกิริยาตรงบริเวณท่ีเช่ือม 
 5.  การเช่ือม MIG (Metal Inert Gas Welding) การเช่ือม MIG เปนกระบวนการเช่ือมท่ีไดรับ
ความรอนจากการอารคระหวางลวดเช่ือมกับช้ินงาน ลวดเช่ือมท่ีใชจะเปนลวดเช่ือมเปลือยท่ีสงปอน
อยางตอเนื่อง ไปยังบริเวณอารคและทําหนาท่ีเปนโลหะเติมลงยังบอหลอมละลาย บริเวณบอหลอม
ละลายจะถูกปกคลุมไปดวยแกสเฉ่ือย เพื่อไมใหเกิดการรวมตัวกับอากาศ 
 6.  การเช่ือมใตฟลักซ (Submerged Arc Welding) การเช่ือมใตฟลักซเปนกระบวนการเช่ือม
ไฟฟาท่ีไดรับความรอนจากการอารคระหวางลวดเชื่อมเปลือยกับช้ินงานเช่ือม โดยจะมีฟลักซชนิดเม็ด 
(Granular Flux) ปกคลุมบริเวณอารคและฟลักซสวนท่ีอยูใกลกับเนื้อเช่ือมจะหลอมละลายปกคลุมเนื้อ
เช่ือมเพื่อ ปองกันอากาศภายนอกทําปฏิกริยากับแนวเช่ือม สวนฟลักซท่ีอยูหางจากเนื้อเช่ือมจะไมหลอม
ละลาย และไมสามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก  
 

4.  เฟอรนิเจอรสําหรับท่ีพักอาศัย  
 เฟอรนิเจอรสําหรับท่ีพักอาศัย  เปนเฟอรนิเจอรท่ีมีความสําคัญตอมนุษยทุกๆ อิริยาบถตั้งแต
เราต่ืนนอนถึงการนอนหลับ เฟอรนิเจอรประเภทนี้มีความสําคัญมาก และมีขอบเขตของหองเปน
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ตัวกําหนดท่ีจะบอกใหทราบวาเฟอรนิเจอรประเภทใดและผูใชเฟอรนิเจอรก็จะเปนผูกําหนด ท่ีวาง
ทิศทาง เพื่อลดความกลมกลืนกันระหวางส่ิงแวดลอมภายในหองกลาวไดวาขนาด สัดสวน โครงสราง
ขอตอ ของเฟอรนิเจอรมีอิทธิพลตอการใชงานและระยะเวลาของการใชงานเปนอยางยิ่งนักออกแบบซ่ึง
เปนผูกําหนดและรวบรวมสวนตางๆ ใหเขากัน โดยใหเกิดการใชสอยอยางสะดวกสบายจําเปนตอง
พิจารณาอยางถ่ีถวนสําหรับการจัดเฟอรนิเจอรใหกับสภาพแวดลอมได  ลักษณะการติดต้ังของงาน
เฟอรนิเจอรเปนประเภทเคล่ือนยายได เฟอรนิเจอรประเภทนี้เร่ิมใชตั้งแตสมัยท่ีมนุษยรูจักการสราง
บานเรือนท่ีอยูอาศัยเพื่อปองกัน ภัยจากธรรมชาติและพัฒนาการในดานการนั่ง ยืน เดิน ก็เร่ิมเม่ือกําเนิด
เฟอรนิเจอรข้ึน เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายหากเกิดความเบ่ือหนายก็มีการจัดวางในตําแหนงใหม
เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม (กีรติ  เสริมประภาศิลป. 2552)  
 บุญศักดิ์ สมบุญรอด (2550: 1) ไดกลาวไววา เฟอรนิเจอรหรือเคร่ืองเรือน หมายถึง เคร่ือง
ตกแตงบานพักอาศัย มีประโยชนใชสอย มีความสะดวกสบายในการดํารงชีพ แตในปจจุบันเคร่ืองเรือน
ยิ่งมีบทบาทมากย่ิงขึ้นทุกขณะ สนองความสุขทางกายและใจอันจะมีผลตอคุณภาพชีวิต และ
ประสิทธิภาพในการทํางานโดยตรง  
  

 4.1 ประเภทของเฟอรนิเจอร 
 การแบงประเภทของเฟอรนิเจอร สามารถท่ีจะแบงประเภทของเฟอรนิเจอรออกตามลักษณะตาง 
ๆ ไดดังตอไปนี้  
 1.  แบงตามลักษณะการติดตั้ง การแบงประเภทของเฟอรนิเจอรตามลักษณะการติดต้ัง จะใช
เกณฑการพิจารณาในดานการติดต้ังเฟอรนิเจอรวา มีการติดต้ังแบบถาวรไมสามารถเคล่ือนยายไดหรือเปน
วางตั้งธรรมดาและสามารถเคล่ือนยายได ซ่ึงสามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
     เฟอรนิเจอรประเภทติดประกอบกับตัวอาคาร (Built - in Furniture) เปนเฟอรนิเจอรท่ีติดอยูกับ
อาคาร หรือเปนเฟอรนิเจอรท่ีขนเคล่ือนยายไมได เชน ตูติดผนัง หากมีการเคล่ือนยายอาจจะทําให
เฟอรนิเจอรมีการเสียหายได  
  ขอดี  
  -ระบบโครงสรางของเฟอรนิเจอรแข็งแรง เฟอรนิเจอรประเภทนี้เปนประเภทที่มีโครงสราง
ตอเนื่องกันเปนชองวาง (Unit) ใหญ ฉะนั้นจะตองมีช้ินสวนของโครงสรางมากข้ึน ทําใหเกิดระบบ
โครงสรางท่ีม่ันคงและอีกประการหนึ่ง บางสวนของโครงสรางมีความจําเปนตองยึดติดกับอาคาร ฉะนั้น
ยอมจะใหความแข็งแรงมากข้ึนกวาปกติ  
  -มีขนาดสัมพันธกับเนื้อท่ีจัดวาง เพราะเฟอรนิเจอรประเภทนี้เม่ือมีการออกแบบจําเปนตองมี
การวัดขนาดบริเวณติดต้ังเพื่อใหไดขนาดเฟอรนิเจอรสัมพันธกันพอดีและติดต้ังแลวจะพอดีกับชองวางหรือ
พื้นที่ท่ีติดต้ัง  
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  -ออกแบบดานรูปทรงไดกวางขวาง ในดานรูปทรง (Form) และในดานการออกแบบ (Design) 
ท่ีไดอิสระมาก สามารถทําไดหลายรูปแบบ (Style) เพื่อใหเกิดความสัมพันธกับหอง ๆ นั้นกับอาคารหลังนั้น 
ดานขนาดความกวาง ยาวตาง ๆ ไมมีขอบเขตจํากัดมาก ซ่ึงข้ึนอยูกับลักษณะของท่ีจะติดต้ังเปนเกณฑ แตถา
เปนเฟอรนิเจอรประเภทลอยตัว ตองคํานึงถึงความกวาง ความยาวและความสูงจะตองมีความสัมพันธกัน
มาก มิฉะนั้นจะเกิดปญหาการทรงตัวไมดี อาจลมไดงาย  
  -เก็บส่ิงของสัมภาระไดมากเพราะวา เฟอรนิเจอรประเภทน้ีไดรับการออกแบบและจัดวางมา
โดยตรง วาจะใหมีหนาท่ีเก็บของสัมภาระอะไร มีขนาดและปริมาณเทาไรจึงสามารถเก็บสัมภาระไดมาก 
และตามซอกตามมุมตางๆ ก็ยังสามารถดัดแปลงใหเก็บส่ิงของได ฉะนั้นเนื้อที่ท่ีจะสูญเสียไมมีเลย แตถา
เปนเฟอรนิเจอรแบบลอยตัวแลวจะถูกจํากัดดวยขนาด (เพราะขนาดของประตู ชองทางเดิน และลักษณะการ
ขนสงบังคับ) ฉะนั้นการวางสัมภาระบางอยางอาจวางไดนอยช้ิน หรือวางสัมภาระหรือส่ิงของบางอยางอาจ
ไมไดเพราะมีขนาดใหญไปไมเหมาะสม เปนตน  
  -สะดวกในการจัดวางในตําแหนงตางๆ ของตัวบาน เฟอรนิเจอรประเภทนี้สามารถจัดวางได
ทุกตําแหนงของอาคาร เชน ตั้งกับพื้นชิดกับผนัง แขวนหรือติดต้ังกับเพดานก็ได ซ่ึงมีความแตกตางกับ
เฟอรนิเจอรประเภทลอยตัวซ่ึงนิยมวางตั้งบนพ้ืนเทานั้น  
  -ประหยัดวัสดุ เพราะโครงสรางของเฟอรนิเจอรบางสวนอาจอาศัยโครงสรางของตัวอาคาร 
เชน พื้น ผนัง เพดานหรือเสา เปนสวนประกอบ ฉะนั้นทําใหลดวัสดุลงไปไดบาง แตถาคิดราคาเปรียบเทียบ
กับเฟอรนิเจอรประเภทลอยตัวแลว ยังคงแพงกวา เพราะมีคาแรงในการผลิตสูงกวา  
  ขอเสีย  
  -เคล่ือนยายลําบาก เพราะเฟอรนิเจอรประเภทนี้เปนการติดต้ังถาวร และอาศัยโครงสรางของ
อาคารประกอบดวย หรือเพียงบางสวนอาจเคล่ือนยายได แตมีขนาดใหญ น้ําหนักมาก  
  -ไมเหมาะกับอาคารช่ัวคราว เพราะเกิดปญหาการขนยาย และเกิดปญหาการถอดร้ือถอน 
ฉะนั้นคิดวาอาคารหรือบานท่ีใชอยูนั้นจะตองมีการรื้อถอน เปล่ียนแปลงแกไข ก็ไมควรใชเฟอรนิเจอร
ประเภทนี้เพราะจะร้ือถอดลําบาก และเกิดการชํารุดงาย  
  -ราคาการผลิตสูง เพราะเฟอรนิเจอรประเภทนี้ตองใชเคร่ืองมือและแรงงานมากในการผลิต 
การผลิตตองมาผลิต ณ ท่ีตั้งของเฟอรนิเจอรช้ินนั้นจึงทําใหราคาการผลิตสูง  
  -ซอมแซมลําบาก เพราะวาช้ินสวนตางๆ ของเฟอรนิเจอรประเภทนี้สลับซับซอน จํานวนชิ้น
สวนมาก การซอมแซมจะตองมาซอมแซมท่ีตั้ง บางคร้ังทําใหมอาจจะมีราคาถูกกวาซอมแซม  
  -แกไขแปลนและรูปแบบลําบาก ฉะนั้นการออกแบบเฟอรนิเจอรประเภทนี้ จะตองคํานึงถึง
ระยะเวลาในการใชใหมาก เพราะถาเกิดความเบ่ือหนายทางดานรูปแบบหรือการจัดวาง จะแกไขไดลําบาก
มาก 
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   เฟอรนิเจอรประเภทลอยตัว (Free Standing Furniture) เปนเฟอรนิเจอรท่ีทําสําเร็จจากโรงงาน 
ผานกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เฟอรนิเจอรประเภทนี้สามารถเคล่ือนยายไดตามความตองการ 
  ขอดี 
  -ราคาถูก เพราะเฟอรนิเจอรประเภทนี้มีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม ผลิตจํานวนมาก ทําให
ตนทุนตอหนวยของเฟอรนิเจอรประเภทนี้มีราคาถูกกวาเม่ือเปรียบเทียบกับเฟอรนิเจอรประเภทติดประกอบ
กับตัวอาคาร  
  -ซอมบํารุงรักษางาย เพราะเฟอรนิเจอรประเภทนี้ ช้ินสวนบางช้ินเปนช้ินสวนมาตรฐาน 
สามารถหามาทดแทนกันได  
  -เคล่ือนยายได เฟอรนิเจอรประเภทนี้สามารถเคล่ือนยายนําไปจัดวางตามสถานท่ีตางๆ ไดโดย
ไมมีการชํารุดเสียหายในระหวางการขนยาย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดวาง ก็สามารถเคล่ือนยาย
ไปจัดวางท่ีแหงใหมไดงาย 
  ขอเสีย 
  -ไมมีขนาดสัมพันธกับเนื้อท่ีจัดวางเพราะเฟอรนิเจอรประเภทนี้เม่ือไดรับการออกแบบ
และผลิตจากโรงงานแลวเปนแบบมาตรฐาน บางคร้ังอาจจะทําใหไมสามารถเขาในพ้ืนท่ีหรือชองวาง
ของหองท่ีผูซ้ือไปไดลงตัว 
  -ระบบโครงสรางของเฟอรนิเจอรประเภทนี้จะอาศัยรับน้ําหนัก ถายแรงดวยโครงสราง
ของตัวมันเองเทานั้น จึงมีความแข็งแรงอยูภายใตขีดจํากัด 
 2.  แบงตามสถานท่ีใชงาน การแบงตามลักษณะสถานท่ีใชงาน โดยจะใชเกณฑพิจารณาวา
เฟอรนิเจอรช้ินนั้นไปตั้งอยูท่ีใด หองหรืออาคารประเภทใดสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังนี้ 
คือ 
   เฟอรนิเจอรท่ีใชในบานพักอาศัย เปนเฟอรนิเจอรท่ีออกแบบมาเพื่อใชในหองตางๆ ภายใน
บานพักอาศัย  ซ่ึงสวนใหญของเฟอรนิเจอรในปจจุบันเปนประเภทนี้ ซ่ึงสามารถแยกยอยตามหองตางๆ  
ภายในบานพักอาศัยไดดังตอไปน้ี คือ 
  หองนอน (Bed room) ซ่ึงในชีวิตของมนุษยเราน้ี 1 ใน 3 ของเวลาท้ังหมด จะใชเวลา
เกี่ยวกับการนอนเปนสวนใหญ ซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายในหองดังตอไปนี้ 
  - เตียงนอน (Bed), ตูเส้ือผา (Wardrobes), โตะหัวเตียง (Night table), ตู(Closets), โตะ
แตงตัว (Dressing table) และเกาอ้ีสําหรับแตงตัว (Stool or Small chair) 
  หองพักผอน (Living room) เปนเฟอรนิเจอรท่ีใชในสวนรวมของบานพักอาศัย คือ สมาชิก
ภายในครอบครัวไดใชกัน รวมถึงเปนหนาตาเพื่อรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนดังนั้นเฟอรนิเจอรภายในหองนี้
บางคร้ังสะทอนความเปนภาพลักษณของเจาของบาน ซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายในหอง ดังตอไปนี้ 
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  - เกาอ้ียาว (Sofas), เกาอ้ีเทาแขน (Arm chairs),  โตะกลาง (Coffee table), โตะขาง (side 
table),  เกาอี้พักผอน (Easy chair),  ตูขาง (Cabinets) และเกาอ้ีโยก (Rocking chairs)  
  หองรับประทานอาหาร (Dining room) เปนเฟอรนิเจอรท่ีวางไวภายในหองรับประทาน
อาหาร ซ่ึงมีเฟอรนิเจอรภายในหองดังตอไปนี้  
  โตะอาหาร (Dining tables),  เกาอ้ีรับประทานอาหาร (Dining chairs), โตะเตรียมเสิรฟ
อาหาร (Serving tables),  ตูใสถวยชาม (Cupboard),  โตะเล่ือน (Serving wagons) และเกาอ้ีทรงสูง 
(High chairs)  
  หองครัว (Kitchen room) เปนเฟอรนิเจอรท่ีใชในหองครัวหรือหองเตรียมอาหาร 
เฟอรนิเจอรประเภทนี้คอนขางแข็งแรง ทนความชื้น ทําความสะอาดและดูแลรักษางาย   ซ่ึงมี
เฟอรนิเจอรภายในหองดังตอไปนี้  
  - ตูเก็บของ (Storage cabinets) บนตูเก็บของอาจจะมี อางลางจาน (Sinks) เตาหุงตม 
(Ranges) และมีชองวางสําหรับวางตูเย็น (Refrigerators)  
  - โตะเตรียมอาหาร (Catering tables),  ตูเก็บถวยชาม (Cupboard) , ตูลอย หรือช้ันลอย 
(Hanging & Shelves) และท่ีเตรียมอาหาร (Disposers) 
  เฟอรนิเจอรท่ีใชในสํานักงาน (Office) เปนเฟอรนิเจอรท่ีออกแบบมาเพื่อใชในการตกแตง
สํานักงานตาง ๆ เฟอรนิเจอรประเภทนี้จะมีลักษณะเขาชุดกันคือจะมีรูปแบบ ลักษณะ โทนสีจะใชใน
ลักษณะใกลเคียง ซ่ึงในปจจุบันนี้เฟอรนิเจอรประเภทนี้เร่ิมจะเปนเฟอรนิเจอรเหล็กเสียสวนใหญ 
เนื่องจากมีราคาถูก ทนทาน กวาเฟอรนิเจอรท่ีทํามาจากไม ซ่ึงเฟอรนิเจอรสํานักงานประกอบไปดวย  
   -โตะทํางาน (Desks), เกาอ้ีไมมีเทาแขวน (Small chairs) เกาอ้ีหมุน (Revolving chairs), ชุด
รับแขก (Sofas), โตะพิมพดีด (Typewriter tables)                   
  -โตะขาง (Side tables), ท่ีวางโทรศัพท (Telephone stands), ตูเก็บเอกสาร (Filing 
cabinets), ช้ันวางหนังสือ (Book shelves) และมานั่ง (Stools) ฯลฯ 
    เฟอรนิเจอรท่ีใชในท่ีชุมชน (Public) เฟอรนิเจอรประเภทนี้เปนประเภทที่มีความแข็งแรง
ทนทานตอการใชงาน เพราะไมใชเปนเฟอรนิเจอรท่ีมีคนใชเพียง 1-2 คน แตมีผูใชงานมากมาย การดูแล
รักษาตองดูแลรักษางาย ทนทานตอสภาพแวดลอมเพราะบางคร้ังเฟอรนิเจอรประเภทนี้มักจะอยู
ภายนอกอาคาร เฟอรนิเจอรท่ีใชในท่ีชุมชนอาจจะประกอบไปดวยดังนี้  
      -  เกาอ้ีสนามสวนสาธารณะ, โตะและช้ันวางสัมภาระตางๆ ฯลฯ  
  เฟอรนิเจอรท่ีใชในหองปฏิบัติการ (Lab) เฟอรนิเจอรท่ีใชในหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน 
และหองทดลองทางวิทยาศาสตรเปนเฟอรนิเจอรท่ีออกแบบมาใชงานเฉพาะกิจหรืองานเฉพาะอยาง ไม
สามารถนําเฟอรนิเจอรประเภทอ่ืนมาใชแทนกันได พื้นผิวของเฟอรนิเจอรชนิดนี้บางคร้ังตองทนตอกัด
กรอนของสารเคมี ทนรอยขีดขวน ทนความรอน เปนฉนวนกันไฟฟา บางคร้ังจําเปนตองทนไฟดวยใน
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หองปฏิบัติการบางอยาง จึงเปนเฟอรนิเจอรชนิดพิเศษ ราคาแพงใชวัสดุพิเศษ เฟอรนิเจอรท่ีใชใน
หองปฏิบัติการอาจจะประกอบไปดวยดังนี้  
  -ตูเคร่ืองมือ, โตะทดลองงานวิทยาศาสตรและโตะทํางานชาง (Workbench) ฯลฯ 
 3. แบงตามสภาพแวดลอมท่ีเฟอรนิเจอรไปติดตั้ง การแบงโดยใชเกณฑพิจารณาดาน
สภาพแวดลอมท่ีเฟอรนิเจอรไปติดต้ัง ซ่ึงผลทางดานสภาพแวดลอมจะทําใหมีการออกแบบเฟอรนิเจอร
มีลักษณะแตกตางกันไป ใชวัสดุท่ีมีคุณสมบัติแตกตางกัน กรรมวิธีการผลิตก็แตกตางกันไปตาม
สภาพแวดลอมท่ีเฟอรนิเจอรช้ินนั้นไปติดต้ัง ซ่ึงสามารถแบงไดออกเปน 2 ประเภทดังนี้ 
  เฟอรนิเจอรท่ีใชภายนอกอาคาร (Out-door Furniture) เฟอรนิเจอรท่ีใชภายนอกอาคาร เปน
เฟอรนิเจอรประเภทท่ีมีคุณสมบัติทนทานตอสภาพแวดลอม ลม ฟาอากาศ แมลงรบกวน เพราะมีการ
วางตั้งไวภายนอกอาคาร ถึงแมบางคร้ังอยูภายใตหลังคาและเฟอรนิเจอรประเภทนี้ทนทานตอการใชงาน
ในท่ีสาธารณะ ซ่ึงยกตัวอยางเฟอรนิเจอรประเภทนี้ เชน เกาอ้ีหรือมานั่งสนาม เกาอ้ีหรือมานั่งบริเวณ
ปายรถโดยสารประจําทาง เตียงนอนอาบแดดริมสระน้ํา ฯลฯ วัสดุท่ีใชทําเฟอรนิเจอรถาเปนไมควรจะ
เปนไมประเภทไมเนื้อแข็ง หรือเปนวัสดุโลหะเชนเหล็กท่ีทาสีกันสนิมหรือสแตนเลส การออกแบบ
รูปรางของเฟอรนิเจอรประเภทจําเปนตองออกแบบใหสอดคลอง กับรูปแบบอาคาร บานพักอาศัย ภูมิ
สภาพแวดลอมท่ีเฟอรนิเจอรช้ินนี้ไปต้ังอยู บางคร้ังเฟอรนิเจอรประเภทนี้อาจจะมีประโยชนใชสอยรอง
เปนงานทางดานประติมากรรมประดับสวนสาธารณะก็ไดแลวแตผูออกแบบ และเจาของสถานท่ี การ
ติดต้ังเฟอรนิเจอรจําเปนตองมีการยึดติดกับท่ีเพ่ือปองกันสูญหาย หรือการเคล่ือนยายไปจากตําแหนง
เดิม ผูซ้ือเฟอรนิเจอรอาจจะไมไดเปนผูใชเฟอรนิเจอรเสียเอง 
  เฟอรนิเจอรท่ีใชภายในอาคาร (In-door Furniture) เปนเฟอรนิเจอรท่ีใชภายในอาคารท้ัง
อาคารสาธารณะและบานพักอาศัยสวนตัว การออกแบบเฟอรนิเจอรจะตองสอดคลองกับภายในหอง
หรืออาคารอยางกลมกลืนและลงตัว เฟอรนิเจอรประเภทนี้จะมีความเกี่ยวของกับ ผูซ้ือโดยตรงเพราะผู
ซ้ือเฟอรนิเจอรจะเปนผูใชเอง และมีขอบเขตหองเปนสวนประกอบ เสมือนวามนุษยเปนจุดศูนยกลาง
และมีเฟอรนิเจอรเปนส่ิงแวดลอม ฉะนั้นการออกแบบเฟอรนิเจอรตองคํานึงถึงเนื้อท่ีวาง ทางเดิน และ
การกลมกลืนกับส่ิงแวดลอมภายในหองนั้นๆ เฟอรนิเจอรประเภทนี้ไดแก เกาอ้ีรับแขก โตะ เกาอ้ี
รับประทานอาหาร ตูโชว เตียงนอน โตะทํางาน ฯลฯ การเลือกใชวัสดุสามารถกําหนดเลือกไดหลาย
รูปแบบตามท่ีลูกคาตองการไมข้ึนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ 
 4. แบงตามลักษณะรูปรางของเฟอรนิเจอร เฟอรนิเจอรท้ังประเภทท่ีใชภายนอกอาคารและ
ภายในอาคารสามารถแบงประเภทของเฟอรนิเจอรตามลักษณะรูปรางของเฟอรนิเจอร จะใชเกณฑการ
พิจารณาในดานรูปรางลักษณะของเฟอรนิเจอรวามีลักษณะอยางไร ซ่ึงสามารถแบงออกไดเปน 4 
ประเภท ดังนี้ 
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  เฟอรนิเจอรประเภทตู (Box-type Furniture) เฟอรนิเจอรประเภทน้ีทําหนาท่ีเปนท่ีเก็บ
ภาชนะส่ิงของตางๆ และรับน้ําหนักของภาชนะและส่ิงของท่ีเก็บโดยตรง สนองความตองการของผูใช
เฟอรนิเจอรท้ังทางดานประโยชนใชสอยและเพ่ือการตกแตงภายในและภายนอกอาคาร บานพักอาศัย 
เฟอรนิเจอรประเภทนี้ไดแก ตูเต้ีย ตูสูง ตูเส้ือผา ช้ันวางของ ตูหองครัว  ตูลอย เปนตน 
  เฟอรนิเจอรประเภทขา (Legs-type Furniture) เฟอรนิเจอรประเภทนี้ทําหนาท่ีรับน้ําหนัก
ของคนโดยตรง และสวนรองลงไปก็คืออุปกรณและส่ิงตางๆ โดยมีขาของเฟอรนิเจอรรองรับน้ําหนัก
ท้ังหมดและถายน้ําหนักลงมาท่ีพื้นหอง เฟอรนิเจอรประเภทนี้ไดแก เกาอ้ีนั่งทํางาน เกาอ้ีนั่งพักผอน 
เกาอ้ีรับประทานอาหาร โตะทํางาน โตะอานหนังสือ เปนตน 
  เฟอรนิเจอรประเภทบุ (Upholstery-type Furniture) เฟอรนิเจอรประเภทนี้ผลิตจากวัสดุ
ภายในท่ีเปนไมหรือโลหะประกอบเปนโครงสรางและหุมดวยฟองน้ํา โฟมยาง โฟมวิทยาศาสตรแลว
ปดทับผาหรือหนังชนิดตางๆ ตัวอยางเฟอรนิเจอรประเภทนี้ไดแก เกาอ้ีรับแขก สตูลนั่งแตงตัว เกาอ้ี
สํานักงาน สวนประกอบของเกาอ้ีท่ีเปนท่ีนั่งและพนักพิง เปนตน 
  เฟอรนิเจอรประเภทท่ีขึ้นรูปดวยแมแบบ (Molded-type Furniture) ในอดีตเฟอรนิเจอร
ประเภทนี้ใชไมอัด หรือไมบางอัดกับแมแบบเปนรูปรางตามแบบโดยใชความรอนและกาวชวยในการ
ดัด แตในปจจุบันเปนเฟอรนิเจอรจําพวกท่ีเปนพลาสติกอัดข้ึนรูปตามแมแบบ การผลิตเฟอรนิเจอรใน
ระบบนี้มีตนทุนสูง เม่ือผลิตจํานวนนอยช้ินจะไมคุมกับการลงทุน จําเปนตองผลิตจํานวนมากจึงทําให
ตนทุนตอหนวยตํ่าลงมาก เฟอรนิเจอรประเภทนี้ไดแก เกาอ้ีพลาสติก เกาอ้ีอาบแดดบริเวณสระวายน้ํา 
เปนตน 
 5. แบงตามลักษณะการผลิตเฟอรนิเจอร การแบงประเภทของเฟอรนิเจอรตามลักษณะการ
ผลิตเฟอรนิเจอรในท่ีนี้ จะกลาวถึงเฉพาะเฟอรนิเจอรท่ีทํามาจากไม จะใชเกณฑพิจารณาในดานการผลิต
เฟอรนิเจอรวาจะเปนเทคนิคการผลิตแบบใด บางคร้ังเฟอรนิเจอรช้ินหนึ่งอาจจะใชเทคนิคการผลิต
มากกวา 1 เทคนิคการผลิตก็ได ทางผูศึกษาจะขอแบงออกเปน 3 ประเภทใหญดังนี้ 
  เฟอรนิเจอรประเภทไมจริง การผลิตเฟอรนิเจอรประเภทไมจริงตองอาศัยชางเทคนิคท่ีมี
ความชํานาญคอนขางสูง มีฝมือ วัสดุท่ีใชเปนไมจริงสวนมากนิยมใชเปนไมท่ีมีลายไมสวยงามเชน  
ไมสัก ไมแดง ฯลฯ การตอไมใหเกิดเปนโครงสรางใชการตอเขามุมไมซ่ึงมีรูปแบบตางๆ เชน การเขา
ปากชน (Butt joint) การเขาบาก (Dado joint) การเขาเดือย (Mortise and Tenon joint) แตละวิธีเหมาะกับ
งานบางอยางเทานั้น การทําเคลือบผิวเฟอรนิเจอรใชวิธีการลงเชลแล็ก แลคเกอรเทานั้น 
ไมนิยมทําสียอม เพ่ือใหเห็นลายไมท่ีสวยงาม เคร่ืองมือเคร่ืองจักร  ท่ีใชในการผลิตเปนเคร่ืองมือชางไม
ท่ีเคร่ืองมือและมีเคร่ืองมือไฟฟาชวยในบางกรณี เคร่ืองจักรอาจจะมีก็ไดหรือไมมีก็ได การผลิตจะเปน
แบบส่ังทําส่ังผลิตมากกวา รูปแบบเฟอรนิเจอรจะเปนรูปแบบตามท่ีเจาของตองการ เนื่องจาก
เฟอรนิเจอรรูปแบบนี้จะเปนแบบส่ังทําจึงทําใหมีราคาคอนขางสูงเม่ือเทียบกับเฟอรนิเจอรประเภทอ่ืนๆ            
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  เฟอรนิเจอรประเภทเพลาะโครง การผลิตเฟอรนิเจอรประเภทเพลาะโครงเปนการ
แกปญหาในกรณีท่ีขาดแคลนไม ไมมีราคาแพง และเปนการลดน้ําหนักของเฟอรนิเจอรใหเบาลง 
เทคนิคการเพลาะโครงเปนการใชไมโครงไมเนื้อออนภายในและปดทับดวยไมอัดท้ังดานหนาและ
ดานหลังแทนการเพลาะไมจริงใหเปนไมแผนใหญ หากตองการใหไดไมท่ีเพลาะโครงมีลายไมท่ี
สวยงาม ก็จะใชไมอัดสักปดทับดานหนา ชางเทคนิคท่ีผลิตเฟอรนิเจอรประเภทตองเปนชางท่ีผานการ
ฝกฝน สามารถอานแบบได ถอดรายการได วางแผนการทํางานได วางโครงสรางภายในไดดี จึงจะทําให
เฟอรนิเจอรท่ีผลิตออกมา มีความแข็งแรงและถูกตองตามแบบและไมส้ินเปลืองไม เคร่ืองมือเคร่ืองจักร
ท่ีใชในการผลิต เร่ิมมีการนําเคร่ืองจักรพื้นฐานงานไมมาชวยในการผลิตคอนมากกวาการผลิต
เฟอรนิเจอรประเภทไมจริง ราคาตอหนวยเฟอรนิเจอรชนิดนี้จะถูกกวาเฟอรนิเจอรประเภทไมจริง 
  เฟอรนิเจอรประเภทไมประดิษฐวิทยาศาสตร จากนโยบายการปดปา กระแสการอนุรักษ
ธรรมชาติ ไมตัดไมทําลายปา ทําใหเร่ิมมีการนําไมประดิษฐวิทยาศาสตรมาใชในการผลิตเฟอรนิเจอร 
ไมประดิษฐวิทยาศาสตรท่ีนํามาใชเชน แผนเซฟวิ่งบอรด พลายบอรด ทีโกบอรด ฯลฯ ปจจุบัน
เฟอรนิเจอรเปนท่ีนิยมในตลาด โดยเฉพาะตลาดกลุมผูซ้ือท่ีมีรายไดปานกลางถึงคอนขางตํ่า เปน
เฟอรนิเจอรท่ีผลิตไดงายและรวดเร็วเพราะไมตองมีการทําสี การประกอบยึดติดเปนโครงสราง
เฟอรนิเจอรจะใชอุปกรณยึดติด (Fitting) ท่ีเปนมาตรฐาน การขนสงเฟอรนิเจอรประเภทนี้จะเปนการ
ถอดประกอบแลวใหผูซ้ือประกอบใชเอง เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีใชในการผลิตเปนเคร่ืองจักรท่ีมี
ประสิทธิภาพคอนขางสูง มีความแมนยําแนนอนในการตัดไม ราคาตอหนวยคอนขางถูกท่ีสุดในบรรดา
เฟอรนิเจอรประเภทตางๆ ท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 
   รูปแบบการติดต้ังของเฟอรนิเจอรไม หากเราจะแบง เฟอรนิเจอรไมตามลักษณะการติดต้ัง
แลวเราสามารถแบงเฟอรนิเจอรไมออกไดเปน 3 ชนิดใหญๆ คือ 
  - เฟอรนิเจอรติดต้ังกับท่ี (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture) 
  - เฟอรนิเจอรลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture) 
  - เฟอรนิเจอรท่ีสามารถถอดประกอบได (Knock down Furniture) 
   
 เฟอรนิเจอร ติดตั้งกับท่ี (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture) 
 หมายถึง เฟอรนิเจอร ท่ีไดรับการออกแบบและ ติดต้ังสําหรับพื้นท่ีใดพื้นท่ีหนึ่ง เปนการ
เฉพาะ ยากท่ีจะเคล่ือนยาย และติดต้ังใหม ขอดีของ เฟอรนิเจอร แบบนี้ คือ มีความแข็งแรงสูงมาก 
เนื่องจากยึดเกาะกับอาคาร หรือ โครงสรางอาคาร มีรูปแบบเฉพาะตัว หรูหรา (Elegance) เปนเอกเทศ 
(Unique) สามารถติดต้ังและดัดแปลงใหเขากับพื้นท่ีตางๆ ไดโดยไมจํากัด รวมทั้งมักจะนิยมออกแบบ 
เฟอรนิเจอร ใหสูงจนชนฝาเพดาน เพื่อประโยชนการใชสอยสูงสุด และปองกันการสะสมตัวของฝุนได
เปนอยางดี (เหมาะสําหรับประเทศท่ีมีฝุนมากอยางบานเรา) อยางไรก็ดี ขอเสียท่ีสําคัญของเฟอรนิเจอร 
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ติดต้ังกับท่ี คือไมสามารถเคล่ือนยายได และเปล่ียนรูปรางหนาตาไดยาก ดังนั้นหากมีการเปล่ียนแปลง
เจาของ หรือตองการยายท่ีอยู เฟอรนิเจอร เหลานี้ จะตองถูกร้ือถอนท้ิงไป โดยแทบจะไมสามารถนํา
กลับมาใชใหมไดอีกเลยรวมท้ังราคาของ เฟอรนิเจอร ประเภทนี้ จะมีราคาแพงมาก เนื่องจากตองใช
แรงงานฝมือมาทําการ ติดต้ังท่ีหนวยงานของลูกคาเปนการเฉพาะและบอยคร้ังท่ีลูกคาจะตองทนกับ
ปญหา ในเร่ืองของฝุนท่ีเกิดจากการทํางานในหนวยงานและกล่ินสีท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพอีกดวย 
 
 เฟอรนิเจอรลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture) 
 หมายถึง เฟอรนิเจอรท่ีผลิตสําเร็จท่ีโรงงานเฟอรนิเจอร แลวนํามาวางในหนวยงาน ลูกคา
สามารถเลือกรูปแบบและประโยชนใชสอยไดจากตัวอยางท่ีมีอยูจริง ในรานคาได ขอดีของเฟอรนิเจอร
ประเภทนี้ คือเลือกรูปแบบ และประโยชนใชสอยได จากตัวอยางท่ีมีอยูจริง สามารถทดลองการใชงาน
ไดจริง ราคาถูกกวาเฟอรนิเจอรติดต้ังกับท่ี และสามารถเคล่ือนยายไปตามพ้ืนท่ีตางๆ ไดตามความ
ตองการ นอกจากนี้การท่ีผลิตสําเร็จจากโรงงานยังทําใหตัดปญหา เร่ืองฝุนไมท่ีเกิดจากการทํางานใน
พื้นท่ี และกล่ินสีอีกดวย สวนขอเสียที่สําคัญของเฟอรนิเจอรประเภทนี้ ไดแกมีรูปแบบและขนาดจํากัด
ไมสามารถปรับเปล่ียน ใหเขาพอดีกับพื้นท่ีได และเฟอรนิเจอรท่ีมีความสูงมากๆ จะมีปญหา เร่ืองการ
สะสมตัวของฝุนบนหลังตู (เนื่องจากเฟอรนิเจอรลอยตัวสูงไมเต็มพื้นที่) และอาจทําใหเกิดภูมิแพได 
รวมท้ังรูปแบบท่ีมีมักจะมีการผลิตเปนจํานวนมากๆ 
 เนื่องจากเปนระบบอุตสาหกรรมทําใหขาดความเปนเอกเทศ นอกจากนี้งานตกแตงภายในที่
ใช แตเฟอรนิเจอรลอยตัวเพียงอยางเดียวจะให ความรูสึกเหมือนหองเชาและสวนใหญ มักมีประโยชน
ใชสอยไมครบถวน ตามพ้ืนท่ีท่ีมีอยู (เฟอรนิเจอรลอยตัวตองมีขนาดไมใหญมาก เนื่องจากจะตองขนยาย
ได) รวมท้ังอาจจะทําใหดูไมหรูหราเทาท่ีควร ในงานตกแตงภายในแลวจําเปนอยางมากที่จะตอง
ผสมผสานท้ังงาน เฟอรนิเจอรลอยตัวและติดต้ังกับท่ีเขาดวยกัน โดยเฟอรนิเจอรติดต้ังกับท่ี มักจะมี
หนาท่ีจัดเก็บของใหเปนระเบียบ ในขณะท่ีเฟอรนิเจอรลอยตัว มักจะเปนจุดเดนท่ีคอยโชวความสวยงาม 
หากเนนท่ีเฟอรนิเจอรชนิดใดชนิดหนึ่ง มากเกินไปแลว งานออกแบบมักจะไมสมดุล เชน หากมี
เฟอรนิเจอรติดต้ังกับท่ี มากเกินไปหองหรือบานอาจดูเหมือนหองเก็บของขนาดใหญในขณะท่ีมีแต
เฟอรนิเจอรลอยตัว บานก็ดูเหมือนบานเชาท่ีเจาของพรอมจะยายออกไดเสมอ ดังนั้นงานออกแบบใน
ปจจุบัน จึงมักจะสรางความสมดุล ดวยเฟอรนิเจอรท้ังสองชนิดนี้เสมอ 
 
 เฟอรนิเจอรท่ีสามารถถอดประกอบได (Knock down Furniture) 
 หมายถึง เฟอรนิเจอรท่ีรวมเอาขอดีของเฟอรนิเจอรท้ังสองระบบแรกเขาดวยกัน โดยมี 
ลักษณะเปนเหมือนเฟอรนิเจอรติดต้ังกับท่ี ในขณะที่มีการผลิตท่ีเกือบจะสําเร็จรูปจากโรงงาน เพียงแต
นํามาติดต้ังดวยชางผูชํานาญงานเพียงไมกี่คน และใชเวลาไมนานนัก ทําใหลดปญหาเร่ืองฝุนไมและ
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กล่ินสีในหนวยงานไดเปน อยางมาก อยางไรก็ดีเฟอรนิเจอรชนิดนี้ มักตองการการออกแบบ และการต้ัง
เคร่ืองเพื่อเตรียมการผลิตท่ียุงยากและซับซอน ดังนั้น ผูผลิตเฟอรนิเจอรชนิดนี้ จึงตองทําการผลิตเปน
จํานวนมาก Mass Production เพื่อเฉล่ียคาใชจายในการออกแบบและการเตรียม การผลิตใหลดลงมามาก
ท่ีสุด ผูผลิตเฟอรนิเจอรแบบ Knock down ในบานเรา นิยมผลิตโดยใชวัสดุสังเคราะห ประเภท Particle 
Board หรือ Chip Board ท่ีสามารถควบคุมคุณภาพไดงาย ในการผลิต จึงสงผลใหเฟอรนิเจอรประเภทนี้ 
มีอายุการใชงานต่ํากวา เฟอรนิเจอรท่ีผลิตจากไมจริง หรือไมอัด นอกจากนี้ รูปแบบการผลิตเฟอรนิเจอร 
Knock down ยังมีขอจํากัดอยูมาก เนื่องจากข้ันตอนการผลิต คอนขางยุงยากและเคร่ืองจักรในการผลิตก็
มีราคาสูงมาก ดังนั้นหนาตาของเฟอรนิเจอร ประเภทนี้โดยสวนใหญจึงเหมือนๆ กัน 
  
 รูปแบบเฟอรนิเจอรประเภทชุดนั่งเลน 
 รูปแบบของชุดนั่งเลนในปจจุบัน มีการออกแบบและพัฒนาไปมาก ท้ังดานรูปทรง วัสดุท่ีใช 
และท่ีสําคัญคือ ประโยชนการใชสอย ผูออกแบบพยายาม สรางความโดดเดนใหกับตัวผลิตภัณฑ เพื่อ
เปนจุดขายท่ีสําคัญ 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 ชุดนั่งเลนสําหรับท่ีพักอาศัย 
 
 ท่ีมา: http://www.decorativehomeinterior.com/home-design/terrace 
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5.  ความสัมพันธสัดสวนมนุษยกับชุดน่ังเลน สําหรับที่พักอาศัย 
 ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานเร่ืองสัดสวนของมนุษยนั้น ไดมีการศึกษามานานแลว กอน ค.ศ. 
3000  จากหลักฐานการคนพบจากสุสานในพีรามิดของ เมมฟส (Memphis)จากน้ันไดมีนัก วิทยาศาสตร
และนักศิลปะศาสตรทําการศึกษาในเร่ืองนี้เร่ือยมา 
 การเรียนรูเร่ืองมาตรฐานเร่ืองสัดสวนของมนุษย   ไดทําการศึกษาจาก  ซากศพของมเหสีฟา
โรหซ่ึงอยูในยุค Ptolomaic ของกรีกและโรมัน และเปนท่ียอมรับในมาตรฐานเร่ืองสัดสวนของมนุษยใน
เวลานั้น โดยการสอนของ Alberti, Leonarde da Vinci, Michelangelo และคนอ่ืนๆโดยเฉพาะ Diirer 
เปนสําคัญในการวางรากฐานการศึกษา เร่ืองนี้ไดจัดระบบการวัดสัดสวน  ของมนุษย เชน ความยาวของ 
ศีรษะ หนา เทา และแบงสวนยอยรายละเอียดอ่ืนๆ  ท่ีสัมพันธกันของแตละสวน ซ่ึงกลายเปนมาตรฐาน
ท่ีใชกันในทุกวันนี้ ในสมัยใหมยอมรับระบบการจัดเปนฟุตและหลา 
 

 5.1  วิธีการวัดสัดสวนมนุษย 
        Diirer ไดคนพบวิธีการวัดสัดสวนของมนุษย ซ่ึงเปนท่ียอมรับและเห็นพองตองกันท่ัวๆ  ไป
โดยเขาเร่ิมวัดความสูงของรางกายและกําหนดสวนยอยไว ดังตอไปนี้ 
   1/2 ของความสูงท้ังหมด =  คร่ึงหนึ่งของรางกายวัดจากตนขาข้ึนไปถึงศีรษะสวนบน 
  1/4 ของความสูงท้ังหมด = วัดจากขอเทาถึงหัวเขาและจากปลายคางถึงสะดือ 
  1/6 ของความสูงท้ังหมด = ความยาวของเทา 
 1/8 ของความสูงท้ังหมด = ศีรษะสวนบนถึงปลายคางและจากปลายคางถึงราวนม 
   1/10 ของความสูงท้ังหมด =  ความสูงและความกวางของใบหนารวมถึงหูดวยและความยาว
ของมือ ถึงขอมือ 
   1/12 ของความสูงท้ังหมด  =  ความกวางของใบหนาวัดจากปลายจมูกสวนกลางสุดและใน
การแบงสัดสวนของมนุษยนั้นแบงเปนสวนยอยได 1 ของความสูงท้ังหมดของรางกาย 
      ในปค.ศ. 1945 Le Modulor ไดวางแผนโครงการศึกษาเร่ืองสัดสวนของมนุษย โดยเร่ิมวัด
สวนสูงทั้งหมดของมนุษยเฉล่ีย 1.829 เมตร และวัดสวนสูงถึงสะดือ 1.130 เมตร เร่ิมตนจากการแบง
สวนยอยของรางกายของมนุษยกับเหมือนกัน Diirer และ Le Corbusier สถาปนิกชาวฝรั่งเศสไดพัฒนา
เร่ืองสัดสวนตางๆนําไปใชกับงานการสรางโดยศึกษาหาคาเฉล่ียความสูงท้ังหมดของผูชายชาวยุโรป สูง
เทากับ  1.75 เมตร หรือขนาดความสูง 5 ฟุต 9 นิ้ว และตอมาไดมีการเทียบวัดความยาวระบบเมตริกกับ
ระบบอังกฤษโดยให 254 มิลลิเมตรเทากับ 10 นิ้ว ดวยเหตุนี้เพื่อใหมีความสัมพันธในดานการวัดท่ีเปน
มาตรฐานเหมือนกัน ดังนั้น ในป ค.ศ. 1947 ไดกลับมาใชความสูงเฉล่ียของคนตามมาตรฐานชาวอังกฤษ
ท่ีไดทําไวคือ 1.829 เมตร และไดแบงสวนยอยตางๆ ของสัดสวนรางกายมนุษยไวเปนขอมูลสําหรับคน
รุนหลังไวศึกษาและวิจัยตอไปในปจจุบัน 
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 5.2  ลักษณะและสัดสวนของเกาอ้ี 
 เกาอ้ีสําหรับใชนั่ง มีหลากหลายลักษณะ ตามหนาท่ีใชสอย  การออกแบบตองคํานึงถึงผูใช
เปนหลักสําคัญ ผูนั่งสามารถเปล่ียนอิริยาบถ ไดอยางคลองแคลว  ควรที่จะยืดหยุนไดดี ผูออกแบบจึง
ตองศึกษาสัดสวนและขนาดของเกาอ้ีสําหรับมาตรฐาน ตั่งแตการนั่งตัวตรง  การเอนและแนวราบ  หาก
มุมเอียงของพนักพิงมากเทาใด  ความสบายก็จะมากยิ่งข้ึน  วัสดุรองรับหลังของผูนั่งควรยืดหยุนได นั่ง
หรือพิงพนักแลวไมทําใหเกิดความรอนมีเหง่ือ หรือผิวเกิดอาการแพทําใหนั่งไมสบายเทาท่ีควร  
(สมศักดิ์ สมบุญรอด.  2548) 
  

 5.3  วิเคราะหขนาดและสวนสัดเกาอ้ีสําหรับมาตรฐานของคนไทย 
 เกาอ้ีมีหลายชนิด เชน เกาอ้ีทํางาน  เกาอ้ีมีเทาแขน  ขนาดและสัดสวนของเกาอ้ีมีความ 
สัมพันธตอผูใช คือ ความสูงของเกาอ้ี  พนักพิงหลัง มุมเอียงของท่ีนั่ง 
  ความสูงของเกาอ้ี  ขนาดความสูงสัมพันธกับสวนสัดของผูใช ขนาดความสูงที่พอเหมาะคือ 
นั่งแลวฝาเทาวางราบบนพ้ืนไดพอดีและสบาย 
 พนักพิงหลัง ควรมีเบาะสําหรับรับแผนหลังและพนักควรจะเอียงไปดานหลังเล็กนอย 
เพื่อท่ีจะไดนั่งพิงไดสบาย 
 มุมเอียงของท่ีนั่ง เกาอ้ีทํางานแผนพื้นนั่งจะเอียงลงเพียงเล็กนอยและพนักพิงหลังก็จะเอียงไป
ดานหลังเชนเดียวกัน เพื่อใหการนั่งกระชับม่ันคงและพิงพนักไดอยางสบาย 
 
 
ตาราง 4    ความสูงของเกาอ้ี สําหรับชายหญิงไทย ขนาดสัดสวนตามอายุและเพศ (กรณีท่ีนั่งสวม

รองเทาควรเพ่ิมความสูงของรองเทาดวย) 
 

อายุ 18-79 ป      18-24 ป      25-34 ป      35-44 ป 45-54 ป 55-64ป      65-74ป 75-79 ป 
ชาย 15.5 นิ้ว   16.0 นิ้ว      16.0 นิ้ว      15.6 นิ้ว      15.5 นิ้ว 15.3  นิ้ว     15.2 นิ้ว    15.2นิ้ว 
หญิง 14.0 นิ้ว      14.2 นิ้ว      14.1 นิ้ว      14.1 นิ้ว      13.8 นิ้ว     13.6 นิ้ว    13.9 นิ้ว    13.5 นิ้ว 
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ตาราง 5   ตารางเปรียบเทียบขนาดและสัดสวนของเกาอ้ี (วัดเปนนิว้) 
 

แหลงท่ีมา 

ความ
กวาง 
ของท่ี
นั่ง ก. 

ความลึก
ของท่ีนั่ง 

ข. 

ความสูง
ของท่ีนั่ง  ค. 

ความ
สูง จาก
ท่ีนั่ง  
ถึงท่ีพิง 
ง. 

ความกวาง
ของท่ีพิง 

จ. 

มุมเอียง  
ของท่ีนั่ง ฉ. 

มุม
ระหวาง 
ท่ีนั่งและ
ท่ีพิง
หนวย
องศา 

ครอนเนย 17 13.5-15 14-19 5-7.5 4-8 0-5 องศา 95- 115 
ดิฟฟรีเอนท 16 15.16 13.6-20.6 9-10 6-9 0-5 องศา 95 
ดรียฟุส 15 12-15 15 -18 7-11 8.1-5 0-5 องศา 95-105 
แกรนดจีน 15.17 15.75 14.9-20.8 - 7.9 –11.8 3-5 องศา ปรับเอง 
พาเนอรโร 17-19 15.5-16 14-20 8-10 6-9 3-5 องศา 95-105 

 

6.  การออกแบบ 
 ความหมายของการออกแบบ 
 คํานิยามความหมายของคําวา การออกแบบ มีนักวิชาการหลายทานไดใหคํานิยามแตกตางกัน
ออกไปตามความเช่ือและความเขาใจ 
 อารี สุทธิพันธุ (2527: 8) ใหความหมายของการออกแบบไววา การออกแบบหมายถึงการรูจัก
วางแผน เพื่อท่ีจะไดลงมือกระทําตามท่ีตองการและการรูจักเลือกวัสดุ  วิธีการเพ่ือทําตามท่ีตองการนั้น 
โดยใหสอดคลองกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิดสรางสรรค สําหรับ
การออกแบบอีกความหมายหนึ่งท่ีใหไว หมายถึงการปรับปรุงรูปแบบผลงานท่ีมีอยูแลวหรือส่ิงตางท่ีมี
อยูแลวใหมีความแปลกใหมเพิ่มข้ึน 
 วิรุณ ตั้งเจริญ (2539: 19) ใหความเห็นวา การออกแบบ  คือ การวางแผนสรางสรรครูปแบบ 
โดยวางแผนจัดสวนประกอบของการออกแบบ ใหสัมพันธกับประโยชนใชสอยวัสดุและการผลิตของ
ส่ิงท่ีตองการออกแบบนั้น 
 สิทธิศักดิ์  ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2529: 5) ใหความเห็นวา การออกแบบ เปนกิจกรรมอันสําคัญ
ประการหน่ึงของมนุษย ซ่ึงหมายถึงส่ิงท่ีมีอยูในความนึกคิด อันอาจจะเปนโครงการ หรือรูปแบบท่ีนัก
ออกแบบกําหนดข้ึนดวยการจัด ทาทาง ถอยคํา เสน สี แสง เสียง รูปแบบและวัสดุตางๆ โดยมีกฎเกณฑ
ทางความงาม 
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 พาศนา ตัณฑลักษณ (2526: 293) ใหความเห็นวา การออกแบบ เปนการสรางสรรคโดยมีแบบ
แผนตามความประสงคท่ีกําหนดไว   การออกแบบ หมายถึงเฉพาะส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนเทานั้น การ
ออกแบบเปนความพยายามสรางใหเกิดความเปล่ียนแปลง  โดยการจัดระเบียบดวยความมุงหมายที่จะ
แกปญหา เพ่ือสนองประโยชนท้ังของตนเองและสังคมคุณสมบัติของนักออกแบบควรเปนผูท่ีมีความรู  
ความชํานาญตลอดจนประสบการณ   และ ท่ี สํา คัญคือ เปน ผู ท่ี มีความคิดและจินตนาการ  
การออกแบบการปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการแกปญหาและสนองความตองการของ
มนุษย คือการเร่ิมตน เปนนักออกแบบและนําคุณสมบัติอันสําคัญท่ีสรางความแตกตางใหกับมนุษยจาก
ส่ิงท่ีมีชีวิตอ่ืนๆ ผลงานการออกแบบท่ีเกิดข้ึนมีขอบเขตท่ีกวางขวางครอบคลุมตั้งแตท่ีเราอาศัย ซ่ึง
ประกอบดวยอาคารสถานท่ีทําหนาท่ีตางๆ  กัน ตั้งแตเปนท่ีอยูอาศัย  โรงเรียนสําหรับศึกษาหาความรู  
โรงพยาบาลสําหรับผูเจ็บปวย สํานักงาน โรงงานผลิตตลอดจนถึงยานพาหนะและอุปกรณเคร่ืองใช
ตางๆ ภายในสถานท่ีเหลานี้จะพบวาการออกแบบมีความเกี่ยวของกับระบบท่ีซับซอนเพื่อแกปญหา
อํานวยความสะดวกและความมีประสิทธิภาพในการเปนอยู  ผูท่ีจะทําการออกแบบตองมีความรู
ความสามารถเช่ียวชาญเฉพาะในการคิดคน ไปจนถึงการออกแบบที่ใชวิธีเลือกองคประกอบทางดาน 
รูปทรง ขนาดของวัสดุ การประกอบสีและการตกแตงพื้นผิว 
 จากความหมายตามนิยามท่ีกลาว อาจสรุปขอบเขตของการออกแบบไดเปน 2 แนวทาง  คือ  
เปนคํานาม หมายถึง ผลงานหรือผลิตผลท่ีเกิดข้ึนจากท้ัง 2 กระบวนการ คือ กระบวนการออกแบบซ่ึงยัง
อยูในรูปของแนวความคิด   แบบรางตลอดจนตนแบบและกระบวนการผลิต  ซ่ึงอยูในรูปของผลผลิตท่ี
เปนวัตถุส่ิงของหรือผลิตภัณฑตางๆและถาเปนคํากริยา หมายถึงกระบวนการการทํางานเพื่อใหเกิดเปน
ผลผลิต (นวลนอย บุญวงษ.  2542: 1-3) 
 

7. การออกแบบผลิตภัณฑ 
 7.1 การออกแบบผลิตภัณฑ (Products Design)   
 เปนการออกแบบเคร่ืองอุปโภคบริโภค เพื่อใชในชีวิตประจําวัน เชน การออกแบบ
เคร่ืองนุงหม เคร่ืองประดับ ส่ิงของเคร่ืองใชตางๆ  ผลิตภัณฑเหลานี้สวนใหญเปนผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม มีการผลิตคราวละมากๆ ในการขายก็ตองขายใหไดมากเพื่อใหสัมพันธกับการผลิต  
ซ่ึงจุดประสงคในการผลิตจะตองคํานึงถึงคุณภาพเปนหลัก ดังนั้นเพื่อใหการออกแบบบรรลุตาม
จุดประสงค นักออกแบบจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในการออกแบบ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ คือกระบวนการของความคิดและจินตนาการที่สรางสรรคเพื่อ
ประโยชนในการใชสอยในการดํารงชีวิตของมนุษย เปนการผสมผสมผสานในเร่ืองของวิทยาศาสตร
และสุนทรียศาสตรทางดานศิลปะ โดยผลิตภัณฑบางชนิดมีจุดประสงคตอแนวทางการดํารงชีวิต โดย
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คํานึงถึงผลกระทบตอผูบริโภค สังคมและส่ิงแวดลอมบางชนิดตอบสนองตอคานิยมในสังคมตามวิธี
ของสังคมท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี  
  
 7.2 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 
 1. หนาท่ีใชสอย หนาท่ีใชสอยถือเปนหลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับ
แรกท่ีตองคํานึงผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีหนาท่ีใชสอยถูกตองตามเปาหมายท่ีตั้งไว คือสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑนั้นถือวามี
ประโยชนใชสอยดี (High Function) แตถาหากผลิตภัณฑใดไมสามารถสนองความตองการไดอยางมี
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑนั้นก็จะถือวามีประโยชนใชสอยไมดีเทาท่ีควร (Low Function)  
  สําหรับคําวาประโยชนใชสอยดี (High Function) นั้น ดลต รัตนทัศนีย ( 2528: 1) ไดกลาว
ไววา เพื่อใหงายแกการเขาใจขอใหดูตัวอยางการออกแบบมีดหั่นผัก แมวามีดหั่นผักจะมีประสิทธิภาพ
ในการหั่นผักใหขาดไดตามความตองการ แตจะกลาววา มีดนั้นมีประโยชนใชสอยดี (High Function) 
ยังไมได จะตองมีองคประกอบอยางอ่ืนรวมอีกเชน ดามจับของมีดนั้นจะตองมีความโคงเวาท่ีสัมพันธ
กับขนาดของมือผูใช ซ่ึงจะเปนสวนท่ีกอใหเกิดความสะดวกสบายในการหั่นผักดวย และภายหลังจาก
การใชงานแลวยังสามารถทําความสะอาดไดงาย การเก็บและบํารุงรักษาจะตองงายสะดวกดวย 
ประโยชนใชสอยของมีดจึงจะครบถวนและสมบูรณ เร่ืองหนาท่ีใชสอยนับวาเปนส่ิงท่ีละเอียดออน
ซับซอนมาก ผลิตภัณฑบางอยางมีประโยชนใชสอยตามท่ีผูคนทั่วๆ ไปทราบเบ้ืองตนวา มีหนาท่ีใชสอย
แบบนี้ แตความละเอียดออนท่ีนักออกแบบไดคิดออกมานั้น ไดตอบสนองความสะดวกสบายอยางเต็มท่ี 
เชน มีดในครัวมีหนาท่ีหลักคือใชความคมชวยในการหั่น สับ แตเราจะเห็นไดวามีการออกแบบมีดท่ีใช
ในครัวอยูมากมายหลายแบบหลายชนิดตามความละเอียดในการใชประโยชนเปนการเฉพาะท่ีแตกตาง
เชน มีดสาหรับปอกผลไม มีดแลเนื้อสัตว มีดสับกระดูก มีด บะชอ มีดหั่นผัก เปนตน ซ่ึงก็ไดมีการ
ออกแบบลักษณะแตกตางกันออกไปตามการใชงาน ถาหากมีการใชมีดอยูชนิดเดียวแลวใชกันทุกอยาง
ตั้งแตแลเนื้อ สับบะชอ สับกระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใชได แตจะไมไดความสะดวกเทาท่ีควร หรืออาจ
ไดรับอุบัติเหตุขณะท่ีใชได เพราะไมใชประโยชนใชสอยท่ีไดรับการออกแบบมาใหใชเปนการเฉพาะ
อยาง  
  การออกแบบเกาอ้ีก็เหมือนกัน หนาท่ีใชสอยเบ้ืองตนของเกาอ้ี คือใชสาหรับนั่ง แตนั่งใน
กิจกรรมใดนั่งในหองรับแขก ขนาดลักษณะรูปแบบเกาอ้ีก็เปนความสะดวกในการนั่งรับแขก พูดคุยกัน 
นั่งรับประทานอาหาร ขนาดลักษณะเกาอ้ีก็เปนความเหมาะสมกับโตะอาหาร นั่งเขียนแบบบนโตะเขียน
แบบ เกาอ้ีก็จะมีขนาดลักษณะท่ีใชสําหรับการนั่งทํางานเขียนแบบ ถาจะเอาเกาอ้ีรับแขกมาใชนั่งเขียน
แบบ ก็คงจะเกิดการเม่ือยลา ปวดหลัง ปวดคอ แลวนั่งทํางานไดไมนาน ตัวอยางดังกลาวตองการที่จะ
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พูดถึงเร่ืองของหนาท่ีใชสอย   ของผลิตภัณฑวาเปนส่ิงท่ีสําคัญและละเอียดออนมาก  ซ่ึงนักออกแบบ
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาขอมูลอยางละเอียด  
 2. ความปลอดภัย ส่ิงท่ีอํานวยประโยชนไดมากเพียงใด ยอมจะมีโทษเพียงนั้น ผลิตภัณฑท่ี
ใหความสะดวกตางๆ มักจะเกิดจากเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองใชไฟฟา การออกแบบควรคํานึงถึงความ
ปลอดภัยของผูใช ถาหลีกเล่ียงไมไดก็ตองแสดงเคร่ืองหมายไวให  ชัดเจนหรือมี  คําอธิบายไว 
ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ตองคํานึงถึงวัสดุ ท่ีเปนพิษเวลาเด็กเอาเขาปากกัดหรือ อม นักออกแบบจะตอง
คํานึงถึงความปลอดภัย  ของผูใชเปนสําคัญ มีการออกแบบบางอยาง  ตองใชเทคนิคท่ีเรียกวา  แบบ
ธรรมดา แตคาดไมถึงชวยในการใหความปลอดภัย เชน การออกแบบหัวเกลียววาลว ถังแกส หรือปุม
เกลียว ล็อคใบพัดของพัดลม จะมีการทําเกลียวเปดใหยอนศรตรงกันขามกับเกลียวท่ัวๆ ไป เพื่อความ
ปลอดภัย สําหรับคนท่ีไมทราบหรือเคยมือไปหมุนเลนคือ ยิ่งหมุนก็ยิ่งขันแนน เปนการเพ่ิมความ
ปลอดภัยใหแกผูใช  
 3. ความแข็งแรง ผลิตภัณฑจะตองมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑหรือโครงสรางเปน
ความเหมาะสมในการท่ีนักออกแบบรูจักใชคุณสมบัติของวัสดุและจํานวนหรือปริมาณของโครงสราง 
ในกรณีท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีจะตองมีการรับน้ําหนัก เชน โตะ เกาอ้ี ตองเขาใจหลักโครงสรางและการรับ
น้ําหนัก อีกทั้งตองไมท้ิงเร่ืองของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปญหาวา ถาใชโครงสรางใหมากเพื่อ
ความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะตองเปนผูดึงเอาส่ิงสองส่ิงนี้เขามาอยูในความ
พอดีใหได สวนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑเองนั้น ก็ข้ึนอยูท่ีการออกแบบรูปรางและการเลือกใช
วัสดุและประกอบกับการศึกษาขอมูลการใชผลิตภัณฑวา ผลิตภัณฑดังกลาวตองรับน้ําหนักหรือกระทบ
กระแทกอะไร หรือไมในขณะใชงานก็คงตองทดลองประกอบการออกแบบไปดวย แตอยางไรก็ตาม 
ความแข็งแรงของโครงสรางหรือตัวผลิตภัณฑนอกจากเลือกใชประเภทของวัสดุโครงสรางท่ีเหมาะสม
แลวยังตองคํานึงถึงความประหยัดควบคูกันไปดวย  
 4. ความสะดวกสบายในการใช  นักออกแบบตองศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับสัดสวน 
ขนาด และขีดจํากัดท่ีเหมาะสมสําหรับอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงจะ
ประกอบดวยความรูทางดานขนาดสัดสวนมนุษย (Anthropometry) ดานสรีรศาสตร (Physiology) จะทํา
ใหทราบ ขีดจํากัด ความสามารถของอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายมนุษย เพื่อใชประกอบการออกแบบ 
หรือศึกษาดานจิตวิทยา (Psychology) ซ่ึงความรูในดานตางๆ ท่ีกลาวมานี้ จะทาใหนักออกแบบ 
ออกแบบและกําหนดขนาด (Dimensions) สวนโคง สวนเวา สวนตรง สวนแคบของผลิตภัณฑตางๆ ได
อยางพอเหมาะกับรางกายหรืออวัยวะของมนุษยท่ีใช ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใชการไมเม่ือย
มือหรือเกิดการลาในขณะท่ีใชไปนานๆ ผลิตภัณฑท่ีจําเปนอยางยิ่งท่ีตองศึกษาวิชาดังกลาว ก็จะเปน
ผลิตภัณฑท่ีผูใชตองใชอวัยวะรางกายไปสัมผัสเปนเวลานาน เชน เกาอ้ี ดาม เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ 
การออกแบบภายในหองโดยสารรถยนต ท่ีมือจับรถจักรยาน ปุมสัมผัสตางๆ เปนตน ผลิตภัณฑท่ี
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ยกตัวอยางมาน้ีถาผูใชผูใดไดเคยใชมาแลวเกิดความไมสบายรางกายข้ึน ก็แสดงวาศึกษากายวิภาคเชิงกล
ไมดีพอแตท้ังนี้ก็ตองศึกษาผลิตภัณฑดังกลาวใหดีกอน จะไปเหมาวาผลิตภัณฑนั้นไมดี เพราะ
ผลิตภัณฑบางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตก ซ่ึงออกแบบโดยใชมาตรฐานผูใชของชาวตะวันตก ท่ีมี
รูปรางใหญโตกวาชาวเอเชีย เม่ือชาวเอเชียนํามาใชอาจจะไมพอดีหรือหลวม ไมสะดวกในการใชงาน 
นักออกแบบจึงจําเปนตองศึกษาสัดสวนรางกายของชนชาติหรือเผาพันธุท่ีใชผลิตภัณฑเปนเกณฑ  
 5. ความสวยงาม ผลิตภัณฑในยุคปจจุบันนี้ความสวยงามนับวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป
กวาหนาท่ีใชสอยเลย ความสวยงามจะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือเพราะประทับใจ สวนหนาท่ีใช
สอยจะดีหรือไมตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งคือใชไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดขอบกพรองในหนาท่ีใชสอยใหเห็น
ภายหลัง ผลิตภัณฑบางอยางความสวยงามก็คือ หนาท่ีใชสอยน่ันเอง เชน ผลิตภัณฑของท่ีระลึก ของ
โชวตกแตงตางๆ ซ่ึงผูซ้ือเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ ความสวยงามจะเกิดมาจาก
ส่ิงสองส่ิงดวยกันคือ รูปราง (Form) และสี (Color) การกําหนดรูปรางและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ
ไมเหมือนกับการกําหนด รูปราง สี ไดตามความนึกคิดของจิตรกรท่ีตองการ แตในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑเปนในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะทําตามความชอบ ความรูสึกนึกคิดของนักออกแบบแต
เพียงผูเดียวไมไดจําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑผสมผสานรูปรางและสีสันใหเหมาะสม ดวยเหตุของ
ความสําคัญของรูปรางและสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ นักออกแบบจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาวิชา 
ทฤษฏีการออกแบบและวิชาทฤษฏีสี ซ่ึงเปนวิชาทางดานของศิลปะแลวนํามาประยุกตผสานใชกับศิลปะ
ทางดานอุตสาหกรรมใหเกิดความกลมกลืน  
 6. ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนมาขายน้ันยอมตองมีขอมูลดานผูบริโภค และ 
การตลาดท่ีไดคนควาและสํารวจแลว ผลิตภัณฑยอมจะตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะใชวาเปนคน
กลุมใด อาชีพฐานะเปนอยางไร   มีความตองการใชสินคาหรือผลิตภัณฑนี้เพียงใด  นักออกแบบก็จะ
เปนผูกําหนดแบบผลิตภัณฑ ประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ี  จะซ้ือไดการจะไดมา
ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีราคาเหมาะสมกับผูซ้ือนั้น ก็อยูท่ีการเลือกใชชนิดหรือเกรดของวัสดุ   และเลือกวิธีการ
ผลิตท่ีงายรวดเร็ว เหมาะสม อยางไรก็ดี ถาประมาณการออกมาแลว ปรากฏวา ราคาคอนขางจะสูงกวาท่ี
กําหนดไว ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองคประกอบดานตางๆ กันใหม แตก็ยังตองคงไวซ่ึง
คุณคาของผลิตภัณฑนั้น เรียกวาเปนวิธีการลดคาใชจาย  
 7. การซอมแซมงาย หลักการนี้คงจะใชกับผลิตภัณฑ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต 
เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ท่ีมีกลไกภายในซับซอน อะไหลบางช้ินยอมตองมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุ  การ
ใชงานหรือการใชงานในทางท่ีผิด นักออกแบบยอมท่ีจะตองศึกษาถึงตําแหนงในการจัดวางกลไกแตละ
ช้ินตลอดจนน็อตสกรู เพ่ือท่ีจะไดออกแบบสวนของฝาครอบบริเวณตางๆ ใหสะดวก   ในการถอด
ซอมแซมหรือเปล่ียนอะไหลงาย  
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 8. วัสดุและวิธีการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผลิตดวยวัสดุสังเคราะห อาจมีกรรมวิธีการ
เลือกใชวัสดุและวิธีผลิตไดหลายแบบ แตแบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะไมทําใหตนทุนการ
ผลิตสูงกวาท่ีประมาณ ฉะนั้นนักออกแบบคงจะตองศึกษาเร่ืองวัสดุและวิธีผลิตใหลึกซ้ึง โดยเฉพาะวัสดุ
จําพวกพลาสติกในแตละชนิด จะมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีตางกันออกไป เชน มีความใส ทนความรอน 
ผิวมันวาว ทนกรดดางไดดี ไมล่ืน เปนตน ก็ตองเลือกใหคุณสมบัติดังกลาวใหเหมาะสมกับคุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑท่ีพึงมียิ่งในยุคสมัยนี้มีการรณรงคชวยกันพิทักษส่ิงแวดลอมดวยการใชวัสดุท่ีนํากลับ
หมุนเวียนมาใชใหมก็ยิ่งทําใหนักออกแบบยอมตองมีบทบาทเพิ่มข้ึนอีกคือเปนผูชวยพิทักษส่ิงแวดลอม
ดวยการเลือกใชวัสดุท่ีหมุนเวียน  กลับมาใชใหมได ท่ีเรียกวา “ รีไซเคิล ”  
 9. การขนสง นักออกแบบตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง การขนสงสะดวกหรือไม 
ระยะใกลหรือระยะไกลกินเนื้อท่ีในการขนสงมากนอยเพียงใด การขนสงทางบกทางน้ําหรือทางอากาศ
ตองทําการบรรจุหีบหออยางไร ถึงจะทําใหผลิตภัณฑไมเกิดการเสียหายชํารุด ขนาดของตูคอนเทนเนอร
บรรทุกสินคาหรือเนื้อท่ีท่ีใชในการขนสงมีขนาด กวาง ยาว สูง เทาไหร เปนตน หรือในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑท่ีทําการออกแบบมีขนาดใหญโตยาวมาก เชน  เตียง  หรือพัดลมแบบต้ังพื้น    นักออกแบบ     
ก็ควรท่ีจะคํานึงถึงเร่ืองการขนสง ตั้งแตข้ันตอนของการออกแบบกันเลย คือ ออกแบบใหมีช้ินสวน      
สามารถถอดประกอบไดงาย สะดวก   เพื่อทําใหหีบหอมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุไดในลังท่ีเปนขนาด
มาตรฐาน เพื่อการประหยัดคาขนสง เม่ือผูซ้ือซ้ือไปก็สามารถท่ีจะขนสงไดดวยตนเองนํากลับไปบานก็
สามารถประกอบชิ้นสวนใหเขารูปเปนผลิตภัณฑไดโดยสะดวกดวยตนเอง เร่ืองหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑท่ีไดกลาวมาท้ัง 9 ขอนี้เปนหลักการท่ีนักออกแบบผลิตภัณฑตองคํานึงถึงเปนหลักการทาง
สากลท่ีไดกลาวไวในขอบเขตอยางกวาง ครอบคลุมผลิตภัณฑไวท่ัวทุกกลุมทุกประเภทในผลิตภัณฑแต
ละชนิดนั้น อาจจะไมตองคํานึงหลักการดังกลาวครบทุกขอก็ได ข้ึนอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑ
หรือผลิตภัณฑบางชนิดก็อาจจะตองคํานึงถึงหลักการดังกลาวครบถวนทุกขอ เชน ออกแบบผลิตภัณฑ
ไวแขวนเส้ือ ก็คงจะเนนหลักการดานประโยชนใชสอย ความสะดวกในการใชและความสวยงามเปน
หลัก คงจะไมตองไปคํานึงถึงดานการซอมแซม เพราะไมมีกลไกซับซอนอะไร หรือการขนสง เพราะ
ขนาดจํากัดตามประโยชนใชสอยบังคับ เปนตน ในขณะท่ีผลิตภัณฑบางอยาง เชน ออกแบบผลิตภัณฑ
รถยนต ก็จําเปนท่ีนักออกแบบจะตองคํานึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑครบท้ัง 9 ขอ เปนตน  
 

 7.3  ระดับการสรางสรรค 4 ระดับ  
 1. การคนพบส่ิงใหม  (Discovery)  ไดแกผลงานซ่ึงเปนส่ิงใหมยังไมเคยคนพบมากอน ใน
งานออกแบบปจจุบันไมคอยเห็นนัก เนื่องจากการออกแบบมีรากฐาน การพัฒนามาจากงานเดิม การ
คนพบส่ิงใหมสวนใหญนั้นมักจะเกิดข้ึนในวงการวิทยาศาสตรการคนพบทฤษฎีและหลักการ หรือสาร
ใหมๆ  เปนตน  
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 2. การริเร่ิมใหม (Innovation) เปนผลงานท่ีเกิดข้ึนจากการนําหลักการหรือการคนพบมาใช
สรางใหเกิดส่ิงใหม ท่ีมีคุณคา ในการแกปญหา เชน เคร่ืองยนตท่ีใชน้ํามัน เปล่ียนมาเปนใชไฟฟา  
 3. การสังเคราะหใหม (Synthesis)  เปนผลงานท่ีเกิดจากการรวบรวมผลงานเดิมท่ีมีอยูแลว มา
สังเคราะหสรางใหเกิดเปนส่ิงใหม เชน การรวบรวมความสามารถดาน ถายรูป ถายวีดีโออินเตอรเน็ทไว 
เกม แผนท่ี โทรทัศน ฯลฯ ไวในโทรศัพทมือถือ  
 4. การดัดแปลงใหม (Mutation) เปนผลงานท่ีพบเห็นท่ัวไป ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 
ขนาดหรือคุณสมบัติบางประการ ใหมีความแตกตางจากส่ิงของท่ีมีอยูเดิม ทําใหผูผลิตตองเรงผลิตสินคา
ประเภทเดิม แตสามารถดึงดูดความสนใจไดดีกวา อันเปนผลทําใหเกิดการแขงขันทางการคา  
 ส่ิงดลใจในการออกแบบ (Inspiration) แรงดลใจหรือแรงบันดาลใจมาจากส่ิงตางๆ ท่ีนัก
ออกแบบไดมีประสบการณตรงจากการพบเห็น หรือจากมโนภาพของความคิด ซ่ึงเปนเสนทางสราง
แนวคิด ในการสรางสรรคงานออกแบบ ตัวอยางส่ิงดลใจ  
 1.  รูปทรงธรรมชาติ (Natural From Inspiration) เชน รูปทรงของคน, สัตว, พืช, แรธาตุ  
 2.  รูปทรงเรขาคณิต (Geometry From Inspiration)  
 3.  รูปทรงอิสระ (Free From Inspiration)  
 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ (Style)  
 1.  แบบโบราณ (Old Style) เปนการออกแบบแนวอนุรักษนิยม โดยยึดแบบอยางจากของเดิม
มาออกแบบ 
 2.   แบบอมตะ (Classic Style) คือการออกแบบท่ีมีมานานแตยังไมลาสมัย  
 3.  แบบรวมสมัย (Contemporary Style)  คือการนําเอาของเกาและของใหมมาออกแบบให
เหมาะสมกับยุคสมัย  
 4.  แบบทันสมัย  (Modern Style)  การออกแบบท่ีเปนปจจุบัน เขากับสมัยนิยม  
 5.  แบบลํ้าสมัย  (Advance Style) คือการออกแบบท่ีมองถึงอนาคตหรือเปนผูนํา 
  

 7.4  การแบงข้ันตอนกระบวนการออกแบบ ชุดน่ังเลน  
 เนื่องจากนักออกแบบแตละคนเม่ือผานประสบการณในการทํางานมาชานาน ไดสะสมความรู
ความชํานาญตลอดจนความเขาใจเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคขณะลงมือทํางาน จึงพัฒนาข้ันตอนการ
ทํางานเฉพาะเปนตัวเองตามความถนัดและความมีประสิทธิผลดวยวิธีท่ีตนไดเรียนมา การวางแบบ
แผนการทํางาน ไวเปนเสมือนคูมือการปฏิบัติงาน เพื่อใหนักออกแบบและเจาหนาท่ีฝายตางๆปฏิบัติการ
เปนข้ันตอนมีการกําหนดอยางชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะผลผลิตท่ีตองทําสงในแตละข้ันตอนและให
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ดําเนินไปเปนลําดับอยางเครงครัด การทํางานตามแบบแผนอยางเปนข้ันตอนมีสวนชวยใหการออกแบบ
ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี วิธี การแบงข้ันตอนการทํางาน แบงการทํางานออกเปน 8 ข้ัน คือ 
 1.  การกําหนดขอบเขตของปญหา (Ientificaion Of Problem)  การนําโจทยหรือปญหาท่ีไดรับ
ในงานออกแบบ นํามาศึกษาพิจารณาใหเขาใจถึงเง่ือนไขตางๆ  ท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดขอบเขตการ
ทํางานเพื่อแกปญหาอยางเหมาะสมไมกวางหรือแคบจนเกินไป 
       2.  การคนหาขอมูล (Infromation)  การศึกษาและรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการออกแบบ 
นํามาจัดจําแนกอยางเปนระบบตามหัวขอท่ีมีความสัมพันธกับปญหาขอมูลมีคุณคาชวย ใหเกิดความรู
ความเขาใจและชวยเสนอแนะวิธีการตางๆ  สําหรับแกปญหา 
 3.  การวิเคราะห (Analysis)  การนําขอมูลท่ีจําแนกไวมาแยกแยะ เปรียบเทียบ และจัดใหเกิด
ความสัมพันธกัน ผลจากการวิเคราะหจะชวยเสนอแนะต้ังแตทางเลือกจนถึงเกณฑสําหรับการพิจารณา
ทางเลือกตางๆ  ในการแกปญหา 
      4. การสรางแนวความคิดหลัก  (Conceptual Design)  ใชเทคนิคตางๆ เพื่อสรางสรรค
แนวความคิดหลักในการออกแบบ  แนวความคิดหลักควรมีลักษณะท่ีสามารถแกปญหาท่ีสําคัญ ไดอยาง
ตรงประเด็นและมีความกวางครอบคลุมการแกปญหายอยมีความแปลกใหมไมซํ้ากับแนวทางท่ีเคยมีมา
กอน และยังมีลักษณะเปนความคิดหรือสมมุติฐาน ท่ีอาจจะยังเปนนามธรรมนอกจากน้ีแนวความคิดใน
การออกแบบไมไดมีอยูเพียงคร้ังเดียว โดยเฉพาะสําหรับปญหาท่ีซับซอนในระยะแรกเปนการสราง
แนวความคิดโดยรวมและเม่ือทําการออกแบบก็จะมีการสรางแนวเสริมตามไปแตละข้ันตอนหรือทุกๆ  
ระดับการแกปญหาท้ังนี้ เพื่อใหการออกแบบลึกลงไปทุกข้ันตอนสามารถทําไดอยางสรางสรรคมากข้ึน 
 5.   การออกแบบราง (Prelinary Design)  การนําแนวความคิดหลักมาตีความแปรรูป หรือ 
ประยุกตสรางข้ึนจากส่ิงท่ีเปนนามธรรมไดกลายเปนรูปธรรม มีตัวตนมองเห็นและจับตองได ดวยการ
รางเปนภาพ 2 มิติหรือสรางหุนจําลอง 3 มิติ  แบบรางควรมีจํานวนมาก มีความแตกตางหลากหลาย 
ทางดานรูปราง หนาตา ขนาด สวนประกอบ ตั้งแตโครงสรางถึงสวนประกอบยอย พรอมท้ังใหคํา 
อธิบายหรือกราฟกแสดงหลักวิธีการและความคิดเห็นของผูออกแบบตอแบบเหลานั้น 
 6.   การคัดเลือก (Selection)  การนําแบบรางท่ีสรางข้ึนเปนจํานวนมากเปรียบเทียบ โดยใช
หลักเกณฑท่ีไดจากการ วิเคราะห เพื่อคัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสมสูงสุดสามารถแกปญหาไดสําเร็จ 
ดวยวิธีการท่ีงายประหยัดและมีความเปนไปไดจริงท้ังในการผลิตและการตลาด 
 7.  การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การนําแบบท่ีผานการพิจารณาเลือกแลวมา
พัฒนาตอไปจนถึงข้ันรายละเอียดของสวนประกอบยอยตางๆ เพื่อใหเกิดความสมบูรณครบถวนมาก
ยิ่งข้ึน  การออกแบบรายละเอียดจะเกิดข้ึนขณะเขียนแบบ นับเปนข้ันตอนสําคัญท่ีมีสวนชวย
เปล่ียนแปลงแบบที่มาจากแนวความคิดธรรมดาใหกลายเปนแบบที่นาสนใจหรือในทางตรงกันขาม คือ
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มีสวนทําลายแนวความคิดท่ีดีใหดอยคุณคาลงจากความหยาบหรือการขาดความเอาใจใสในรายละเอียด
ของงาน 
 8.   การประเมินผล (Evaluation)  การนําแบบท่ีสําเร็จท้ังในลักษณะงาน 2  มิติแล 3 มิติ   มาทํา
การประเมินผลงานนั้นๆ  วามีความถูกตองและครบถวนตามขอบเขตและจุดมุงหมายท่ีตั้งไวเพียงใด 
การประเมินผลชวยใหรูระดับคุณภาพของงานออกแบบ  และเปนการตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการ
ลงทุนผลิตและจําหนาย  (นวลนอย บุญวงษ.  2542: 142 – 143) 
 

8.  การสรางแนวความคิดและการกําหนดหลักเกณฑพัฒนาออกแบบ  
 การออกแบบชุดนั่งเลน ถูกผลิตข้ึนเพื่อประโยชนการใชสอย เพิ่มความสะดวกสบายแกมนุษย 
และถาผลิตภัณฑนั้นมีความสวยงามก็จะเปนการเพ่ิมสุนทรียะใหแกผูท่ีใชงานอีกดวย  ดังนั้นในการ
ออกแบบ ชุดนั่งเลนผูออกแบบจึงตองคํานึงถึงการสนองประโยชนใชงานและความสวยงามควบคูกัน
ไป คือ 
 1. จุดมุงหมายเพื่อประโยชนการใชสอย เปนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีจุดมุงหมายเดนชัด
เพื่อสนองตอบทางดานประโยชนการใชสอยเปนสําคัญ 
 2. จุดมุงหมายเพื่อพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงคและเปนการนําเศษวัสดุมาสรางมูลคาเพิ่ม 
 3.  แนวความคิดในการออกแบบเชิงสรางสรรค เปนการแกปญหาทางดานกายภาพออกมา
เปนรูปธรรม 
 4. การกําหนดหัวขอหลักเกณฑ  โดยท่ัวไปงานออกแบบจะประกอบขึ้นจากปจจัยภายใน
ไดแกรูปทรง ประโยชนใชสอย และวัสดุ 
 

9.  องคประกอบที่ใชในการออกแบบชุดน่ังเลนอเนกประสงค 
 ขอมูลองคประกอบท่ีใชในการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
 ประโยชนใชสอย (Function) ชุดนั่งเลนอเนกประสงค ควรมีประโยชนใชสอย เพื่อเปนท่ีนั่ง
พักผอน  บริเวณระเบียงเพื่อพักผอนหรือทํากิจกรรมยามวาง โดยเปล่ียนพื้นท่ีจากภายในมาน่ังชม
บรรยากาศบริเวณระเบียง  ในการออกแบบ จะตองคํานึงถึงขนาด สัดสวน และการใชงาน ซ่ึงหนาท่ี
โดยตรงของท่ีชุดนั่งเลนนั้น คือ การใชเพื่อการทํางานหรือเพื่อการพักผอน การออกแบบชุดท่ีนั่งเลนจึง
ควรคํานึงถึง ขอมูลเกี่ยวกับตัวมนุษย การท่ีจะกําหนดขนาดสัดสวนของมนุษยเพื่อการออกแบบท่ีนั่ง
หรือเกาอ้ีนั้นเปนส่ิงท่ีละเอียดออนและเปนการยากท่ีจะกําหนดใหเปนมาตรฐานไดอยางแนนอน  
ดังนั้นการกําหนดคาตัวเลขสัดสวนของมนุษยท่ีจะใชสําหรับการออกแบบชุดท่ีนั่งท่ีสามารถนําไปใชได
จริงกับขนาด สัดสวนของคนไทยนั้นในประเทศไทยเองยังไมไดสรางคามาตรฐานสัดสวนของคนไทย
ไว ดังนั้นผูวิจัยจึงใชมาตรฐานสัดสวนของประเทศญ่ีปุนมาใชประกอบในการออกแบบแทน ซ่ึงเปน
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มาตรฐานของคนเอเชียดวยกันและจากการศึกษาพบวามีคาตัวเลขไมตางจากตัวเลขสัดสวนของคนไทย
มากนัก  
  
 การกําหนดคาตัวเลขเกาอ้ี 
 ในการที่จะกําหนดตัวเลขตางๆ  ของเกาอ้ีนั้นข้ึนอยูกับคาเฉล่ียสัดสวนของมนุษยซ่ึงผลจาก
สัดสวนดังกลาว สามารถกําหนดคาตางๆ ของเกาอ้ีไดดังนี้ 
 ความสูงของท่ีนั่ง โดยประมาณ 30 - 40 เซนติเมตร 
 ความกวางของท่ีนั่ง โดยประมาณ 48 - 55 เซนติเมตร 
 ความกวางของเกาอ้ีไมจําเปนตองยึดถือตัวเลขตายตัวนัก อาจจะขยายความกวางออกไปไดอีก 
ถาคํานึงถึงสัดสวนท่ีทําใหเกิดความสวยงาม 
 ความลึกของท่ีนั่ง โดยประมาณ 45 - 53 เซนติเมตร 

 
ภาพประกอบ 5   ภาพแสดงความสัมพันธ ระหวางมนุษยกับเกาอ้ี 

 
 ความเอียงของท่ีนั่ง ใชมุมเอียงของท่ีนั่งประมาณ 10 - 15 องศา โดยประมาณกับแนวระนาบ
มุมเอียงระหวางท่ีนั่งและพนักพิงใชมุมเอียง 105 – 110  องศาหรือตองการใหพักผอนสบายมาก ก็อาจใช
มุมเอียง 110 -115 องศาโดยประมาณความสูงของพนักพิง จะใชความสูงโดยประมาณ 30-80 เซนติเมตร 
ท่ีพักแขน ในการออกแบบท่ัวไปจะมีความสูง 20-25  เซนติเมตร  
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10. การแยกขยะเพื่อการออกแบบ 
 การคัดแยกขยะชวยกระตุนความคิดสรางสรรค เพราะเราจะเห็นท้ังปริมาณ และลักษณะ 
เฉพาะของเศษน้ันๆ ทําใหสามารถนํามาคิดตอเพ่ือใชในงานออกแบบได วิธีการคัดแยกจะข้ึนอยูกับชนดิ
และปริมาณของขยะ โดยไมไดแยกขยะตามประเภทเทานั้น (การแยกขยะตามประเภท จะแบงขยะ
ออกเปนประเภทวัสดุ เชน กระดาษ พลาสติก หรือโลหะ เปนการแยกขยะในเบ้ืองตนเพื่อการRecycle 
เปนหลัก) แตการแยกขยะเพื่อนําไป Reuse โดยการออกแบบนั้น ตองคัดแยกเพิ่ม โดยอาจดูในเร่ืองของ
สี ขนาด หรือรูปทรงของขยะชนิดนั้นดวย เชน ขวดน้ําผลไม แยกฝาและขวดโดยนําฝามาใชสําหรับงาน
ออกแบบและขวดยังนําไปสรางผลิตภัณฑอ่ืน หรือการแยกเคร่ืองสําอางตางๆ ท่ีใชหมดแลวเปนชนิดๆ 
เชน ลิปสติก ตลับแปง ขวดนํ้าหอม เปนตน โดยดูท่ีรูปทรงท่ีสวยงาม ซ่ึงวัสดุหลายอยางมีความสวยงาม
อยูแลว เนื่องจากผานการออกแบบโดยนักออกแบบมากอนลักษณะทางกายภาพ เชน ขนาด รูปทรง สี 
วัสดุของขยะจะเปนขอจํากัดสําคัญประการหนึ่งในการออกแบ เชน รูปทรงของวัสดุท่ีมีเสนตรง จะ
สามารถนํามาประกอบไดงายกวาวัสดุท่ีเปนทรงโคง พื้นผิววัสดุท่ีนุมและบาง จะนํามาใชงานไดงายกวา
วัสดุท่ีแข็งหรือบิดเบ้ียว ตัวอยางรูปทรงท่ีนาสนใจ เชน ตลับคอนแทคเลนส ฝาขวดน้ําผลไมท่ีมีสีตางกัน
ไปตามชนิดผลไม ก็อาจแยกสีเก็บไว แตถาเปนขยะจากโรงงานจะมีรูปทรงท่ีซํ้าและมีปริมาณมาก จะ
สามารถนํามาออกแบบและเขาสูกระบวนการผลิตไดทันที ขยะบางอยางอาจตองใชเวลาสะสมนานกวา
จะไดปริมาณมาก คือ เม่ือขยะท่ีมีรูปรางเหมือนกันมาอยูรวมกันมากๆ จะทําใหเราเห็นรูปทรงใน
ภาพรวมท่ีชัดเจนข้ึน ยิ่งคัดละเอียดเทาไหร ยิ่งงายและดีตอการนํามาคิดหาวิธีนํากลับมาใชใหม ยิ่งเรา
เขาใจลักษณะทางกายภาพของขยะมากเทาไหร ก็จะยิ่งกระตุนความคิดสรางสรรคท่ีหลากหลาย และยัง
ทําใหเราเห็นขยะเหลานี้เปนวัตถุดิบ และสามารถนําไปออกแบบทําอ่ืนอยางได สวนท่ีเหลือจึงนําไป 
Recycle นอกจากนี้ การเลือกขยะเพื่องานดีไซนท่ีจะทําใหเกิดความยั่งยืนท้ังทางดานส่ิงแวดลอมและ
ดานธุรกิจ หรือเพื่อใหไดประโยชนกับส่ิงแวดลอมอยางแทจริง ควรจะมองในเรื่องของ Supplychain 
ดวยวา มีขยะนี้จํานวนมากเพียงใดหรือตอเนื่องแคไหนและสรางปญหาใหกับส่ิงแวดลอมอยางไร 
สามารถนํากลับมา Recycle ไดหรือไม  เพราะขยะท่ีมีจํานวนนอยแลวนํากลับมา Recycle ไดจะสงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอมนอยกวา (สิงห  อินทรชูโต, 2552:70-74) 
 

11. การวิเคราะหวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนภายในรถยนต 
 วัสดุสําหรับผลิตช้ินสวนภายในรถยนต มีหลายชนิด ซ่ึงอยูในกลุมวัสดุสําหรับอุตสาหกรรม
การผลิตแทบท้ังส้ิน ไมวาจะเปนวัสดุประเภทโลหะ(Metallic) โพลิเมอร (Polymer) หรือพลาสติก และ
เซรามิค (Ceramics) ซ่ึงวัสดุเหลานี้มีคุณสมบัติท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับรูปแบบการนําใชงาน  
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ภาพประกอบ 6  ภาพแสดงช้ินสวนรถยนต 
 
 ท่ีมา: http://www.quickmanagesoft.com/index.php/product-a-services 
 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ไดพิจารณาวัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต โดย
คัดเลือกวัสดุท่ีมีกระบวนการนํากลับมาใชใหมดวยกรรมวิธีท่ีไมซับซอน ใชเคร่ืองจักรไมใหญมาก มี
ปริมาณเศษเหลือเพียงพอสําหรับรองรับการผลิตท่ีมีจํานวนมาก   มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการนํามาใช
ในการออกแบบและผลิตชุดนั่งเลนอเนกประสงค สําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักในอาคารสูง ท่ี
สามารถขึ้นรูปโดยกระบวนการที่ไมซับซอนมาก มีความปลอดภัยและแข็งแรงในการใชงานจริง โดย
เปนการคัดเลือกจากการศึกษาขอมูลทางกายภาพของเศษวัสดุและการคัดเลือกโดยผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบ โดยมีช้ินสวนท่ีนํามาพิจารณา ดังนี้ 
 - ช้ินสวนวัสดุประเภทโลหะ จากกระบวนการปมข้ึนรูปช้ินสวนท่ีอยูภายในรถยนต 
 - ช้ินสวนสายรัดเข็มขัดนิรภัย ท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต 
 -  ช้ินสวนวัสดุสําหรับทําอุปกรณชุดเบาะนั่ง เชน  ฟองน้ํา หนัง ผาหุมเบาะ 
 จากการศึกษาวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต เพื่อนําไปออกแบบ
ชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง   ไดกําหนดและคัดแยก
ประเภทของเศษวัสดุตามประเภทของช้ินงาน  ดังนี้ 
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 1.  วัสดุเหลือใชประเภทโลหะ  
  วัสดุเหลือใชประเภทโลหะ ท่ีเหลือจากกระบวนการข้ึนรูปโลหะแผนของช้ินสวนตางๆ 
โดยเฉพาะกระบวนการตัดเฉือน  ซ่ึงเปนกระบวนการเร่ิมตนของงานข้ึนรูปโลหะแผนกอนท่ีจะนําไปใช
ในกระบวนการอื่นตอไป เชน การปม  การพับ  การดึงข้ึนรูป สามารถแบงหลักการตัดเฉือนพื้นฐานออก
ได 2 ชนิด คือ งานตัดเจาะ (Punching หรือ Piercing)  กับงานตัดแผนเปลา (Blanking) (ศิริชัย ตอสกุล; 
และ อนุชา วัฒนาภา.  2554: 127)  ซ่ึงกระบวนการนี้จะมีเศษเหลืออยูเปนจํานวนมาก  เชน ชุดอุปกรณ
แปนเบรค  คันเรง คลัทช  ช้ินสวนของชุดโรงสรางเบาะนั่ง เปนตน เศษโลหะเหลานี้มีความแตกตางท้ัง
ดานคุณสมบัติวัสดุ  รูปรางและปริมาณเศษท่ีเหลือจากกระบวนการผลิต แยกเปนเกณฑดานตางๆ ดังนี้  
  1.1  ขนาด รูปทรง และความหนา  ช้ินสวนท่ีเหลือจากการขึ้นรูปโลหะแผนจะมีขนาดท่ี
แตกตางกันข้ึนอยูกับรูปแบบและชนิดของช้ินงานนั้น  การคัดเลือกเศษวัสดุมาใชจะตองคํานึงถึงรูปแบบ
ของผลิตภัณฑท่ีออกแบบวาตองการใชวัสดุขนาดเทาใด จะไดคัดเลือกเศษวัสดุนั้นใหมีความเหมาะสม 
เพ่ือลดกระบวนการผลิตท่ีซับซอนยิ่งข้ึน   ความหนาของเศษวัสดุก็เชนกัน  ช้ินสวนรถยนตบางช้ินใช
โลหะมีความหนาตางกันข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการใชงานของชิ้นสวนนั้น  การคัดเลือกความหนา
ของเศษวัสดุ จึงมีผลตอความแข็งแรง น้ําหนัก  ในการนํามาออกแบบผลิตภัณฑชุดนั่งเลนอเนกประสงค
ในครั้งนี้ดวย   
  1.2   ปริมาณ  ปริมาณเศษวัสดุเหลือใชนับวามีความสําคัญในการคัดเลือกช้ินสวนนั้นมาใช
งาน เพราะเศษวัสดุบางช้ิน มีคุณสมบัติทางดานขนาดและรูปทรงท่ีเหมาะสม แตเม่ือนํามาใชงานแลว 
ไมสามารถตอบสนองในกระบวนการผลิตจํานวนมากได  
  1.3   สมบัติพิเศษของวัสดุ เชน สมบัติเชิงกล ช้ินสวนเศษโลหะบางประเภท อาจมีสมบัติ
เชิงกลที่ตางกัน ไมวาจะเปน ความแข็ง ความแข็งแรง การยืดหยุน น้ําหนัก เปนตน สมบัติทางเคมี โลหะ
บางชนิดอาจจะทนการกัดกรอนตางกัน เชน เหล็ก  อลูมิเนียม แสตนเลส เปนตน  
 

 
ภาพประกอบ 7  เคร่ืองจักรข้ึนรูปงานโลหะแผน 



 
 

 

52 

 
 

ภาพประกอบ 8  ช้ินสวนเศษโลหะท่ีเหลือจากกระบวนการตัด (Scrap) 
 
 2.  สายรัดเข็มขัดนิรภัย  
  สายรัดเข็มขัดนิรภัยในรถยนตสวนใหญผลิตจากเสนใยโพลีเอสเตอร มีความเหนียวและ
ทนตอแรงดึงไดสูง  สําหรับชุดสายรัดเข็มขัดนิรภัยนั้นในประเทศไทยมีท้ังการผลิตใชเองในประเทศ
และนําเขา   
  คุณสมบัติของสายรัดเข็มขัดนิรภัย (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เข็มขัดนิรภัยสําหรับ
รถยนต 721-2551)  สายคาด จะตองมีคุณสมบัติสามารถดูดซับและกระจายพลังงานได มีขอบกันลุยมี
ความกวางของสายรัดภายใตแรงดึง  980 daN จะตองไมนอยกวา 46 mm  
 

 
 

ภาพประกอบ 9  เศษสายรัดเข็มขัดนิรภัย 
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  จากการศึกษากระบวนการผลิตสายรัดเข็มขัดนิรภัย พบวาเศษวัสดุท่ีแหลือสวนใหญเปน
เศษที่ไมผานการตรวจสอบคุณภาพจากโรงงานและเปนเศษเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิต  ในการนํา
สายรัดเข็มขัดนิรภัยกลับมาใชงานนั้น มีท้ังทางตรงและทางออม  คือ นําสายมาใชโดยตรงในการผูก 
หรือรัดส่ิงของเพื่อการลาก  ดึงหรือยกส่ิงของหนักๆ  สวนการนําไปรีไซเคิลใชอีกวิธีหนึ่งคือ การนําไป
ตีดวยเคร่ืองตีใย  เพื่อใหไดเสนใยโพลีเอสเตอร  สําหรับนํากลับไปใชในการผลิตดานอ่ืน  เชน เบาะ
รถยนต หมอน  เบาะเฟอรนิเจอร  เปนตน   
 3.  อุปกรณชุดเบาะนั่ง   
  วัสดุสําหรับทําเบาะน่ังในรถยนตประกอบไปดวย  โครงสรางท่ีนั่งพรอมอุปกรณปรับ
เล่ือนท่ีเปนโลหะ ฟองน้ํา หรือใยสังเคราะห  และวัสดุหุมปดมีท้ังหนังซ่ึงเปนท้ังหนังแทและหนังเทียม 
ผลิตจาก  PVC เกรด A  ในกระบวนการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรม  ช้ินสวนเหลานี้มีความแตกตาง
กันท้ังในเร่ืองการออกแบบและการเลือกใชวัสดุ เพราะรถแตละรุน แตละยี่หอมีการออกแบบและ
เลือกใชวัสดุท่ีตางกัน  แตปริมาณวัสดุในกลุมฟองน้ําและวัสดุหุมเบาะนั้น มีเศษเหลือในปริมาณมาก 
เพียงแตรูปทรงอาจจะมีขนาดท่ีคละกัน ตามรูปแบบของแตละผลิตภัณฑ   
การนําเศษวัสดุกลุมนี้กลับไปใชใหมมีท้ังนําไปตัดเย็บเพื่อเปนของใช เชน  นําไปเย็บเปนกระเปา นําไป
หุมเฟอรนิเจอร เปนตน  สวนฟองน้ํา มีการนําเศษไปบดและอัดข้ึนรูปใหมสําหรับใชในงานเฟอรนิเจอร
เปนหลัก 
 

 
 

ภาพประกอบ 10  เบาะและวสัดุหุมเบาะรถยนต 
 

 ท่ีมา: http://www.gmseat.com. 
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ภาพประกอบ 11  เศษวัสดหุุมเบาะท่ีเหลือจากโรงงานผลิต 

 
 ท่ีมา: บริษัท ไทยซัมมิท ออโตซีท จํากัด. 
 

13. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 โครงการ "เปล่ียนขยะเปนทอง" ภายใตการสนับสนุนของโครงการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนยบริการจัดการเทคโนโลยี (TMC) สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) รวมกับสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย โดยมี ผศ.ดร.สิงห อินทรชู
โต เปนท่ีปรึกษาโครงการ 
 การออกแบบผลิตภัณฑภายใตโครงการนี้ ไดผานกระบวนการออกแบบจากเศษวัสดุ โดย
แบงเปน 9 ข้ันตอน คือ  
 1. การสรางความตระหนักกับบุคลากรภายในโรงงาน (Creating Awareness) ในเร่ืองความ 
สําคัญของส่ิงแวดลอม และพรอมท่ีจะรวมมือสรางสรรคผลงาน 
 2.  พิจารณา - คัดแยกเศษวัสดุ (Scrap Categorisation) เพื่อนําไปใชออกแบบ  
 3.  การทดลองและหาเทคนิคใหมๆ  พัฒนาผลิตภัณฑกับ เศษวัสดุ ท่ี มีอยู  (Material 
Experimental)  
 4.  การเลือกเทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือพัฒนาตอ (Technique Identification) โดยคํานึงถึง
เศรษฐกิจและกระบวนการผลิตควบคูกัน  
 5.  กระบวนการคิด ออกแบบ สรางสรรคผลิตภัณฑจากวัสดุและเทคนิคการผลิตท่ีเลือกมาใช 
(Design Collaboration)  



 
 

 

55 

 6.  วิธีการขึ้นรูป ประกอบช้ินงาน (Fabrication Method) นําแนวคิดและรูปแบบท่ีไดมาสราง
เปนช้ินงาน  
 7.  การสรางตนแบบผลิตภัณฑ (Prototyping)  
 8.  การทดสอบผลงาน (Prototype Refinement) 
 9.  การ ทดสอบดานการตลาด (Market Survey) ดูความเปนไปไดท้ังในเร่ืองของรูปแบบ การ
ใชงาน ราคา รวมไปถึงขอเสนอแนะตางๆ เพื่อปรับปรุงงานออกแบบตอไป 
 โครงการนี้ไดผลงานจากเศษขยะท่ีกลายเปนผลิตภัณฑใหม ตัวอยางเชน โตะ - เกาอ้ีท่ีมี 
อัตลักษณโดดเดน ผลิตจากเศษไมของบริษัทผลิตประตู Master Door, Rokking Puff Stool โตะผลิตจาก
แผน EVA เศษวัสดุเหลือใชจากโรงงานทํารองเทา Kito ท่ีถูกมัด จัดทรงใหม กลายเปนหนึ่งช้ินงานท่ีฉีก
ภาพลักษณไปจากส่ิงท่ีบริษัทเคยทํา และเกาอี้นั่งตัวยาว (Cutlery Bench) ผลิตจากเศษเหล็กของบริษัท 
Siam Steel ท่ีหยิบเอารูปทรงของเศษเหล็กมาตอเช่ือมและพนสี  ท้ังสามผลิตภัณฑ สามารถฉีก
ภาพลักษณจากวัสดุเหลือใช กลายเปนผลิตภัณฑใหมท่ีสามารถสรางมูลคาเพิ่ม ไดอยางดีเยี่ยม 
 จิตพร จินดาโรจน (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองเฟอรนิเจอรสําหรับท่ีพักอาศัย กลาววา 
รายไดในการประกอบอาชีพสวนใหญจะถูกจัดสรรคาใชจายถึง 25% มาเปนคาใชจายสําหรับท่ีพักอาศัย 
การสรางบานพักอาศัยโดยสภาพเนื้อท่ีมีบริเวณเพียงพอตอความตองการในการรองรับกิจกรรมพื้นฐาน
สําหรับท่ีพักอาศัย แนวทางและรูปแบบของเฟอรนิเจอรมีหลากหลายเนนประโยชนการใชงานอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับธรรมชาติใหมีความสัมพันธรวมกันและสามารถใชงานไดตรงกับกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนจริง 
 ชาญณรงค สุทธิลักษณสกุล ไดทําการศึกษาเร่ือง การใชพื้นท่ีภายในหองพัก ประเภทอาคาร
ชุดราคาถูก: กรณีศึกษา โครงการสินธนาแมนช่ัน (ถนนนวมินทร), กรุงเทพมหานคร  จากการศึกษาผูอยู
อาศัย พบวา การใชพื้นที่ภายในหอง ผูพักอาศัยมักจัดพื้นท่ีสวนอเนกประสงค มักใชสวนระเบียงในการ
ซักลาง ตากเส้ือผาและประกอบอาหาร มีการใชอุปกรณเคร่ืองเรือนเปนตัวแบงพื้นท่ีใหเปนสัดสวน และ
จัดอุปกรณเคร่ืองเรือนใหชิดผนัง ลักษณะของอุปกรณเคร่ืองเรือน สวนใหญเปนแบบสําเร็จรูป สามารถ
พับเก็บ และงายในการขนยาย จากการศึกษาพบวา การอยูอาศัยมีกิจกรรมหลายประเภท เนือ่งจากพ้ืนท่ีมี
อยูอยางจํากัด ผูอยูจึงตองใชพื้นท่ีแบบซอนทับกัน การใชพื้นท่ีภายในหองพัก มีลักษณะยืดหยุน พื้นท่ี
เดียวกันมักใชหลายกิจกรรม โดยมีพื้นท่ีสวนอเนกประสงคเปนพื้นท่ีใชงานหลัก สวนพื้นท่ีระเบียง มัก
ถูกดัดแปลงและเพ่ิมอุปกรณ ใหเปนสวนซักลาง ตากเส้ือผา และปรุงอาหาร  
 ชานนท ไกรรส ไดทําการศึกษาเร่ืองโครงการออกแบบมานั่งเคร่ืองเคลือบดินเผาสําหรับพื้นท่ี
สวนบริเวณที่พัก  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและผลิตมานั่งเคร่ืองเคลือบดินเผาสําหรับ
พื้นท่ีสวนบริเวณท่ีพักอาศัยท่ีมีลักษณะเรียบงายและรวมสมัย โดยมีแนวความคิดและแรงบันดาลใจมา
จากรูปทรงของสปอร เปนการนําเอาเสนโคงและรูปทรงท่ีมีเอกลักษณมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 
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ทําใหเกิดความรูสึกสมบูรณ การเจริญเติบโต ความสงางาม โทนสีท่ีใชตกแตงเปนสีวรรณะเย็นเพื่อให
เกิดความรูสึกผอนคลาย สงบ และสดช่ืน ซ่ึงใชสีเคลือบจากการทดลองใหเปนไปตามแนวคิดและมี
ความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม ท้ังนี้การออกแบบมีความคาดหมายใหเกิดประโยชนใชสอย
หลักตอมนุษย เพื่อใชนั่งและตกแตงสวน ประโยชนใชสอยรองตอสัตวท่ีอาศัยบริเวณพื้นท่ีสวน เพื่อใช
สําหรับใสน้ําหรืออาหาร 
 จากการออกแบบและผลิตมานั่งเคร่ืองเคลือบดินเผา ผลของการวิจัยพบวา สามารถสรางสรรค
ผลิตภัณฑไดรูปทรงและสีสันท่ีงดงามสามารถนําไปใชงานไดจริงและผลิตซํ้าไดตามกระบวนการผลิต
อุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาสามารถสงเสริมใหพื้นท่ีสวนบริเวณท่ีพักอาศัยมีความสมบูรณและ
งดงามมากยิ่งข้ึน 
 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวาง
บริเวณระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูง  โดยการนําเศษวัสดุท่ีเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายใน
รถยนตมาใชในการออกแบบ  เพื่อใหเกิดช้ินงานใหมมีรูปแบบท่ีตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคท่ี
พักอาศัยในอาคารสูง และเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษวัสดุเหลือใช  โดยผูวิจัยไดดําเนินการไวดังนี้ 
 1.  ประชากรกลุมตัวอยาง 
 2.   ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล     
 3.   สถิติท่ีใชในการประเมินชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยใน
อาคารสูงท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 
 
ขั้นตอนการศึกษาและพัฒนาชุดน่ังเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัย
ในอาคารสูงท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวนภายในรถยนต 
 1.  ประชากรท่ีใชในงานวิจัย 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก แบบรางชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงท่ีออกแบบโดยผูวิจัยจํานวน  15  แบบ กลุมตัวอยางใชการสุมเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยผูเช่ียวชาญ  จากแบบรางชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงท่ีออกแบบโดยผูวิจัยจํานวน  3 รูปแบบ 
 2.  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  
  ผูวิจัยไดแบงข้ันตอนในการดําเนินการวิจยัไว ดังนี ้
  2.1  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
   2.1.1  ศึกษาเอกสารขอมูลจากหนังสือและบทความ วารสาร ท่ีเกี่ยวของกับพื้นท่ีใชสอย
บริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง  โดยไดทําการศึกษารูปแบบอาคารสูง รูปแบบระเบียงในอาคารสูง 
การใชเฟอรนิเจอรสําหรับท่ีอยูอาศัยในอาคารสูง เพื่อนําขอมูลมาเปนแนวทางในการออกแบบชุดนั่งเลน
อเนกประสงค 
                2.1.2 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนภายในรถยนต คัดแยก  วิเคราะห และคัดเลือกวัสดุจากแบบประเมินดานความเหมาะสมของวัสดุ
จากผูเชียวชาญดานวัสดุและผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ โดยผูวิจัยไดศึกษาท้ังจากเอกสาร  วารสาร  
บทความ งานวิจัยของนักวิจัยทานอ่ืน และศึกษาถึงกระบวนการรีไซเคิลเศษวัสดุเหลานั้นท่ีมีมากอนแลว อีก
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ท้ังลงพื้นท่ีสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลดานประเภทของเศษเหลือใชและนําตัวอยางวัสดุเหลานั้น มาเปน
ขอมูลในการศึกษาข้ันตอไป   
   2.1.3 ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค เฟอรนิเจอรและของแตงบาน
อเนกประสงค รวมท้ังงานออกแบบท่ีเกี่ยวกับเศษวัสดุเหลือใชของนักออกแบบทานอ่ืน  ท้ังจากเอกสาร  
วารสาร  บทความ และงานวิจัย ถึงทฤษฎีแนวคิดท่ีใชในการออกแบบ  เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการ
ออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค  
  2.2   วิเคราะหขอมูล กําหนดปญหา  
   ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการศึกษา และกําหนดปญหาของการวิจัย  โดย
คํานึงถึงปญหาของการใชเคร่ืองเรือนในพื้นท่ีจํากัดบนอาคารสูง  ท้ังเร่ืองรูปแบบและประโยชนการใชงานท่ี
ไมตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคเทาท่ีควร  อีกท้ังไดเห็นความสําคัญของแนวทางการออกแบบ
เพื่อส่ิงแวดลอม จึงไดนําเอาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ จากเศษวัสดุเหลือใช มาเปนแนวทางในการ
ออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคในครั้งนี้  โดยไดศึกษาจาก เอกสาร งานวิจัย และลงพื้นท่ีศึกษาถึง
กระบวนการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต และเก็บตัวอยางวัสดุมาวิเคราะหเพื่อหาความเหมาะสมในการ
นํามาออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง 
  2.3 สรางแบบสอบถามเพ่ือประเมินความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภค   
   ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือในการวิจัยโดยแบงแบบสอบถามเปน 3 สวนดังนี้ 

   สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม เพื่อเปนฐานขอมูลสําหรับการวิเคราะห
ความตองการในข้ันสูง 

   สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ เพื่อเปนการวิเคราะหถึงความตองการของผูบริโภค
ในดานการใชสอย  ดานรูปแบบ ดานความงาม เพื่อใหสอดคลองกับหลักเกณฑท่ีผูวิจัยนํามาใชในการ
ออกแบบ  

   สวนท่ี 3 คําถามปลายเปดซ่ึงมีหัวขอคําถามดังนี้    
 ขอท่ี 1  เหตุผลท่ีทานสนับสนุนตอการตัดสินใจเลือกใช ชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับ

วางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัย 
 ขอท่ี 2 ทัศนคติดานรูปแบบ ชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพัก

อาศัยของทาน 
 ขอท่ี 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ

ระเบียงท่ีพักอาศัยจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 

  จากน้ันไดสงแบบฟอรม ทางจดหมาย และแบบสอบถามอิเลคทรอนิคส  ใหผูบริโภคท่ีพัก
อาศัยในอาคารสูงในเขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เปนผูตอบแบบสอบถาม 
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  2.4.  การออกแบบราง  
   ในข้ันตอนการออกแบบรางนั้น ผูวิจัยไดใชองคความรูท่ีไดจากข้ันตอนการศึกษาขอมูล 
มาสรางกรอบแนวคิดในการออกแบบโดยนําทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑเคร่ืองเรือน ทฤษฎีการออกแบบ
และตกแตงภายใน  องคความรูเร่ืองการแบงพื้นท่ีใชสอยในท่ีพักอาศัย การออกแบบในพื้นท่ีจํากัดอีกท้ังยัง
คํานึงถึงหลักเกณฑการออกแบบในดานตางๆ ดังนี้     

  2.4.1 หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย 
   1) ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function)  
     2) ดานความงาม (Aesthetic  Function) 

  2.4.2 หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย 
    1) ดานวัสดุ (Material) ท่ีใชในการผลิต  
           2) กรรมวิธีการผลิต (Process) 

   2.4.3 หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect)  
  2.5 การคัดเลือกและจัดกลุมแบบราง  

   หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบรางแลวไดทําการคัดเลือกและจัดกลุมใหได 15 แบบ
เพื่อเปนประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้  โดยใชหลักเกณฑ ในการแบงกลุมดังนี้  
   2.5.1 หลักเกณฑดานรูปแบบและประโยชนการใชงาน   
   2.5.2 หลักเกณฑดานการจัดเก็บ 
   2.5.3 หลักเกณฑดานการเลือกใชวัสดุในการผลิตโดยอางอิงจากผลการประเมินความ
ตองการดานรูปแบบของผูบริโภค และลงรายละเอียดของการออกแบบในแบบรางเพื่อนําเสนอให
ผูเช่ียวชาญทําการคัดเลือกใหเหลือ 3 แบบในคร้ังตอไป 
   2.6 การสรางแบบประเมินประสิทธิภาพชุดนั่งเลนอเนกประสงค คร้ังท่ี 1  

   ผูวิจัยไดนําความรูท่ีไดจากการศึกษาเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินทางดาน
รูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค สําหรับวางบริเวณระเบียงหองพักอาศัยในอาคารสูง  เพื่อใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินประสิทธิภาพของชุดนั่งเลนโดยใชหลักเกณฑการประเมิน 3 ดานไดแก  หลักเกณฑดานประโยชน
การใชสอย  หลักเกณฑดานการออกแบบ และหลักเกณฑดานการผลิต  โดยเปนการประเมินแบบราง 15 
แบบ เพื่อคัดเลือกใหเหลือ 3 แบบ   ผูวิจัยไดแนบแบบประเมินการคัดเลือกเศษวัสดุที่ไดจากการศึกษาและ
เก็บตัวอยางช้ินงาน เพื่อใหผูเช่ียวชาญไดทําการประเมินหาความเหมาะสมในการเลือกวัสดุมาใชใน
กระบวนการออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ 

   สรางแบบประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวาง
บริเวณระเบียงหองพักอาศัยในอาคารสูง  ประกอบคําช้ีแจงและขอเสนอแนะ ซ่ึงมีรายละเอียด
ประกอบดวย 2 ตอน คือ 
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   สวนท่ี 1 เปนแบบสอบถามของผูเช่ียวชาญ โดยเปนการประเมินแบบมาตราสวน 
(Rating Scale) ซ่ึงกําหนดคาคะแนน (Weight) ออกเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
                         5   หมายถึง   ผลการประเมินในระดับดีมาก 
      4   หมายถึง   ผลการประเมินในระดับด ี
   3   หมายถึง   ผลการประเมินในระดับพอใช 
                      2   หมายถึง   ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
                      1   หมายถึง   ผลการประเมิน ในระดับใชไมได 
 
   กําหนดเกณฑ การแปลความหมาย ขอมูลท่ีเปนคาเฉล่ียตางๆ  ดังนี้ 
                   คาเฉล่ียระหวาง                         ความหมาย 
                       4.51   -   5.0                    ผลการประเมินในระดับดีมาก 
                       3.51   -   4.50                  ผลการประเมินในระดับด ี
                       2.51   -   3.50                  ผลการประเมินในระดับพอใช 
                       1.51   -   2.50                  ผลการประเมินในระดับตองปรับปรุง 
                        1.00   -   1.50                  ผลการประเมินในระดับใชไมได 
           
   สวนท่ี 2 เปนแบบคําถามปลายเปด สําหรับตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็น
เพิ่มเติมและใหขอเสนอแนะตางๆ 
   การประเมินในข้ันตอนนี้ไดกําหนดผูเช่ียวชาญไว 5 ทาน ดังนี้คือ 

   ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ ไดแก คุณวิจิตร อภิชาติเกรียงไกร ศิลปนและนัก
ออกแบบจาก  THAIFORM STUDIO   

   ผูเ ช่ียวชาญดานการออกแบบอาคารและท่ีพักอาศัย ไดแก คุณกันยนา ฉาไธสง 
สถาปนิกและนักออกแบบ   

   ผูเช่ียวชาญทางดานวิชาการ  ไดแก รศ.วิชัย  สุรเชิดเกียรติและอาจารยบุญกอง  ทะกล
โยธิน  อาจารยประจําภาควิชาสถิติประยุกต  คณะวิทยาศาสตรประยุกตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอม
เกลา พระนครเหนือ 

   ผูเช่ียวชาญ ดานอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต  ไดแก คุณไพโรจน  
สิทธิศร กรรมการผูจัดการ บริษัท อาร เอส เอ็ม เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด  (ผลิตช้ินสวนรถยนต) 
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   2.7 ปรับปรุงพัฒนาแบบรางคร้ังท่ี 1 ท้ัง 3 แบบ 
   หลังจากวิเคราะหผลการประเมินจากแบบประเมินประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1 แลวนําผลท่ี

ไดจากการประเมินมาปรับปรุงพัฒนารูปแบบท่ีไดจากการประเมินท่ีมีคะแนนสูงสุด 3  รูปแบบ  โดยใช
หลักเกณฑท่ีไดกําหนดในแบบประเมินคร้ังท่ี 1 และคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ  แลวสรางแบบรางออกมา
เปนภาพจําลอง 3 มิติ   ทั้ง 3 รูปแบบ 
  2.8 สรางเคร่ืองมือประเมินประสิทธิภาพชุดนั่งเลนอเนกประสงคคร้ังท่ี 2  
   ผูวิจัยทําการศึกษาการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย โดยใชกลุมคําถามตามแบบประเมิน
คร้ังท่ี 1 และเพิ่มคําถามในหลักเกณฑทางดานการตลาดเขาไปในแบบประเมินเพื่อเปนแนวทางในการ
วัดประสิทธิภาพชุดนั่งเลนอเนกประสงคทางดานการตลาด  การประเมินในข้ันตอนนี้ใชผูเช่ียวชาญกลุม
เดมิท้ัง 5 ทาน   
  2.9 นําเสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญ คัดเลือกแบบรางใหเหลือ 1 แบบ และปรับปรุงพัฒนา
แบบรางคร้ังท่ี 2 จากคําแนะนํา ของผูเชี่ยวชาญ     

   นําเสนอแบบรางท่ีพัฒนาจากคําแนะนําของผูเช่ียวชาญคร้ังแรก    โดยเปนการ
นําเสนอในภาพแบบสามมิติ พรอมรูปแบบการใชงานและสัดสวนจริง เพื่อใหผูเช่ียวชาญเห็นภาพท่ี
ชัดเจนยิ่งข้ึน  จากนั้นสรุปผลการประเมินท่ีไดจากแบบประเมินประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2 และเลือกแบบราง 
ท่ีมีคะแนนมากที่สุด 1 แบบนําไปใชพัฒนาใหเปนช้ินงานตนแบบในข้ันตอนตอไป แลวทําการสราง
โมเดลตนแบบเพื่อหาความเหมาะสมของสัดสวนช้ินงาน   ใหผูเช่ียวชาญทําการประเมินประสิทธิภาพ
ของชุดนั่งเลนอเนกประสงคอีกคร้ัง 
  2.10 สรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค ผูวิจัยศึกษาข้ันตอนการสรางแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค โดยใชหลักเกณฑทางดานการออกแบบ หลักเกณฑทางดานการ
ผลิต และหลักเกณฑดานการตลาดสรางแบบประเมินในคร้ังนี้  แลวทําการสงแบบสอบถามใหผูบริโภค
กลุมแรกเปนผูตอบแบบประเมิน     โดยคัดเลือก 25 คนดวยวิธีสงทางอีเมล   (ไดจากการกรอก
แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอชุดนั่งเลนอเนกประสงคท่ี
ผลิตจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต) 
 3. สถิติท่ีใชในการประเมินประสิทธิภาพของแบบ ชุดนัง่เลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง 
  สถิติพื้นฐานไดแก 

  3.1 คาคะแนนเฉล่ีย ใชสูตร  
 

       =  
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   เม่ือ          แทนคา เฉล่ีย 
      แทนคา ผลรวมคะแนนท้ังหมด 
             แทนคา  จํานวนขอมูลท้ังหมด 
 
 
  3.2 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard  Deviation) 

 

    S.D  =    



2

 

     
   เม่ือ S.D     แทน คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                       N        แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 
                              แทน   ผลรวม 
                 X         แทน  คะแนนแตละตัว 
                              แทน   คาเฉล่ีย      
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การกําหนดขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยไดดําเนนิการวจิัย ซ่ึงมีข้ันตอนดังตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 12  การกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจยั 

ศึกษาขอมูล  เอกสาร  และงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูใชชุดน่ังเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงที่พักอาศัยในอาคารสูง เพ่ือสรางกรอบใชเปนโจทยในการออกแบบ 

ออกแบบชุดน่ังเลนครั้งที่  2 
สรางแบบชุดน่ังเลน 1 แบบ 

ประเมินประสิทธิภาพแบบชุดน่ังเลนอเนกประสงค
โดยผูเช่ียวชาญกลุมเดิมและผูบริโภค 

นําเสนอตอคณะกรรมการผูควบคุมปริญญานิพนธ 

ปรับปรุงแกไขแบบชุดน่ังเลนอเนกประสงคตาม
คําเสนอแนะ 

คัดเลือกใหเหลือ 3 แบบ โดยผูเช่ียวชาญ 

วิเคราะหขอมูล  กําหนดขอบเขตปญหา

ออกแบบรางชุดน่ังเลนอเนกประสงค 
ครั้งที่  1 จํานวน 15 แบบ 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาและพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพัก
อาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนภายในรถยนต  ผูวิจัยนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล ตามลําดับความสําคัญของกระบวนการวิจัยและการออกแบบ  พิจารณาผลจาก
แบบสอบถามท่ีนํามาใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหไดมาซ่ึงตนแบบท่ีตองการ   โดยแบงการนําเสนอ
ผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน  4  ข้ันตอน  ดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภค 
 ข้ันตอนท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคของผูเช่ียวชาญ  
คร้ังท่ี 1  
  ข้ันตอนท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคของผูเช่ียวชาญ  
คร้ังท่ี 2 
 ข้ันตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอช้ินงานตนแบบ  
 

ขั้นตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมลู ความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภค 
 ในสวนนี้จะแสดงใหเห็นถึงภาพรวมเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูบริโภค  ซ่ึงถือวามี
ความสําคัญมากตอการสรางกรอบแนวความคิดเพ่ือใชเปนโจทยท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง ท้ังในแง
ความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภค ซ่ึงนําผลที่ไดเปนแนวทางในการออกแบบใหสอดคลองกบั
คุณลักษณะพื้นฐานของผูบริโภค แบงเปน  2 สวน ดังนี้   
 สวนท่ี 1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน  
 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบและขอเสนอแนะตางๆ  
             สําหรับผลการวิเคราะหขอมูล นําเสนอโดยใชสถิติพรรณนาในรูปของคารอยละ ขอมูล
ดังกลาวนําเสนอดังตาราง 6-7    
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   ตาราง 6  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามขอมูลพื้นฐาน    
        

ขอมูลพื้นฐาน กลุม จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 34 68.00 
  หญิง 16 32.00 
สถานภาพ โสด 35 70.00 
  สมรส 14 28.00 
  หยาราง 1 2.00 
อายุ ต่ํากวา 20 ป 5 10.00 
  20 - 30 ป 14 28.00 
  31 - 40 ป 25 50.00 
  40 ปข้ึนไป 6 12.00 
อาชีพ นักศึกษา 3 6.00 

ขาราชการ 5 10.00 
ธุรกิจสวนตัว 11 22.00 

 พนักงานเอกชน 31 62.00 
ขนาดท่ีพักอาศัย 20-30  ตร.ม. 5 10.00 
  31-50  ตร.ม. 29 58.00 
  51-100 ตร.ม. 14 28.00 
  มากกวา 100 ตร.ม. 2 4.00 
จํานวนผูพักอาศัย 1 คน 6 12.00 
  2-3 คน 36 72.00 
  4 คนข้ึนไป 8 16.00 

มี 49 98.00 ท่ีพักอาศัยมีระเบียง
หรือไม ไมมี 1 2.00 
ชวงเวลาที่ตองการใชพ้ืนที่ เชา 10 20.00 
บริเวณระเบียงมากที่สุด กลางวัน 8 16.00 
 เย็น 10 20.00 
 กลางคืน 22 44.00 
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ตาราง 6 (ตอ) 
 

ขอมูลพื้นฐาน กลุม 
จํานวน  
(คน) 

รอยละ 

ลักษณะกิจกรรมใดท่ี 
ทําบริเวณระเบียง 
  
 

รับประทานอาหาร 
นั่งทํางาน 
นั่งเลน/ พักผอนอิริยาบถ 
อานหนังสือ   

4 
5 

34 
6 

8.00 
10.00 
68.00 
12.00 

ทานเคยเห็นผลิตภัณฑที่ทํา   
จากเศษวัสดุเหลือใชหรือไม 

เคย 
ไมเคย 

50 
0 

100.00 
0.00 

ผลิตภัณฑจากเศษวัสด ุ
ท่ีทานเคยเห็นเปนประเภท
ใด 

เคร่ืองเรือน เชน โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 
ของตกแตงบานเชน แจกัน โคมไฟ ฯลฯ 
เคร่ืองประดับ เชน สรอยคอ สรอยขอมือ 
ตางหู ฯลฯ 
ของใชในครัวเรือน เชน ถาดผลไม ท่ีรอง
แกว ฯลฯ 

30 
10 
4 
 

6 

60.00 
20.00 
8.00 

 
12.00 

เศษวัสดุเหลือใชจาก
อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวน
ภายในรถยนตสามารถนํามา
พัฒนาเปนผลิตภัณฑประเภท
ใดไดบาง 

เคร่ืองเรือน เชน โตะ เกาอ้ี ฯลฯ 
ของตกแตงบานเชน แจกัน โคมไฟ ฯลฯ 
เคร่ืองประดับ เชน สรอยคอ สรอยขอมือ 
ตางหู ฯลฯ 
ของใชในครัวเรือน เชน ถาดผลไม ท่ีรอง
แกว ฯลฯ 

25 
15 
3 
 

7 

50.00 
30.00 
6.00 

 
14.00 

รวมท้ังหมด (เฉพาะกลุม) 50 100.00 

 
 จากตาราง 6  พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนชาย สถานภาพโสด อายุระหวาง 31-40 ป มีอาชีพ
เปนพนักงานเอกชน มีขนาดที่พักอาศัย 31-50  ตร.ม. จํานวนผูพักอาศัย 2-3 คน ท่ีพักอาศัยสวนใหญมี
ระเบียงและใชพื้นท่ีบริเวณระเบียงในเวลากลางคืนมากท่ีสุดรองลงมาคือชวงเชาและตอนเย็น ซ่ึง
กิจกรรมสวนใหญเปนการนั่งเลน/พักผอนอิริยาบถ ผูบริโภคสวนใหญเคยเห็นผลิตภัณฑท่ีทําจากเศษ
วัสดุเหลือใชประเภทเคร่ืองเรือน เชน โตะ เกาอ้ี ฯลฯ  นอกจากนี้ ยังพบวา เคร่ืองเรือน เชน ชุดนั่งเลน 
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โตะ เกาอ้ี ฯลฯ เปนเฟอรนิเจอรท่ีผูบริโภคสวนใหญคิดวาเศษวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินสวนภายในรถยนตสามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑประเภทดังกลาวได 
 จากภาพรวมเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูบริโภค ซ่ึงถือวามีความสําคัญมากตอการสรางกรอบ
แนวความคิดเพ่ือใชเปนโจทยท่ีใกลเคียงกับความเปนจริง ท้ังในแงความคิดเห็นและความตองการของ
ผูบริโภค จึงไดพิจารณารวมกับปจจัยท่ีใชในการออกแบบได โดยคํานึงจากหลักเกณฑ 3 หลักเกณฑ 
ดังนี้  
 1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย 
  1.1  ดานประโยชนใชสอยทางกายภาพ (Practical Function)  
     1.2  ดานความงาม (Aesthetic  Function) 
 2. หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production Aspect) ประกอบดวย 
               2.1 ดานวัสดุ (Material) ที่ใชในการผลิต  
               2.2 กรรมวิธีการผลิต (Process) 
 3. หลักเกณฑทางดานการตลาด (Marketing Aspect)  
 
 
ตาราง 7  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการออกแบบ 

 

รายการประเมิน จํานวน (คน) รอยละ 

1. ลักษณะของชุดนั่งเลนอเนกประสงคท่ีทานคิดวาเหมาะสมสําหรับวาง
บริเวณระเบียง 
    1.1  มีพนักพิง  แบบเปนชุดโตะเกาอ้ี 
    1.2  ไมมีพนักพิง แบบเปนชุดโตะเกาอ้ี 
    1.3  แบบท่ีมีรูปทรงเหมือนกัน แยกซ้ือเปนช้ินเดี่ยวได   

 
 

8 
11 
31 

 
 

 16.00  
22.00 
62.00 

2. การออกแบบใหดูแปลกใหมเพื่อสรางความแตกตาง จากรูปแบบชุด
นั่งเลนอเนกประสงคท่ีมีอยูในปจจุบัน 
    2.1 ลักษณะการใชงาน 
    2.2 รูปทรงแปลกตา สวยงาม 
    2.3 ความสะดวกในการใชงาน 
    2.4 สามารถปรับเปล่ียนการใชงานไดหลายรูปแบบ 

 
 

9 
10 
6 

25 

 
 

18.00 
20.00 
12.00 
50.00 
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ตาราง 7 (ตอ) 
 

รายการประเมิน จํานวน (คน) รอยละ 
3. สไตลของรูปแบบชุดนั่งเลนท่ีทานคิดวาเหมาะสมกับท่ีพักอาศัยใน
ปจจุบัน   
    3.1 รูปแบบดูทันสมัย 
    3.2 รูปแบบดูออนชอย เปนธรรมชาติ 
    3.3 รูปแบบส่ือถึงความเปนไทย 

 
 

42 
7 
1 

 
 

84.00 
14.00 
2.00 

4. รูปแบบการใชงาน ทานคิดวาควรมีการใชประโยชนไดกี่รูปแบบ 
    4.1     1 รูปแบบ 
    4.2     2 รูปแบบ 
    4.3     3 รูปแบบ 
    4.4      มากกวา 3 รูปแบบ 

 
0 
3 
6 

41 

 
0.00 
6.00 

12.00 
82.00 

5. การเลือกใชวัสดุเหลือใชจากการผลิตรถยนต ในการออกแบบชุด
นั่งเลนอเนกประสงค 
    5.1 ใชวัสดุกลุมโลหะ 
    5.2 ใชวัสดุกลุมพลาสติก 
    5.3 ใชประเภทกลุมส่ิงทอ ผา พรม  หนัง 
    5.4 ใชวัสดุรวมกันตามเหมาะสม 

 
 

6 
4 
3 

37 

 
 

12.00 
8.00 
6.00 

74.00 

6. ความเหมาะสมดานการการจัดเก็บ 
    6.1 จัดเก็บดวยการซอน 
    6.2 จัดเก็บดวยการแขวน 
    6.3 จัดเก็บดวยการพับ 

 
32 
5 

13 

 
64.00 
10.00 
26.00 

 
 จากตาราง 7 พบวาผูบริโภคสวนใหญตองการชุดนั่งเลนอเนกประสงคท่ีมีรูปทรงเหมือนกัน 
แยกซ้ือเปนช้ินเดี่ยวไดและรองลงมาคือชุดนั่งเลนไมมีพนักพิงซ่ึงเปนชุดท่ีประกอบไปดวยโตะกลาง
และเกาอ้ี ชุดนั่งเลนสามารถปรับเปล่ียนการใชงานไดหลายรูปแบบ มีรูปแบบท่ีดูทันสมัย มีรูปแบบการ
ใชงานมากกวา 3 รูปแบบและใชวัสดุรวมกันตามเหมาะสมซ่ึงประกอบดวย โลหะ ผาและสวนท่ีเปน
วัสดุจําพวกพลาสติก  ในการจัดเก็บนั้นผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาควรจะเก็บดวยการซอน
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รองลงมาคือการจัดเก็บดวยการพับซ่ึงความเห็นในสวนนี้ สอดคลองกับทฤษฎีการออกแบบในพ้ืนท่ี
จํากัดท่ีวาผลิตภัณฑท่ีดีจะตองมีการประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บ 
           
 สวนท่ี 3  คําถามแบบปลายเปด สําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให
ขอเสนอแนะตางๆ สรุปไดดังนี้คือ  
 การตัดสินใจเลือกใชชุดนั่งเลนอเนกประสงค  ผูบริโภคตองการใชงานเพ่ือพักผอนบริเวณ
ระเบียงและทํากิจกรรมตางๆ  เชน นั่งอานหนังสือได เลนคอมพิวเตอร นั่งทํางานโดยเปนการเปล่ียน
บรรยากาศจากในหองพักมาเปนบริเวณระเบียง นอกจากเปนแคชุดเฟอรนิเจอรสําหรับนั่งแลว ยังตอง
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบเปนอยางอ่ืนได เชนเปนท่ีนั่งเลนยาวหรือซอนข้ึนเพื่อเปนช้ันเก็บของ   
 ทัศนคติดานรูปแบบ  ผูใชตองการรูปแบบท่ีสามารถเขากับเฟอรนิเจอรช้ินอ่ืนของหองพักได  
ดูทันสมัยเปนของตกแตงท่ีพักอาศัยไปในตัว แตก็ตองใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจริง วัสดุท่ีเลือกใช
กลมกลืนกับช้ินงานไดอยางลงตัว 
 ขอเสนอแนะ ผูบริโภคใหขอเสนอแนะวาเนื่องจากชุดนั่งเลนอเนกประสงคมีสวนประกอบ
ของวัสดุเหลือใชจึงตองระวังเร่ืองความประณีตของการออกแบบ ในกรณีท่ีมีสวนประกอบของโลหะก็
ตองระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ในกระบวนการผลิตตองไมมีข้ันตอนท่ีซับซอนมาก เพื่อให
ตอบสนองตอการเปนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑตองมีน้ําหนักเบา ขนยายสะดวก 
จัดเก็บงายและสามารถปรับใชสําหรับกิจกรรมบริเวณระเบียงไดอยางหลากหลาย 
 จากข้ันตอนท่ี 1 ไดทราบผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภค
แลวทําการออกแบบรางเพ่ือกําหนดแนวทางของการแกปญหา โดยใชทฤษฎีการออกแบบท่ีไดศึกษา 
คนควาอางอิงจากขอมูลและผลวิเคราะหจากแบบสอบถาม จากน้ันทําการคัดเลือกและจัดกลุมแบบราง
โดยใชเกณฑทางดานรูปแบบ และการจัดเก็บ เปนตัวกําหนดแลวลงรายละเอียดแบบรางท้ัง 15 แบบ 
หลังจากนั้นจึงสรางแบบประเมินรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคนําเสนอแบบตอผูเช่ียวชาญในข้ัน
ตอไป 
 
 

ขั้นตอนท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธภิาพรูปแบบชุดน่ังเลนอเนกประสงคของผูเช่ียวชาญ 
ครั้งท่ี 1  
 จากแบบรางท้ัง 15 แบบ ผูเช่ียวชาญ ไดประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
คร้ังท่ี 1 พรอมท้ังประเมินการคัดเลือกวัสดุ ใหไดแบบรางเหลือ 3 แบบ ได ผลการวิเคราะหขอมูล ดัง
แสดงในตาราง 8 
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ตาราง 8   ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคของผูเช่ียวชาญ คร้ังท่ี 1 
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากตาราง 8 พบวา ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคของ
เช่ียวชาญ จํานวน 5 ทาน คร้ังท่ี 1  ไดประสิทธิภาพของแบบรางสูงสุด 3 อันดับและสอดคลองกับ
สมมุติฐานดังนี้  
 แบบท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ 3.89 ผลการประเมินในระดับดี หลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 อยูในระดับดี  หลักเกณฑดานการออกแบบ มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.75 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการผลิตมีคาเฉล่ีย 3.80 อยูในระดับดี     
 ผูเช่ียวชาญแนะนําวา ควรจะศึกษาเร่ืองโครงสรางหลักในการรับน้ําหนัก ใหมีกระบวนการ
ผลิตท่ีงาย ดูไมใหญมากแตแข็งแรง ใหมองจากภายนอกแลวดูบางเบาสวยงาม 
 แบบท่ี 4   มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ  4.03  ผลการประเมินในระดับดี  หลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการออกแบบ มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.75 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการผลิตมีคาเฉล่ีย 3.93 อยูในระดับดี  ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา 
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รูปแบบอาจจะไมเหมาะกับพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก แตรูปแบบสามารถใชงานไดดี เหมาะกับหองพักอาศัยท่ีดู
ทันสมัยกลุมเปาหมายนาจะเปนวัยรุน    
 แบบท่ี  7  มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ  4.18  ผลการประเมินในระดับดี หลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 อยูในระดับดี  หลักเกณฑดานการออกแบบ มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.35 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการผลิตมีคาเฉลี่ย 4.13 อยูในระดับดี    ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา
รูปแบบดูเรียบงาย สามารถนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดอีกควรพิจารณาเร่ืองกระบวนการขนสง 
และจัดเก็บ ตองระวังเร่ืองความปลอดภัยในการใชงาน  
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 แบบท่ีปรับปรุงหลังผลการประเมินประสิทธิภาพและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ คร้ังท่ี1 
 ชุดนัง่เลนอเนกประสงค ฯ แบบท่ี 3  มีรูปแบบมีลักษณะเปนท่ีนั่งเดีย่ว สามารถแยกซ้ือเปนช้ิน
ไดตามความตองการ  วัสดุรองน่ังทําจากเศษสายรัดเข็มขัดนิรภยัยอมสีใหม  มีความเหนียวสามารถ
รองรับน้ําหนกัในการนั่งได  ยึดติดกับโครงสรางท่ีเปนโลหะพับ  แยกมาช้ินสวน  ประกอบดวยการยึด
เกลียว ผูใชสามารถทําตามคูมือท่ีใหมาได  วิธีการใชงานนอกจากใชนั่งแลวสามารถนําไปแขวนท่ีผนัง
ดวยการติดต้ังอุปกรณแขวน สามารถกลับดานวางส่ิงของแทนช้ันวางของได มีถุงผาพรอมชองใสของ
สําหรับเก็บส่ิงของเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชบริเวณระเบียง เชน กรรไกรแตงกิ่งสําหรับสวนริมระเบียง ขวด
ปุยสําหรับตนไม เปนตน  (ราคา 2 ช้ิน ตอ 1 ชุด = 1,450บาท ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
ภาพประกอบ 13  แบบชุดนัง่เลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี 3 
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 ชุดนัง่เลนอเนกประสงค ฯ แบบท่ี 4  มีรูปแบบมีลักษณะเปนท่ีนั่งกลม สามารถดึงแยกจากกัน
ใหเปน 2 ช้ินได  สวนประกอบสองช้ัน มีแกนหมนุเปดเพื่อเก็บเบาะรองน่ัง หรือเกบ็ของ ดานบนมีถาด
สําหรับวางของ โครงสรางโดยรวมเปนการมวนเผนโลหะท่ีเหลือจากการปม ช้ินสวนบุดวย เศษพรม  
 (ราคา 1 ช้ิน ตอ ชุด = 2,450บาท ) 
 

 
 

ภาพประกอบ 14  แบบชุดนัง่เลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี  4 
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 ชุดนัง่เลนอเนกประสงค ฯ แบบท่ี 7  มีรูปแบบมีลักษณะเปนท่ีนั่ง 4 ช้ิน ขนาดลดหล่ันกัน
รูปแบบโดยรวมเปนการพับข้ึนรูปและเช่ือมประกอบเศษแผนโลหะท่ีเหลือจากกระบวนการปมโลหะ  
สามารถเก็บซอนกันใหเปนชุดเดียวกนัไดประหยดัพื้นท่ี   ตอประกอบไดหลายรูปแบบ สามารถแขวน
เก็บขางผนังสําหรับเก็บของได  (ราคา 4 ช้ิน ตอ ชุด = 1,850บาท ) 

 

 
 

ภาพประกอบ 15  แบบชุดนัง่เลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี  7 
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ขั้นตอนท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธภิาพรูปแบบชุดน่ังเลนอเนกประสงคของผูเช่ียวชาญ 
ครั้งท่ี 2 
             จากข้ันตอนท่ี 1-2 ไดผลการประเมินหลักเกณฑดานประสิทธิภาพ พรอมคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญ ผูวิจัยไดพัฒนาตนแบบตอ  โดยคํานึงถึงหลักเกณฑดานการออกแบบ หลักเกณฑดานการ
ผลิต และหลักเกณฑดานการตลาด ใหสอดคลองกับประโยชนการใชสอยและความตองการของ
ผูบริโภค  
 เม่ือไดปรับปรุงพัฒนาแบบรางคร้ังท่ี 1 ท้ัง 3 แบบแลว  จึงไดพัฒนาเคร่ืองมือประเมิน
ประสิทธิภาพชุดนั่งเลน คร้ังท่ี 2 เพ่ือนําเสนอแบบรางตอผูเช่ียวชาญ คัดเลือกแบบรางใหเหลือเพียง 1 
แบบ ไดผลลัพธการประเมินประสิทธิภาพ ดังแสดงในตาราง 9 
 
ตาราง 9  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคของผูเช่ียวชาญ คร้ังท่ี 2 

 

แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 7 
รายการประเมิน 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. หลักเกณฑดานการออกแบบ         
    1.1 ดานประโยชนใชสอย         
        1.1.1 รูปแบบมีความเหมาะสมในการทํากิจกรรมบริเวณ
ระเบียงหองพักอาศัย 

4.00 0.00 3.60 1.55 4.20 0.84 

        1.1.2 รูปแบบเหมาะสมในการใชงานในพื้นท่ีจํากัด 3.80 0.45 3.60 1.55 4.00 1.00 
        1.2.3 รูปแบบปรับเปล่ียนใชงานไดหลายรูปแบบ 3.40 0.55 3.60 1.55 3.80 0.84 
        1.2.4 รูปแบบมีการใชงานงาย  จัดเก็บสะดวก  ประหยัด
พื้นที่ 

3.60 0.55 3.40 1.47 4.00 1.00 

        1.2.5 รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 3.40 0.55 3.40 1.47 3.80 0.84 
        1.2.6 งายตอการดูแลรักษา  ทําความสะอาด 3.40 0.55 4.00 1.63 4.40 0.89 
                 ผลสรุป ดานประโยชนใชสอย 3.60 0.15 3.53 1.44 4.03 0.32 
    1.2 ดานความงาม         
        1.2.1 เหมาะสมกับประเภทของงานออกแบบ 3.40 0.55 3.40 1.47 4.20 0.84 
        1.2.2 ดูมีคุณคา ราคา 3.60 0.55 3.60 1.55 3.60 0.89 
        1.2.3 มีความโดดเดน  มีเอกลักษณ นาสนใจ 3.60 0.55 3.40 1.47 4.80 0.45 
        1.2.4 รูปแบบมีความแตกตางจากชุดนั่งเลนท่ัวไป 3.80 0.45 3.40 1.47 3.80 0.84 
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ตาราง 9  (ตอ) 
 

แบบท่ี 3 แบบท่ี 4 แบบท่ี 7 
รายการประเมิน 

 X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. หลักเกณฑดานการออกแบบ         
        1.2.5 รูปแบบสามารถตกแตงในพ้ืนท่ีไดหลากหลาย
สไตล 

3.60 0.55 3.40 1.47 4.40 0.89 

                 ผลสรุป ดานความงาม 3.60 0.20 3.44 1.41 4.16 0.26 
   ผลสรุปหลักเกณฑดานการออกแบบ       
       

2. หลักเกณฑดานการผลิต 
    2.1 สามารถนําเศษวัสดุมาใชไดอยางเหมาะสม 

3.40 0.55 3.00 1.22 3.80 1.64 

       2.2 มีการะบวนการผลิตที่ไมยุงยาก  ซับซอน 3.60 0.55 3.40 1.47 4.60 1.64 
       2.3 กระบวนการผลิต สอดคลองกับปจจัยดานตนทุน
ราคา 

3.60 0.55 3.20 1.37 4.00 1.73 

   ผลสรุป ดานการผลิต 3.53 0.45 3.20 1.32 4.13 1.66 
3. หลักเกณฑดานการตลาด       
      3.1 มีราคาท่ีเหมาะสม 3.40 0.55 3.40 1.47 3.80 1.64 
      3.2 ส่ือใหเกิดความนาสนใจในตัวผลิตภัณฑ 3.00 0.00 3.80 1.60 4.00 1.34 

่ ็      3.4 เปนท่ีนาพึงพอใจของผูบริโภค 3.80 0.45 3.60 1.55 4.60 1.73 
   ผลสรุป ดานการตลาด 3.45 0.21 3.65 1.51 4.20 1.55 
                    ผลสรุป  ทุกดาน  3.56 0.22 3.50 0.23 4.12 0.34 

 
 ผลการประเมินจากตาราง 9 มีรายละเอียดดังนี้ 
 แบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค  แบบท่ี 3   
เกณฑดานการออกแบบมีคาเฉล่ียอยูในระดับดี ดานประโยชนการใชสอย มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.60  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15  ผลการประเมินในระดับดี รูปแบบมีความเหมาะสมในการใชงานในพ้ืนท่ี
จํากัด สามารถทํากิจกรรมในบริเวณระเบียงหองพักอาศัยไดในระดับดี  การปรับเปล่ียนการใชงานใน
รูปแบบตางๆ อยูในเกณฑพอใช ซ่ึงผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา ควรจะมีรูปแบบท่ีส่ือชัดเจนวาใชในการ
ทํากิจกรรมท่ีโดดเดน เพื่อสรางความเปนเอกลักษณใหกับตัวผลิตภัณฑ และสามารถปรับแขวนหรือ
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จัดเก็บไดอยางประหยัดพื้นท่ีมากกวานี้   ดานความงาม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.60  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.15  ผลการประเมินในระดับดี รูปแบบมีความแปลกใหมสามารถจัดวางและตกแตงไดกับ
หลายพื้นท่ี ดูโดดเดนอยูในเกณฑดี  ผูเช่ียวชาญมีความเห็นเพิ่มเติมวา ในตัววัสดุหลักท่ีเปนช้ินสวนสาย
รัดเข็มขัดนิรภัยนั้น สามารถรับน้ําหนักไดดี แตนาจะปรับเปล่ียนใหสามารถใชประโยชนจากสายรัดได
มากกวานี้ เพราะคุณสมบัติของสายรัดนาจะทํานาท่ีไดมากกวาการรองรับน้ําหนักเพียงอยางเดียว 
 เกณฑดานการผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.53  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.45  ผลการประเมิน
ในระดับดี  สามารถนําเศษวัสดุมาใชอยางมีประสิทธิภาพมีเศษเหลือจากการผลิตในข้ันนี้ ในปริมาณ
นอยมาก  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อส่ิงแวดลอม ท่ีตองการลดกระบวนการ
เหลือเศษ  มีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอน ซ่ึงสัมพันธกับตนทุนราคาในการผลิต ถือวาอยูในเกณฑดี มี
คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญวา ตัวแบบชุดนั่งเลนนี้ ยังมีการใชวัสดุใหมในสวนท่ีเปนโครงสรางไมไดนํา
เศษวัสดุมาใชในสวนประกอบท้ังหมด  แตก็ยังพอรับไดท่ีอยูในสวนโครงสรางท่ีทําหนาท่ีรับน้ําหนัก 
 เกณฑดานการตลาด   มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.45  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.21  ผลการ
ประเมินในระดับพอใช แบบชุดนั่งเลนยังไมคอยมีความนาสนใจ สามารถส่ือใหเห็นถึงการออกแบบ
เพื่อส่ิงแวดลอม ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําวา รูปแบบคอนขางจะเจาะจงไปในทางสไตลโมเดิรนมาก 
อาจจะไมถูกใจผูบริโภคบางกลุม จึงควรปรับใหมีรูปแบบที่สามารถปรับเขากับสไตลท่ีหลากหลายได 
 จากผลการประเมินของรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี 3 มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ
3.56  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.22  ผลกกการประเมินอยูในระดับดี  
  
 แบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค  แบบท่ี 4   
 เกณฑดานการออกแบบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี ดานประโยชนการใชสอย มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ  3.53  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.44  ผลการประเมินในระดับดี  รูปแบบมีความเหมาะสมในการ
ใชงานในพื้นท่ีจํากัด สามารถทํากิจกรรมในบริเวณระเบียงหองพักอาศัยไดในระดับดี  การปรับเปล่ียน
การใชงานในรูปแบบตางๆ อยูในเกณฑดี   ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา เปนรูปแบบท่ีนาสนใจมีการใช
งานท่ีหลากหลาย รูปทรงดูโดเดน   ดานความงาม มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.44  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1.44  ผลการประเมินในระดับพอใช  รูปแบบมีความแปลกใหมนาจะเหมาะกับผูบริโภครุนใหม   
 เกณฑดานการผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.20  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.32  ผลการประเมิน
ในระดับพอใช  กระบวนการผลิตคอนขางยาก มีหลายข้ันตอน  อาจจะทําใหตนทุนสูง มีคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญวา ตองระวังเร่ืองข้ันตอนการผลิตท่ีซับซอนและการนําวัสดุใหมเขามามีสวนรวมมากเกินไป
จะทําใหงานดูมีเอกลักษณของเศษวัสดุเหลือใช 
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 เกณฑดานการตลาด   มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.65  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.51  ผลการ
ประเมินในระดับดี  รูปแบบดูแปลกมีความนาสนใจ มีแนวคิดในการออกแบบ  ผูเช่ียวชาญมีความเห็น
วา ถาสามารถผลิตไดจริง อาจจะเปนท่ีนาสนใจของผูบริโภค 
 จากผลการประเมินของรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี 4  มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ
3.50  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.23  ผลกกการประเมินอยูในระดับดี  
 
 แบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค  แบบท่ี 7   
 เกณฑดานการออกแบบมีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี ดานประโยชนการใชสอย มีคะแนนเฉล่ีย
เทากับ  4.03  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.32  ผลการประเมินในระดับดี รูปแบบมีความเหมาะสมในการ
ใชงานในพื้นท่ีจํากัด สามารถทํากิจกรรมในบริเวณระเบียงหองพักอาศัยไดในระดับดี  การปรับเปล่ียน
การใชงานในรูปแบบตางๆ อยูในเกณฑดี ใชงานงาย จัดเก็บสะดวก ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวานาจะมี
วัสดุชนิดอ่ืนเขามามีสวนรวม เพื่อลดความแข็งของตัววัสดุท่ีเปนเศษโลหะเพียงอยางเดียว ดานความงาม 
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.16  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.26  ผลการประเมินในระดับดี รูปแบบดูเรียบงาย 
สามารถใชตกแตงไดกับหลายสไตล  เม่ือปรับเปล่ียนการจัดวางแลวดูสวยงามมีมีความแตกตางจากชุด
นั่งเลนท่ัวไป 
 เกณฑดานการผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.13  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.66  ผลการประเมิน
ในระดับดี  สามารถนําเศษวัสดุมาใชอยางมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการผลิตท่ีไมซับซอน ซ่ึงสัมพันธ
กับตนทุนราคาในการผลิต ถือวาอยูในเกณฑดี  
  เกณฑดานการตลาด   มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.20  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.55  ผลการ
ประเมินในระดับดี  มีราคาท่ีเหมาะสม  ผลิตภัณฑมีความนาสนใจ ผูเช่ียวชาญใหคําแนะนําวา มีการ
จัดเก็บและเปล่ียนรูปรางท่ีคอนขางโดนใจผูบริโภค  รูปแบบคอนขางดูเรียบงายและสามารถปรับเปล่ียน
ไดหลากหลาย 
 จากผลการประเมินของรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี 7 มีคาเฉล่ียโดยรวมเทากับ
4.12  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.34  ผลกกการประเมินอยูในระดับดี  
 จากตาราง 9  เปนผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคของเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน  คร้ังท่ี 2  พบวา  ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของแบบรางท้ัง  3 แบบ  ในระดับดีสอดคลอง
กับสมมุติฐานท่ีตองการ   หลังจากน้ันจึงได พิจารณาใหเหลือเพียง 1 แบบ  คือ  แบบท่ี  7  มี
ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียสูงกวาทุกแบบในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.12  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34  ผลการประเมินในระดับดี  ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําผลการประเมินประสิทธิภาพท่ีไดนี้  เพื่อ
พัฒนาตนแบบในข้ันตอนตอไป (ข้ันตอนท่ี 4) 
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 แบบท่ีปรับปรุงหลังผลการประเมินประสิทธิภาพและไดรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ คร้ังท่ี 2 
สําหรับแบบท่ีไดรับการคัดเลือก (แบบท่ี 7)  มีรายละเอียดท่ีตองปรับปรุงดังตอไปนี ้
 ชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี 7  ไดมีการพัฒนาปรับปรุงจากผลรวมการประเมินและนํา
ขอดีของแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค แตละแบบในการประเมินคร้ังท่ี 2 ท่ีผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความ
เหมาะสมมาปรับใช  โดยรูปแบบเปนแบบท่ีนั่งทรงส่ีเหล่ียม  1 ชุด มี 2 ช้ิน  สามารถนํามาวางจัดกลุม
เปนชุดนั่งเลน และปรับเปล่ียนรูปแบบตามลักษณะการใชงานไดอยางหลากหลาย มีกระเปาสําหรับใส
ของดานหลัง พลิกกลับข้ึนเปนเบาะรองนัง่ได  โครงสรางเปนเหล็กเสนแบน  กระบวนการทําสีเปนสีฝุน
พนอบความรอน (Powder Coat)ทนทาน สวยงาม  เนนรูปทรงท่ีทันสมัยเพื่อใหเขากบัรูปแบบของ
อาคารพักอาศัยท่ีมีความแตกตางกัน สามารถวางซอน แขวนติดผนัง แขวนราวกันตก  และนํามาวางตอ
เพื่อเรียงใหเปนท่ีนั่งยาวได  กระบวนการผลิตเนนข้ันตอนท่ีไมซับซอน แยกช้ินเพื่อสะดวกในการขนสง   
ผูใชสามารถประกอบไดดวยตนเอง โดยใชอุปกรณและคูมือในกลอง  (ราคา 2 ช้ิน ตอ 1 ชุด = 2,250
บาท ) 

 
ภาพประกอบ 16  แบบชุดนัง่เลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี  7 (พัฒนาแลว) 



 
 
 

80 

ขั้นตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะหแบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอชิ้นงานตนแบบ  
               จากแบบท่ีปรับปรุงหลังผลการประเมินประสิทธิภาพและไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญ ใน
คร้ังท่ี 2  ผูวิจัยจึงไดนําแบบดังกลาวไปพัฒนาและสรางแบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
ช้ินงานตนแบบ  โดยเปนกลุมเปาหมายชุดเดิมท่ีเคยเสนอความคิดเห็นและความตองการ  เพื่อยืนยัน
แนวทางในการออกแบบใหสอดคลองกับคุณลักษณะพื้นฐานและความตองการของผูบริโภค  
 

  ตาราง 10 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของผูบริโภค ท่ีมีตอผลิตภัณฑตนแบบ (#7) 
 

ขอมูลพ้ืนฐาน  กลุม จํานวน (25 คน) รอยละ 

เพศ ชาย 17 68.00 
  หญิง 8 32.00 
สถานภาพ โสด 18 72.00 
  สมรส 7 28.00 
  หยาราง  - 0.00 
อายุ ตํ่ากวา 20 ป 3 12.00 
  20 - 30 ป 7 28.00 
  31 - 40 ป 12 48.00 
  40 ปขึ้นไป 3 12.00 
อาชีพ นักศึกษา 2 8.00 
 ขาราชการ 2 8.00 
 ธุรกิจสวนตัว 5 20.00 

 พนักงานเอกชน 16 64.00 

หัวขอ/ประเด็นสํารวจความคิดเห็น   X  S.D. C.V 
1. ความเหมาะสมของรูปทรงที่ใชในการออกแบบ 3.58 0.50 14.05% 
2. ความกลมกลืนของวัสดุที่ใชในการผลิต 3.83 0.56 14.73% 
3. การเลือกใชวัสดุมีสวนชวยลดโลกรอน 3.75 0.61 16.21% 
4. ความเหมาะสมของการใชงาน 3.50 0.51 14.59% 
5. ใชงานงาย  จัดเก็บสะดวก  ประหยัดพื้นที ่ 3.58 0.50 14.05% 
6. มีความปลอดภัยในการใชงาน 3.58 0.58 16.29% 
7. งายตอการดแูลรักษา  ทําความสะอาด 3.79 0.51 13.42% 
8. การใชวัสดุมีสวนชวยในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา 3.83 0.70 18.31% 

9. ความเหมาะสมดานราคา (2,250.- ตอชุด = 2 =ชิ้น) 4.04** 0.75 18.57% 
10. ความสนใจของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ 3.75 0.61 16.21% 

ผลสรุป  ทุกดาน 3.73** 0.16 14.05% 
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 จากตาราง 10  เปนผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของผูบริโภค ท่ีมีตอผลิตภัณฑ
ตนแบบ (#7) ชุดนั่งเลนอเนกประสงค จํานวน  25 คน   พบวา  ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
โดยเฉล่ียอยูในระดับดี ท้ัง 10  ดาน   มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไมสูงมาก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ี
ตองการ นั่นคือ มีสัมประสิทธ์ิของความแปรผัน (Coefficient of Variation : C.V.) ท้ัง 10  ดาน ไมเกิน 
20% ดังแสดงในตารางมีรายละเอียดดังนี้ 
 ความเหมาะสมของรูปทรงท่ีใชในการออกแบบมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.58  สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.50  ผลการประเมินในระดับดี ความกลมกลืนของวัสดุท่ีใชในการผลิตมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  
3.83  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56  ผลการประเมินในระดับดี  การเลือกใชวัสดุมีสวนชวยลดโลกรอนมี
คะแนนเฉล่ียเทากับ  3.75  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.61  ผลการประเมินในระดับดี ความเหมาะสมของ
การใชงานมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.50  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51  ผลการประเมินในระดับดี ใชงาน
งาย  จัดเก็บสะดวก  ประหยัดพ้ืนท่ีมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ  3.58  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50  ผลการ
ประเมินในระดับดี มีความปลอดภัยในการใชงานมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.58  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.58  ผลการประเมินในระดับดี งายตอการดูแลรักษา  ทําความสะอาดมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.79  สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.51  ผลการประเมินในระดับดี การใชวัสดุมีสวนชวยในการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคา 
มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.83  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70  ผลการประเมินในระดับดี ความเหมาะสม
ดานราคา มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.04  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.75  ผลการประเมินในระดับดี ความ
สนใจของผูบริโภคในการตัดสินใจซ้ือ มีคะแนนเฉล่ียเทากับ  3.75  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61  ผล
การประเมินในระดับดี  
  นอกจากนี้ยังพบวา  การพัฒนาผลิตภัณฑนั้น ผูวิจัยควรใหความสําคัญและกําหนดราคาใหมี
ความเหมาะสม เพราะปจจัยดานความเหมาะสมของราคา  เพราะผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
ในดานนี้โดยเฉล่ียอยูในระดับดี ( X =4.04)  พรอมมีขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงและ

พัฒนาแบบรางใหสามารถนําไปใชงานไดจริงในทางปฏิบัติ เชน ควรปรับปรุงเทคนิคการยึดติดตาขาย
ดานขางใหดูแข็งแรงกวานี้และสามารถใชประโยชน ในดานอ่ืนไดนอกจากแคปองกันส่ิงของตกหลน  
โดยผลการปรับปรุงและพัฒนาตนแบบนี้จะไดนําเสนอในเชิงสรุปและอภิปรายผลในบทท่ี 5 ตอไป 
 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 งานวิจัยมีความมุงหมายเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบและพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงค
สําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงจากวัสดุเหลือใชจากอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวน
ภายในรถยนต โดยการวิจัยไดทําการศึกษา  วิเคราะหขอมูล วัสดุเหลือใช เพื่อสามารถนําไปเปนขอมูล 
ในการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับผูประกอบการขนาดเล็ก ท่ีตองการนําเอาเศษวัสดุเหลานั้น
ไปใชในการผลิตช้ินงานรูปแบบอ่ืนๆ ซ่ึงมีวิธีการดําเนินการ ดังนี้  
 1.   ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก แบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ คร้ังท่ี 1 จํานวน 15
แบบ และแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ คร้ังท่ี 2  จํานวน 3 แบบ 
 2.   เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 8  ตอน ไดแก 
  ตอนท่ี 1  เก็บขอมูลวัสดุ  เพ่ือกําหนดแนวทางในการวิจัย ทําการวิเคราะหความเปนไปได
ในการออกแบบ 
  ตอนท่ี 2  กระบวนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูใชและ
ความพึงพอใจเปนการสรางกรอบแนวความคิดเพ่ือเปนโจทยท่ีใกลเคียงกับความเปนจริงของชุดนั่งเลน
อเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงจํานวน 50 คน 
  ตอนท่ี 3  กระบวนการสรางแบบรางชุดนั่งเลนอเนกประสงค คร้ังท่ี 1 จํานวน 15 แบบ 
โดยคํานึงถึงหลักเกณฑ  ดังนี้ 
  3.1 หลักเกณฑทางดานการออกแบบ (Design Aspect) ประกอบดวย 
   3.1.1 ดานประโยชนการใชสอยทางกายภาพ (Practical  Function) 
   3.1.2 ดานความงาม (Aesthetic  Function)  
  3.2 หลักเกณฑทางดานการผลิต (Production  Aspect) ประกอบดวย 
   3.2.1 ดานวัสดุ (Material) ท่ีใชในการผลิต 
   3.2.2 กรรมวิธีการผลิต (Process) 
  3.3 หลักเกณฑทางดานการตลาดและความพึงพอใจ  (Marketing Aspect) 
  ตอนท่ี 4  กระบวนการประเมินแบบรางชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ ท้ัง 15 แบบ เพื่อคัดให
เหลือ 3 แบบ โดยผูเช่ียวชาญ  การประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงกําหนดคาคะแนนออกเปน 5 
ระดับตามวิธีของ ลิเคอรต (Likert) สถิติในการวิเคราะหขอมูลคือ คาคะแนนเฉล่ีย  คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
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  ตอนท่ี 5 กระบวนการสรางแบบรางชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ  คร้ังท่ี 2 จํานวน 3 แบบ 
โดยนําผลการประเมินประสิทธิภาพของตอนท่ี 3  ท้ัง 15 แบบ มารวมและปรับแบบตามผลการประเมิน 
เพื่อสรางแบบ ชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ คร้ัง ท่ี 2  
  ตอนท่ี 6  กระบวนการวัดประสิทธิภาพของแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ คร้ังท่ี 2  
จํานวน 3 แบบ  โดยผูเช่ียวชาญกลุมเดียวกันกับคร้ังท่ี 1 เปนผูประเมิน โดยการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา ซ่ึงกําหนดคาคะแนน ออกเปน 5  ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคอรต(Likert) สถิติในการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อหาประสิทธิภาพตามหลักเกณฑของแบบ ชุด
นั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง   
  ตอนท่ี 7 กระบวนการพัฒนาแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค คร้ังท่ี 3 ท่ีไดการการนําผลการ
ประเมินในตอนท่ี 6 มาปรับปรุงแบบใหไดมา 1 แบบ  
  ตอนที่ 8 กระบวนการวัดความพึงพอใจของผลิตภัณฑชุดนั่งเลนอเนกประสงค โดย
ผูบริโภคเปนผูประเมิน โดยการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา ซ่ึงกําหนดคาคะแนน ออกเปน 5 
ระดับ ตามวิธีการของ ลิเคอรต (Likert)สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย และคาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน จากผูตอบแบบประเมินรวมท้ังหมดเปนจํานวน 25 คน เพื่อหาความพึงพอใจตามหลักเกณฑ
ของแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงท่ีผลิตจากวัสดุเหลือ
ใชในอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางผูประเมินไว 2 กลุมคือ  
 1.  ผูบริโภค  เปนผูพักอาศัยในอาคารสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีมีความตองการในการใช
ชุดนั่งเลนอเนกประสงค สําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัย  จํานวน  150 คน  สุมตัวอยาง โดยวิธีการ
สุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random  Sampling)  จํานวน 50 คน  ซ่ึงกลุมตัวอยางเหลานี้   จะใชเพื่อ 
  คร้ังท่ี  1  สํารวจแนวทางของรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค  โดยใชแบบสอบถามความ
คิดเห็นและความตองการของผูบริโภคท่ีมีตอชุดนั่งเลนอเนกประสงค 
  คร้ังท่ี  2  ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอช้ินงานตนแบบท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ันตอนสุดทาย โดย
คัดเลือกผูบริโภค 25 คน จากผูท่ีตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 
 2.  ผูเช่ียวชาญ  ประกอบดวยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบจํานวน 2 ทาน ผูเช่ียวชาญดานอาคาร
และท่ีอยูอาศัย จํานวน 1 ทาน ผูเช่ียวชาญดานวิชาการ  จํานวน 1 ทาน  และผูเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมการ
ผลิตช้ินสวนรถยนต  จํานวน 1 ทาน รวมท้ังหมด  5 ทาน  ซ่ึงกลุมผูเช่ียวชาญเหลานี้   มีหนาท่ี 
  คร้ังท่ี  1  ประเมินแบบรางท้ัง 15 แบบ และพิจารณาใหเหลือเพียง 3 แบบ 
  คร้ังท่ี  2  ประเมินแบบรางจาก 3 แบบ ท่ีพัฒนาแลว ใหใหเหลือเพียง 1 แบบ 
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 แบบประเมินรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน ประกอบดวย   2  ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ โดยการประเมินแบบมาตราสวน
ประมาณคา(Rating Scale)  ซ่ึงกําหนดคาคะแนน(Weight) ออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของ ลิเคอรต (พวง
รัตน  ทวีรัตน. 2540: 114) ดังนี้ 
     5   หมายถึง   ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4   หมายถึง   ผลการประเมินในระดับดี 
       3  หมายถึง    ผลการประเมินในระดับพอใช 
       2  หมายถึง    ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง  
          1  หมายถึง    ผลการประเมินในระดับใชไมได 
   
  กําหนดเกณฑการแปลความหมายขอมูลท่ีเปนคาเฉล่ียตางๆ ดังนี้ 
     คาเฉล่ียระหวาง                               ความหมาย 
                4.51 – 5.0                                ผลการประเมินในระดับดีมาก 
                3.51 -  4.5                                ผลการประเมินในระดับดี 
                2.51 -3.50                                ผลการประเมินในระดับพอใช 
                1.51- 2.50                                ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
                1.00- 1.50                                ผลการประเมินในระดับใชไมได 
  
 ตอนท่ี 2  เปนแบบปลายเปด  สําหรับผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมและให
ขอเสนอแนะตางๆ  จากนั้น นําผลท่ีไดจากการวิเคราะหเพื่อตรวจสอบตามสมมุติฐานตอไป 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูบริโภคท่ีมี
ตอชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูงท่ีผลิตจากวัสดุเหลือใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนภายในรถยนต  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยการสงแบบสอบถามไปยัง
กลุมผูบริโภค  จํานวน 50 ชุด  พอสรุปไดดังนี้ 
 ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูใชพบวาผูบริโภคสวนใหญตองการ
ชุดนั่งเลนอเนกประสงคท่ีมีรูปทรงเหมือนกัน แยกซื้อเปนช้ินเดี่ยวไดและรองลงมาคือชุดนั่งเลนไมมี
พนักพิงซ่ึงเปนชุดท่ีประกอบไปดวยโตะกลางและเกาอ้ี สวนชุดนั่งเลนท่ีเปนชุดโตะมีพนักพิงไดรับ
ความนิยมนอยสุด  ชุดนั่งเลนสามารถปรับเปล่ียนการใชงานไดหลายรูปแบบ มีรูปแบบท่ีดูทันสมัย มี
รูปแบบการใชงานมากกวา 3 รูปแบบและใชวัสดุรวมกันตามเหมาะสมซ่ึงประกอบดวย โลหะ ผาและ
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สวนท่ีเปนวัสดุจําพวกพลาสติก  ในการจัดเก็บนั้นผูบริโภคสวนใหญมีความเห็นวาควรจะเก็บดวยการ
ซอนรองลงมาคือการจัดเก็บดวยการพับซ่ึงความเห็นในสวนนี้ สอดคลองกับทฤษฎีการออกแบบใน
พื้นท่ีจํากัดท่ีวาผลิตภัณฑท่ีดีจะตองมีการประหยัดพื้นท่ีในการจัดเก็บและไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
และใหขอเสนอแนะตางๆ สรุปไดดังนี้คือ  
 การตัดสินใจเลือกใชชุดนั่งเลนอเนกประสงค  ผูบริโภคตองการใชงานเพ่ือพักผอนบริเวณ
ระเบียงและทํากิจกรรมตางๆ เชน นั่งอานหนังสือได เลนคอมพิวเตอร นั่งทํางานโดยเปนการเปล่ียน
บรรยากาศจากในหองพักมาเปนบริเวณระเบียง นอกจากเปนแคชุดเฟอรนิเจอรสําหรับนั่งแลว ยังตอง
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบเปนอยางอ่ืนได เชนเปนท่ีนั่งเลนยาวหรือซอนข้ึนเพื่อเปนช้ันเก็บของ   
 ทัศนคติดานรูปแบบ ผูใชตองการรูปแบบท่ีสามารถเขากับเฟอรนิเจอรช้ินอ่ืนของหองพักได ดู
ทันสมัยเปนของตกแตงท่ีพักอาศัยไปในตัว แตก็ตองใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพจริง วัสดุท่ีเลือกใช
กลมกลืนกับช้ินงานไดอยางลงตัว ผูบริโภคใหขอเสนอแนะวาเนื่องจากชุดนั่งเลนอเนกประสงคมี
สวนประกอบของวัสดุ เหลือใชจึงตองระวังเ ร่ืองความประณีตของการออกแบบ  ในกรณีท่ีมี
สวนประกอบของโลหะก็ตองระวังอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได  ในกระบวนการผลิตตองไมมีข้ันตอนท่ี
ซับซอนมาก เพ่ือใหตอบสนองตอการเปนผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ผลิตภัณฑตองมีน้ําหนัก
เบา ขนยายสะดวก จัดเก็บงายและสามารถปรับใชสําหรับกิจกรรมบริเวณระเบียงไดอยางหลากหลาย 
 ตอนท่ี 2  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 
5 ทาน คร้ังท่ี 1  ไดประสิทธิภาพของแบบรางสูงสุด 3 อันดับและสอดคลองกับสมมุติฐานดังน้ี  
 แบบที่ 3  มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ  3.89  ผลการประเมินในระดับดี หลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอยมีคาเฉล่ียเทากับ 3.93 อยูในระดับดี  หลักเกณฑดานการออกแบบ มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.75 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการผลิตมีคาเฉล่ีย 3.80 อยูในระดับดี    ผูเช่ียวชาญแนะนําวา ควรจะ
ศึกษาเร่ืองโครงสรางหลักในการรับน้ําหนัก ใหมีกระบวนการผลิตท่ีงาย ดูไมใหญมากแตแข็งแรง ให
มองจากภายนอกแลวดูบางเบาสวยงาม 
 แบบที่ 4   มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ  4.03  ผลการประเมินในระดับดี  หลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการออกแบบ มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
3.75 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการผลิตมีคาเฉล่ีย 3.93 อยูในระดับดี  ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา 
รูปแบบอาจจะไมเหมาะกับพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก แตรูปแบบสามารถใชงานไดดี เหมาะกับหองพักอาศัยท่ีดู
ทันสมัยกลุมเปาหมายนาจะเปนวัยรุน    
 แบบท่ี  7  มีคะแนนเฉล่ียโดยรวมเทากับ  4.18  ผลการประเมินในระดับดี หลักเกณฑดาน
ประโยชนการใชสอยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.17 อยูในระดับดี  หลักเกณฑดานการออกแบบ มีคะแนนเฉล่ียท่ี 
4.35 อยูในระดับดี หลักเกณฑดานการผลิตมีคาเฉลี่ย 4.13 อยูในระดับดี    ผูเช่ียวชาญใหความเห็นวา
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รูปแบบดูเรียบงาย สามารถนําไปใชประโยชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ ไดอีกควรพิจารณาเร่ืองกระบวนการขนสง 
และจัดเก็บ ตองระวังเร่ืองความปลอดภัยในการใชงาน  
 ตอนท่ี 3  ผลการประเมินประสิทธิภาพรูปแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงค คร้ังท่ี 2 โดยเช่ียวชาญ 
จํานวน 5 ทาน  คร้ังท่ี 2  พบวา  ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียของแบบรางท้ัง 3 แบบอยูในระดับดีสอดคลอง
กับสมมุติฐานท่ีตองการ   หลังจากนั้นจึงได พิจารณาใหเหลือเพียง 1 แบบ  คือ  แบบท่ี 7  มี
ประสิทธิภาพโดยเฉล่ียสูงกวาทุกแบบในทุกดาน โดยมีคะแนนเฉล่ียเทากับ  4.12  สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.34  ผลการประเมินในระดับดี  ซ่ึงผูวิจัยจะไดนําผลการประเมินประสิทธิภาพท่ีไดนี้  เพื่อ
พัฒนาตนแบบในข้ันตอนตอไป (ข้ันตอนท่ี 4) 
 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑของผูบริโภค ท่ีมีตอผลิตภัณฑตนแบบ (#
7) ชุดนั่งเลนอเนกประสงค จํานวน  25 คน   พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑโดยเฉล่ียอยูใน
ระดับดี ท้ัง 10  ดาน   มีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานไมสูงมาก  ซ่ึงสอดคลองกับสมมุติฐานท่ีตองการ นั่นคือ 
มีสัมประสิทธ์ิของความแปรผัน (Coefficient of Variation : C.V.) ท้ัง 10 ดาน ไมเกิน 20% สามารถสรุป
ไดดังนี้ 
  ความเหมาะสมของรูปทรงท่ีใชในการออกแบบ ความกลมกลืนของวัสดุท่ีใชในการผลิตมีผล
การประเมินในระดับดี  ในการเลือกใชวัสดุมีสวนชวยลดโลกรอน ความเหมาะสมของการใชงานอยูใน
ระดับดี รูปแบบมีการใชงานงาย  จัดเก็บสะดวก  ประหยัดพื้นท่ี  รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 
ดูแลรักษางาย  สามารถทําความสะอาดไดงาย   การใชวัสดุมีสวนชวยในการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา อยู
ในระดับดี   ราคาเปนท่ีพึงพอใจมาก จากผลดังกลาวจึงทําใหความสนใจของผูบริโภคในการตัดสินใจ
ซ้ือ อยูในระดับดี  ขอเสนอแนะจากผูบริโภค ควรมีความหลากหลายเร่ืองของสี ซ่ึงจะไดเลือกใชตาม
ความชอบของแตละบุคคลเพื่อใหสามารถตกแตงเขากับพื้นท่ีของอาคารรูปแบบตางๆ ควรมีการ
ออกแบบใหสามารถประกอบงาย ไมซับซอนมากนัก 
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ภาพประกอบ 17  ช้ืนงานตนแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี  7 
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อภิปรายผล 
 ผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของ รูปแบบ ชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณ
ระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง ท่ีผูวิจัยไดออกแบบมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ ดานการออกแบบ 
หลักเกณฑทางดานการผลิตและหลักเกณฑดานการตลาดและความพึงพอใจผูบริโภคอยูในเกณฑดี มี
คาเฉล่ีย 3.73  อยูในเกณฑดี สอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัย สามารถอภิปรายผลตามหลักเกณฑการ
ประเมิน 3 หลักเกณฑ ไดดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑทางดานการออกแบบประกอบดวย 2 ดานคือ ดานประโยชนการใชสอยทาง
กายภาพและดานความงามมีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี  รูปแบบการใชงานมีความเหมาะสมสําหรับ
วางบริเวณระเบียงท่ีพักในอาคารสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญณรงค 
สุทธิลักษณสกุล (2545) ไดศึกษาการใชพื้นท่ีภายในหองพัก ประเภทอาคารชุด กลาววา การอยูอาศัยมี
กิจกรรมหลายประเภท เนื่องจากพื้นท่ีมีอยูอยางจํากัด การใชพื้นท่ีมีลักษณะยืดหยุน พื้นท่ีเดียวกันมักใช
หลายกิจกรรม โดยมีพื้นท่ีสวนอเนกประสงคเปนพื้นที่ใชงานหลัก มีการใชอุปกรณเคร่ืองเรือนเปนตัว
แบงพื้นท่ีใหเปนสัดสวนและจัดอุปกรณเคร่ืองเรือนใหชิดผนัง ลักษณะของอุปกรณเคร่ืองเรือน สวน
ใหญเปนแบบสําเร็จรูป สามารถพับเก็บและงายในการขนยาย ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการออกแบบ
เฟอรนิเจอรสําหรับท่ีพักอาศัยท่ีมีพื้นที่จํากัด  
 2.  หลักเกณฑทางดานการผลิต ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานวัสดุท่ีใชในการผลิตและ
กรรมวิธีการผลิต ชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง โดยรวมอยู
ในเกณฑดี พบวา ในการออกแบบเนนกระบวนการข้ึนรูปใหมท่ีไมซับซอน ใชเศษวัสดุอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  เนนถึงกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะชวยใหตนทุนราคาของ
ผลิตภัณฑต่ําลงดวย สอดคลองกับโครงการ  "เปล่ียนขยะใหเปนทอง"  โครงการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย (iTAP) ศูนยบริการจัดการเทคโนโลยี (TMC) สํานักพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)  ท่ีเนนการสรางจิตสํานึกใหผูประกอบการเห็นถึงความสําคัญของการนํา
วัสดุเหลือใชจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมมาออกแบบเปนผลิตภัณฑใหมท่ีมีความสวยงามมี
รูปแบบงานดีไซดท่ีเปนท่ีตองการของลูกคา อีกท้ังยังสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับเศษวัสดุไดเปนอยาง
ดีเยี่ยม 
 3.  หลักเกณฑทางดานการตลาดและความพึงพอใจของผูบริโภค โดยรวมอยูในเกณฑดี พบวา
การออกแบบชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางบริเวณระเบียงท่ีพักอาศัยในอาคารสูง ผูบริโภคมีความ
พึงพอใจอยูในเกณฑดี  ชุดนั่งเลนสามารถใชงานและใชในการตกแตงสรางบรรยากาศใหท่ีพักอาศัยไดด ี
มีราคาท่ีเหมาะสม  เพิ่มโอกาสในการเลือกซ้ือชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับท่ีพักอาศัยในอาคารสูง
มากข้ึน  สอดคลองกับงานวิจัยของ  จิตพร จินดาโรจน (2550 : บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ืองเฟอรนิเจอร
สําหรับท่ีพักอาศัย กลาววา รายไดในการประกอบอาชีพสวนใหญจะถูกจัดสรรคาใชจายถึง 25% มาเปน
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คาใชจายสําหรับท่ีพักอาศัย การสรางบานพักอาศัยโดยสภาพเนื้อท่ีมีบริเวณเพียงพอตอความตองการใน
การรองรับกิจกรรมพื้นฐานสําหรับท่ีพักอาศัย แนวทางและรูปแบบของเฟอรนิเจอรมีหลากหลายเนน
ประโยชนการใชงานอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับธรรมชาติใหมีความสัมพันธรวมกัน และสามารถ
ใชงานไดตรงกับกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

ขอเสนอแนะ 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ พบวามีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอกระบวนการศึกษาวิจัย ซ่ึงไดแบงเปนดาน
ตางๆ ดังนี้ 
 1.  ดานการเก็บรวบรวมขอมูล  เนื่องจากในระบบอุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนรถยนต เปน
อุตสาหกรรมท่ีมีขนาดใหญ สถานประกอบการบางแหงผลิตช้ินสวนเฉพาะรถบางรุนบางยี่หอ จึง
สามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดคร้ังละไมมาก อีกท้ังสถานท่ีตั้งของโรงงาน อยูในนิคมอุตสาหกรรม ทํา
ใหใชระยะเวลาในการเดินทางมาก จึงตองมีการวางแผนท่ีดีในการติดตอประสานงานเพ่ือใหไดขอมูลท่ี
ครบถวนตามตองการ   
 2.   ดานตนทุนเศษวัสดุเหลือใช จากการลงพื้นท่ีศึกษาคร้ังนี้พบวาสถานประกอบการบางแหง
มีระบบการกําจัดเศษวัสดุเหลือใชดวยการเปดประมูลใหผูซ้ือมาประมูลไป  จึงมีการแขงขันทําใหเกิด
การผูกขาดข้ึนในบางกรณี ดังนั้นผูท่ีตองการเศษวัสดุจะตองติดตอผานทางผูท่ีรับซ้ือไปอีกคร้ัง  อีกท้ัง
ช้ินสวนยานยนตอาจมีการกระจายสายการผลิตไปหลายโรงงาน  ทําใหปริมาณเศษก็กระจายไปยังแหลง
ตางๆ ดวย จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งในดานตนทุนท่ีตองไปจัดหามา 
 3.   ดานรูปแบบและปริมาณเศษวัสดุ จากการศึกษาพบวา การนําเศษวัสดุเหลือใชมาใชในการ
ออกแบบน้ัน ในกรณีท่ีนําช้ินสวนนั้นมาใชโดยตรงโดยไมผานกระบวนการแปรรูป ทําใหมีขอจํากัดใน
ดานรูปแบบของช้ินงานและปริมาณ  เม่ือช้ินสวนยานยนตมีการพัฒนาในดานการออกแบบไป รูปทรง
ของเศษวัสดุนั้นก็จะเปล่ียนไปดวย ทําใหผลิตภัณฑท่ีไดไมอยูในรูปแบบการผลิตในระบบอุตสาหกรรม  
จึงตองมีการวางแผนใหดีในการประเมินปริมาณเศษวัสดุเพื่อใหพอตอกระบวนการผลิต  
 เศษวัสดุเหลือใชบางชนิดมีรูปทรงท่ีอันตราย โดยเฉพาะช้ินสวนจากการขึ้นรูปโลหะแผนดวย
กระบวนการตัดเฉือน หรือการเจาะ เศษเหลานี้จะมีสวนท่ีมีความคม ในการนํามาใชจะตองระมัดระวัง
เร่ืองอุบัติเหตุท้ังในกระบวนการผลิตและการนําผลิตภัณฑไปใชงานอยางละเอียดรอบคอบ เพ่ือปองกัน
อันตรายท่ีจะเกิดในภายหนา 
 ผูท่ีสนใจจะพัฒนางานออกแบบจากวัสดุเหลือใชควรนํางานวิจัยนี้ไปศึกษาเพ่ิมเติมท้ังเร่ือง
วัสดุ กระบวนการผลิต และศึกษาถึงความตองการของผูบริโภคใหลึกซ้ึง  เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีคุณภาพ 
สามารถพัฒนาตอยอด แขงขันกับรูปแบบผลิตภัณฑท่ีมีอยูในปจจุบันได   
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ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป 
 1.  วัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรม ถึงแมจะมีคุณภาพดี แตขอจํากัดในเร่ืองขนาดและรูปทรง จึง
ทําใหการพัฒนางานออกแบบเปนไปในทิศทางท่ีไมกวางมากนัก  ผูออกแบบตองมีการศึกษาถึงวิธีการ
ข้ึนรูปและการนํากลับมาใชใหมของเศษวัสดุใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 2.  การพัฒนาชุดนั่งเลนอเนกประสงคสําหรับวางรบริเวณระเบียงหองพักในอาคารสูงนั้น 
ควรพิจารณาถึงความตองการใชงานของพ้ืนท่ีใหหลากหลายเน่ืองจากขนาดของพ้ืนท่ีมีความแตกตางกัน
ในแตละอาคาร   
 3.  ในดานการพฒันาผลิตภัณฑควรมีการนําเศษวัสดเุหลือใชไปพัฒนาตอยอดเปนผลิตภัณฑ
ชนิดอ่ืน เชน เฟอรนิเจอร หรือของตกแตงในท่ีพักอาศัย เพื่อเพ่ิมแนวทางในการนําเศษวัสดุไปใชในการ
ออกแบบ 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถาม และ สํารวจความคิดเห็น 
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ภาคผนวก ข 
 

(แบบประเมินประสิทธิภาพคร้ังท่ี 1) 
(ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผูประกอบการ) 
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ภาคผนวก ค 
 

(แบบประเมินประสิทธิภาพคร้ังท่ี 2) 
(ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและผูประกอบการ) 
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ภาคผนวก ง 
 

(แบบพฒันาชดุนั่งเลนอเนกประสงคฯ จากผลการวิเคราะห 
ประสิทธิภาพและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญคร้ัง ท่ี 1) 
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ชุดนัง่เลนอเนกประสงค ฯ แบบท่ี 3  มีรูปแบบมีลักษณะเปนท่ีนั่งเดีย่ว สามารถแยกซ้ือเปน
ช้ินไดตามความตองการ  วัสดุรองนั่งทําจากเศษสายรัดเข็มขัดนิรภยัยอมสีใหม  มีความเหนยีว
สามารถรองรับน้ําหนกัในการนั่งได  ยดึติดกับโครงสรางท่ีเปนโลหะพับ  แยกมาช้ินสวน  
ประกอบดวยการยึดเกลียว ผูใชสามารถทําตามคูมือท่ีใหมาได  วิธีการใชงานนอกจากใชนั่ง
แลวสามารถนําไปแขวนท่ีผนังดวยการตดิต้ังอุปกรณแขวน สามารถกลับดานวางส่ิงของแทน
ช้ันวางของได มีถุงผาพรอมชองใสของสําหรับเก็บส่ิงของเคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชบริเวณระเบียง 
เชน กรรไกรแตงกิ่งสําหรับสวนริมระเบียง ขวดปุยสําหรับตนไม เปนตน   
(ราคา 2 ช้ิน ตอ 1 ชุด = 1,450บาท ) 
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ชุดนัง่เลนอเนกประสงค ฯ แบบท่ี 4  มีรูปแบบมีลักษณะเปนท่ีนั่งกลม สามารถดึงแยกจากกันใหเปน 2 ช้ิน
ได  สวนประกอบสองช้ัน มีแกนหมุนเปดเพื่อเก็บเบาะรองน่ัง หรือเกบ็ของ ดานบนมีถาดสําหรับวางของ 
โครงสรางโดยรวมเปนการมวนเผนโลหะท่ีเหลือจากการปม ช้ินสวนบุดวย เศษพรม  
 (ราคา 1 ช้ิน ตอ ชุด = 2,450บาท ) 
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ชุดนัง่เลนอเนกประสงค ฯ แบบท่ี 7  มีรูปแบบมีลักษณะเปนท่ีนั่ง 4 ช้ิน ขนาดลดหล่ันกันรูปแบบโดยรวม
เปนการพับข้ึนรูปและเช่ือมประกอบเศษแผนโลหะท่ีเหลือจากกระบวนการปมโลหะ  สามารถเก็บซอน
กันใหเปนชุดเดียวกันไดประหยัดพืน้ท่ี   ตอประกอบไดหลายรูปแบบ สามารถแขวนเก็บขางผนังสําหรับ
เก็บของได  (ราคา 4 ช้ิน ตอ ชุด = 1,850บาท ) 
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ภาคผนวก จ 
 

(แบบพฒันาชดุนั่งเลนอเนกประสงคฯ จากผลการวิเคราะห 
ประสิทธิภาพและคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญคร้ัง ท่ี 2) 
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ชุดนั่งเลนอเนกประสงคฯ แบบท่ี 7  ไดมีการพัฒนาปรับปรุงจากผลรวมการประเมินและนําขอดีของแบบชุด
นั่งเลนอเนกประสงค แตละแบบในการประเมินคร้ังท่ี 2 ท่ีผูเชี่ยวชาญเห็นวามีความเหมาะสมมาปรับใช  โดย
รูปแบบเปนแบบท่ีนั่งทรงส่ีเหล่ียม  1 ชุด มี 2 ช้ิน  สามารถนํามาวางจดักลุมเปนชุดนั่งเลน และปรับเปล่ียน
รูปแบบตามลักษณะการใชงานไดอยางหลากหลาย มีกระเปาสําหรับใสของดานหลัง พลิกกลับข้ึนเปนเบาะรอง
นั่งได  โครงสรางเปนเหล็กเสนแบน  กระบวนการทําสีเปนสีฝุนพนอบความรอน (Powder Coat)ทนทาน 
สวยงาม  เนนรูปทรงท่ีทันสมัยเพื่อใหเขากบัรูปแบบของอาคารพักอาศัยท่ีมีความแตกตางกัน สามารถวางซอน 
แขวนติดผนัง แขวนราวกันตก  และนํามาวางตอเพ่ือเรียงใหเปนท่ีนั่งยาวได  กระบวนการผลิตเนนข้ันตอนท่ีไม
ซับซอน แยกชิ้นเพื่อสะดวกมนการขนสง   ผูใชสามารถประกอบไดดวยตนเอง โดยใชอุปกรณและคูมือในกลอง  
(ราคา 2 ช้ิน ตอ 1 ชุด = 2,250บาท ) 
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ภาคผนวก ฉ 
 

(แบบสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูบริโภค) 
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ภาคผนวก ช 

 
(รายชื่อผูเชี่ยวชาญ) 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอืการวิจัย 

 
 

ช่ือ    รศ.วิชัย  สุรเชิดเกยีรติ 

ตําแหนงท่ีทํางาน  อาจารยประจําภาควิชาสถิติประยุกต คณะวทิยาศาสตรประยุกต 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
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