
 
 

โครงการศึกษาและออกแบบพืน้ที่ท างานส่วนตวับริเวณพืน้ที่แนวดิ่งภายในที่อยู่อาศัย 

 

 

 

 

 

โดย 

นาย อรรถพล  สาหร่ายทอง 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ 

ภาควชิาออกแบบผลติภัณฑ์ 

บัณฑติ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธิ์ของบัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



โครงการศึกษาและออกแบบพืน้ที่ท างานส่วนตวับริเวณพืน้ที่แนวดิ่งภายในที่อยู่อาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

นาย อรรถพล  สาหร่ายทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การค้นคว้าอสิระนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑติ 

สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ 

ภาควชิาออกแบบผลติภัณฑ์ 

บัณฑติ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ปีการศึกษา 2557 

ลขิสิทธิ์ของบัณฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



PROJECT STUDY AND DESIGN PRIVATE WORKING SPACE ON 

VERTICAL AREA IN RESIDENCE 

 

 

 

 

 

 

 

By 

Mr. Arttapon   Saraithong 

 

 

 

 

 

 

 

 

An Independent Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree 

Master of Fire Art Program in Product Design 

Department of Product Design 

Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2014 

Copyright of Graduate School, Silpakorn University 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัใหท้ าการคน้ควา้อิสระเร่ือง “ การศึกษา และ

ออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยั ” เสนอโดย  

นาย อรรถพล  สาหร่ายทอง เป็นส่วนหน่ึงของการศกึษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 

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

(รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ  ธารทศันวงศ)์ 

     คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

วนัท่ี .......... เดือน ......................... พ.ศ. ........... 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนท  ปล้ืมชูศกัด์ิ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบการคน้ควา้อิสระ 

 

...........................................................................................ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลุย้  กานตส์มเกียรติ) 

......................./............................../....................... 

 

...........................................................................................กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐไท  พรเจริญ) 

......................./............................../....................... 

 

...........................................................................................กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนท  ปล้ืมชูศกัด์ิ) 

......................./............................../....................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

55155330 : สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์

ค าส าคญั : พ้ืนท่ีแนวด่ิง, พ้ืนท่ีท างาน 

 อรรถพล  สาหร่ายทอง : โครงการศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ี

แนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนท  ปล้ืมชูศกัด์ิ.  

131 หนา้. 

 

 พ้ืนท่ีแนวด่ิงเป็นพ้ืนท่ีบริเวณผนัง รวมไปถึงเพดาน จดัเป็นพ้ืนท่ีใชส้อยนอกเหนือจาก

พ้ืนท่ีในแนวราบ ท่ีสามารถน าผลิตภณัฑ์ต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ได้ ดว้ยการติดตั้งเพ่ือใชง้านทัว่ไป 

หรือติดตั้งเพ่ือตกแต่งในบริเวณผนงัภายในท่ีพกัอาศยัท่ีมีพ้ืนท่ีจ  ากดัจากการใชง้านต่างๆ ของผูอ้ยูใ่น

ท่ีพกัอาศยัท่ีตอ้งการพ้ืนท่ีในการใชง้านนอกเหนือจากพ้ืนท่ีในแนวราบจึงไดท้ าการศึกษารวบรวม

ขอ้มลู วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาเพื่อใหไ้ดชุ้ดผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะส าหรับการใชง้านพ้ืนท่ีท่ีมาก

ข้ึนและกลุ่มคนท่ีชอบท างานภายในบา้น ในชุดผลิตภณัฑใ์ชล้กัษณะการออกแบบรูปทรงและการใช้

งานท่ีเรียบง่าย มีความเหมาะสมและกลมกลืนกบัสไตลห์้องท่ีร่วมสมยั เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์

ระหว่างผลิตภณัฑก์บัพ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยั ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนตามลกัษณะการใชง้านไดอ้ย่าง

ลงตวั ดว้ยการน าช้ินส่วนต่างๆ ในชุดผลิตภณัฑ์ มาประกอบกนัเพื่อให้ไดรู้ปทรงและการใชง้านท่ี

สมบูรณ์ในพ้ืนท่ีและเพ่ือการขนส่งท่ีสะดวกมากข้ึน 
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 Vertical space is the wall area along with the ceiling areas, Vertical areas have the space 

for design working space on wall without the space on horizontal area that can be take installation 

products on vertical area for general work or decorate to the less space area and user groups on 

demand the working space on vertical without the horizontal area. Therefore study collect 

information analyze design and develop adapted product set for working on more space for user 

groups frequent work at home. The simplicity of form and functions is concept design of the 

product set that appropriate and smooth with a rooms modern style, so makes create correlation 

between product with a room area that users be able to adjust function of product set also parts of 

the product set to produce get finishing form and function on vertical space area and makes 

expedient transportation. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Department of Product Design Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2014 

Student’s signature ...................................................................................................   

Indepentdent Study Advisor’s signature .................................................................. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 

 

กติตกิรรมประกาศ 

 

 การศึกษาในหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิตโครงการศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวั
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ประโยชน์ต่องานวิจยัเป็นอยา่งยิง่ 
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การศึกษาในทุกๆ ขั้นตอนกระบวนการ 
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ไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณคณาจารยภ์าควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ทุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน า สั่งสอนและ

มอบวิชาความรู้ในการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผา่นมา 
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ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีท าใหก้ารท าสารนิพนธใ์นการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ช 

 

สารบัญ 

             หนา้ 

บทคดัยอ่ภาษาไทย ..................................................................................................................   ง 

บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ .............................................................................................................   จ 

กิตติกรรมประกาศ ...................................................................................................................   ฉ 

สารบญัตาราง ..........................................................................................................................   ญ 

สารบญัภาพ .............................................................................................................................   ฎ 

บทท่ี 

   1 บทน า .........................................................................................................................   1 

  ท่ีมาและความส าคญั .....................................................................................   1 

  วตัถุประสงค ์.................................................................................................   5 

  ขอบเขตของงานวิจยั .....................................................................................   5 

  ขั้นตอนการศึกษา .........................................................................................   5 

  วิธีการศึกษา ..................................................................................................   6 

  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บ ..........................................................................   6 

 นิยามศพัท ์.....................................................................................................   7 

   2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง .....................................................................................   8 

  ความส าคญัของการศึกษา .............................................................................   8 

  องคป์ระกอบของลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั .............................................................   9 

  มนุษยก์บัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั .................................................................  11 

  ประเภทและลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั ..............................................................  11 

  ลกัษณะพ้ืนท่ีภายในท่ีอยูอ่าศยั .....................................................................   16 

  ประเภทและลกัษณะของพ้ืนท่ีแนวราบ ........................................................  16 

  ประเภทและลกัษณะของผนงั .......................................................................  17 

  ประเภทและลกัษณะของพ้ืนท่ีภายในท่ีอยูอ่าศยั ...........................................  19 

  องคป์ระกอบทางกายภาพ .............................................................................  21 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ซ 

 

บทท่ี 

การแบ่งประเภทผลิตภณัฑต์ามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ..............................  21 

     การแบ่งประเภทผลิตภณัฑต์ามลกัษณะการติดตั้งและการประกอบ .........  22 

ขอ้มลูผลิตภณัฑเ์ก่ียวขอ้งกบัการท างาน .......................................................  24 

สดัส่วนกายวิภาคมนุษยส์ าหรับการออกแบบพ้ืนท่ีท างาน ...........................  25 

พฤติกรรมการใชง้านผลิตภณัฑข์องมนุษยบ์ริเวณโต๊ะท างาน ......................  29 

ผลกระทบต่อสมรรถภาพการท างานของมนุษย ์...........................................  33 

จิตวิทยาของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท างาน ................................................  39 

หลกัการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้ง ........................................................................  42 

หลกัการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละเฟอร์นิเจอร์ ...............................................  45 

การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบ ......................................................  48 

ประเภทของสไตลท่ี์ใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์.......................................  51 

การใชสี้กบังานออกแบบผลิตภณัฑ ์..............................................................  55 

วสัดุท่ีใชใ้นงานออกแบบ .............................................................................  59 

   3 วิธีด  าเนินการศึกษาโครงการ ......................................................................................  61 

ขอบเขตการศึกษาโครงการ ..........................................................................  61 

  วิธีการด าเนินการศึกษาโครงการ ..................................................................  62 

  รวบรวมขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ ..........................................  62 

ล าดบัขั้นตอนการด าเนินงาน ........................................................................  62 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลู ...................................................................................  63 

   4 การออกแบบและการพฒันา .......................................................................................  71 

   5 สรุปผลการศึกษา ........................................................................................................  88 

 

บรรณานุกรม ..............................................................................................................  89 

 

ภาคผนวก ...................................................................................................................  91 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฌ 

 

  ภาคผนวก ก เขียนแบบเพื่อการผลิต .............................................................  92 

  ภาคผนวก ข ภาพแสดงขั้นตอนการท าตน้แบบ ภาพแสดงตน้แบบ .............. 107 

ภาคผนวก ค ภาพแสดงการน าเสนอขอ้มลู ................................................... 113 

ประวติัผูว้ิจยั .............................................................................................................. 131 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 

 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี                      หนา้ 

   1  จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเพศ และอาย ุ............................ 64 

   2  จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามอาชีพปัจจุบนั 

รายไดต่้อเดือน และประเภทลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั ..................................... 65 

   3  จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความบ่อย ช่วงเวลา 

และระยะเวลาในการท างานภายในท่ีอยูอ่าศยั ............................................... 66 

   4  จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประเภทของงานท่ีท า 

ภายในท่ีอยูอ่าศยั ........................................................................................... 67 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฎ 

 

สารบัญภาพ 

ภาพท่ี                      หนา้ 

   1 รูปแบบแผนผงัคอนโดและบริเวณพ้ืนท่ีท างานโครงการ ดีคอนโด .......................  2 

   2 รูปแบบแผนผงัคอนโดและบริเวณพ้ืนท่ีท างานโครงการ ศุภาลยั ..........................  3 

   3 พ้ืนท่ีท างานท่ีเกิดปัญหาจากพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ ...................................  3 

   4 การใชง้านเพ่ิมประโยชน์ใชส้อยในพ้ืนท่ีแนวด่ิง ...................................................  4 

   5 ลกัษณะบา้นเด่ียว ........................................................................................... ……. 12 

   6 ลกัษณะตึกแถว .................................................................................................... 13 

   7 ลกัษณะทาวน์เฮาส์ ............................................................................................... 13 

   8 ลกัษณะแฟลต หรือหอ้งชุด .................................................................................. 14 

   9 ลกัษณะคอนโด ................................................................................................... 15 

  10 การจดัเฟอร์นิเจอร์ท่ีใหค้วามเป็นส่วนตวัในพ้ืนท่ีสาธารณะ ................................. 20 

  11 แสดงเคร่ืองเรือนแบบติดตั้งถาวร ......................................................................... 22 

  12 แสดงเคร่ืองเรือนแบบลอยตวั ............................................................................... 23 

  13 ระดบัการมองและการจดัพ้ืนท่ีท างาน .................................................................. 26 

  14 ระดบัการมองและการจดัพ้ืนท่ีท างาน .................................................................. 27 

  15 ระดบัการมองและการจดัพ้ืนท่ีท างาน .................................................................. 28 

  16 การออกแบบหอ้งท างานทัว่ไป ............................................................................ 29 

  17 สดัส่วนของคนกบัความกวา้งและลึกของโต๊ะ ......................................................  31 

  18 การเอ้ือมหยบิของบนโต๊ะและบนชั้นวาง ............................................................. 32 

  19 ท่าทางการใชม้ือท างานในขณะปฏิบติังานท่ีเหมาะสม ......................................... 34 

  20 ท่าทางการท างานของแขนและไหล่ในขณะปฏิบติังานท่ีเหมาะสม ....................... 35 

  21 ท่าทางการนัง่ท างานท่ีเหมาะสม .......................................................................... 37 

  22 ท่าทางการยนืท่ีเหมาะสม ............................................................................... ........ 37 

  23 ท่าทางการคุกเข่าและยนืท างานท่ีเหมาะสม .......................................................... 39 

  24 แสดงวงจรอายผุลิตภณัฑ ์..................................................................................... 49 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฏ 

 

ภาพท่ี                       หนา้ 

  25 ภาพวาดวงกลมเอน็โซ ความงามในความไม่สมบูรณ์ ........................................... 52 

  26 ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงประเภทกิจกรรมท่ีท าควบคู่ 

 ระหว่างการท างาน ............................................................................................... 68 

  27 ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท างาน ........... 68 

  28 ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท างาน ........... 69 

  29 ผลสรุปจากแบบสอบถามขนาดนอ้ยท่ีสุดของพ้ืนท่ีท างานท่ีอยูอ่าศยั 

 สามารถรองรับได ้.......................................................................................... ……. 69 

  30 ผลสรุปจากแบบสอบถามรูปแบบพ้ืนท่ีท างานท่ีน่าสนใจและสามารถน าไปใชง้าน 

 ภายในท่ีอยูอ่าศยัได ้............................................................................................. 70 

  31 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางท่ี 1 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบยดึติดกบัผนงั ....................... 71 

  32 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 1 ............................... 72 

  33 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 2 ............................... 72 

  34 แบบร่างคร้ังท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 1 ................................................ 73 

  35 แบบร่างคร้ังท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 2 ................................................ 73 

  36 แบบร่างคร้ังท่ี 3 โต๊ะติดผนงั .................................................................................. 74 

  37 แบบร่างคร้ังท่ี 3 โคมไฟติดผนงั ............................................................................. 74 

  38 แบบร่างคร้ังท่ี 3 ล้ินชกัติดผนงั ............................................................................... 75 

  39 แบบร่างคร้ังท่ี 3 ชั้นวางของ ................................................................................... 75 

  40 แบบร่างคร้ังท่ี 3 บอร์ดแขวนอุปกรณ์ ..................................................................... 75 

  41 แบบร่างคร้ังท่ี 3 บอร์ดปักหมุด .............................................................................. 76 

  42 แบบร่างฟอร์มการแบ่งช้ินส่วนการใชง้านของผลิตภณัฑ.์...................................... 76 

  43 แบบร่างการก าหนดระยะของการใชง้านของผลิตภณัฑใ์นส่วนต่างๆ .................... 77 

  44 แบบร่างการวางผลิตภณัฑข์องช้ินส่วนต่างๆ ในรูปแบบองศาท่ีต่างกนั ……......... 77 

  45 แบบร่างคร้ังท่ี 4 โต๊ะท างานติดผนงัขนาด .50 x .90 เมตร ……………….............. 78 

  46 แบบร่างคร้ังท่ี 4 โต๊ะท างานติดผนงัขนาด .50 x .45 เมตร ...................................... 78 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฐ 

 

ภาพท่ี                       หนา้ 

 47 แบบร่างคร้ังท่ี 4 โคมไฟติดผนงั และล้ินชกัติดผนงั …………………................... 79 

  48 แบบร่างคร้ังท่ี 4 ชั้นวางของ บอร์ดแขวนอุปกรณ์ และบอร์ดปักหมุดติดผนงั ........ 79 

  49 รูปตน้แบบชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัติดตั้งบนพ้ืนท่ีความกวา้ง 1 เมตร ..... 80 

  50 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั ขนาด 90 x 50 เซนติเมตร …............................ 81 

  51 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั ขนาด 45 x 50 เซนติเมตร ……….................... 81 

  52 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบโคมไฟ …………………………….………………............. 81 

  53 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบล้ินชกั ………………………………………………………. 82 

  54 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบชั้นวางของแบบติดผนงั ....................................................... 82 

  55 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบบอร์ดแขวนเคร่ืองมือ ………………….……………........... 82 

  56 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบบอร์ดปักหมุด ……………………….…………….............. 83 

  57 ตวัอยา่งการจดัวางชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัในพ้ืนท่ี 

ความกวา้ง 1.50 เมตร ................................................................................... ……. 83 

  58 ตวัอยา่งการจดัวางชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัติดตั้งบนพ้ืนท่ี 

 ความกวา้ง 2 เมตร ...............................................................................................  84 

  59 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑแ์บบอิสระ 1 .........................................................  84 

  60 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑแ์บบอิสระ 2 .........................................................  85 

  61 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับแขก ...............................................  85 

  62 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งนอน ...................................................  86 

  63 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับประทานอาหาร ..............................  86 

  64 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งท างาน ................................................  87 

  65 ผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั 90 x 50 เซนติเมตร ขนาดจริง ...............................  108 

  66 ผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั 45 x 50 เซนติเมตร ขนาดจริง ...............................  108 

  67 ผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั 2 แบบ แบบพบัเก็บ ..............................................  108 

  68 ผลิตภณัฑต์น้แบบโคมไฟติดผนงั ขนาดจริง .........................................................  108 

  69 ผลิตภณัฑต์น้แบบชั้นวางของติดผนงั ขนาดจริง ...................................................  110 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฑ 

 

ภาพท่ี                       หนา้ 

  70 ผลิตภณัฑต์น้แบบบอร์ดแขวนอุปกรณ์และบอร์ดปักหมุดติดผนงั ขนาดจริง.......... 110 

  71 รูปแบบอุปกรณ์ท่ีใชย้ดึติดผนงัของโคมไฟ ล้ินชกั บอร์ดปักหมุด และ 

 บอร์ดแขวนอุปกรณ์ ............................................................................................. 111 

  72 รูปแบบอุปกรณ์ท่ีใชย้ดึติดผนงัของโต๊ะและชั้นวางของติดผนงั ............................ 111 

  73 รูปแบบการจดัต าแหน่งอิสระของตน้แบบชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวั 

 ขนาดจริง 1 ............................................................................................................. 112 

  74 รูปแบบการจดัต าแหน่งอิสระของตน้แบบชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวั 

 ขนาดจริง 2 .................................................................................................... ........ 112 

  75 การน าเสนอขอ้มลูท่ีมาและความส าคญัของงานวิจยั ............................................. 114 

  76 การน าเสนอขอ้มลูพ้ืนท่ีว่างภายในท่ีอยูอ่าศยั ........................................................ 114 

  77 การน าเสนอขอ้มลูแนวทางหลกัการออกแบบจากพฤติกรรมของผูใ้ช ้................... 115 

  78 การน าเสนอขอ้มลูแนวทางหลกัการออกแบบจากการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์............. 115 

  79 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์พ้ืนท่ีกบัสไตลท่ี์ใชใ้นงานออกแบบ 1 .................. 116 

  80 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์พ้ืนท่ีกบัสไตลท่ี์ใชใ้นงานออกแบบ 2 .................. 116 

  81 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์สไตลโ์มเดิร์นเพื่อใชใ้นงานออกแบบ .................. 117 

  82 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์สไตลเ์ซนเพื่อใชใ้นงานออกแบบ ......................... 117 

  83 การน าเสนอขอ้มลูการก าหนดระยะการใชง้านของผลิตภณัฑ ์............................... 118 

  84 การน าเสนอขอ้มลูวสัดุท่ีใชใ้นงานผลิตภณัฑ ์....................................................... 118 

  85 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวั ................................................. 119 

  86 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑโ์ต๊ะติดผนงัขนาด 50 x 90 เซนติเมตร ...................... 119 

  87 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑโ์ต๊ะติดผนงัขนาด 50 x 45 เซนติเมตร ...................... 120 

  88 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑโ์คมไฟติดผนงั ........................................................ 120 

  89 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑล้ิ์นชกัติดผนงั .................................................. ........ 121 

  90 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑช์ั้นวางของติดผนงั ................................................... 121 

  91 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑช์ั้นวางของติดผนงั ................................................... 122 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ฒ 

 

ภาพท่ี                       หนา้ 

  92 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑบ์อร์ดปักหมุดติดผนงั ...................................... ........ 123 

  93 การน าเสนอขอ้มลูลกัษณะการยดึติดกบัผนงัของผลิตภณัฑ ์1 ...................... …… 123 

  94 การน าเสนอขอ้มลูลกัษณะการยดึติดกบัผนงัของผลิตภณัฑ ์2 .............................. 123 

  95 การน าเสนอขอ้มลูการติดตั้งชุดผลิตภณัฑใ์นส าหรับการท างาน ........................... 124 

  96 การน าเสนอขอ้มลูการติดตั้งชุดผลิตภณัฑใ์นส าหรับการตกแต่ง ........................... 124 

  97 การน าเสนอขอ้มลูราคาของชุดผลิตภณัฑบ์นพ้ืนท่ี 1 เมตร ................................... 125 

  98 การน าเสนอขอ้มลูราคาของชุดผลิตภณัฑบ์นพ้ืนท่ี 1.5 เมตร ................................ 125 

  99 การน าเสนอขอ้มลูราคาของชุดผลิตภณัฑบ์นพ้ืนท่ี 2 เมตร ................................... 126 

 100 การน าเสนอตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งนอน ................................ 126 

 101 การน าเสนอตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับแขก ............................ 127 

 102 การน าเสนอตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับประทานอาหาร ........... 127 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 7 

บทที่  1 
บทน า 

 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

โลกยุคปัจจุบันก าลงัเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับโลกยุคเก่า  การ
เปล่ียนแปลงเหล่าน้ี เกิดข้ึนไม่เท่ากันในแต่ละสังคม บางสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงมากจน
กลายเป็นสังคมท่ีกา้วหน้าและเป็นศูนยก์ลางของโลกยุคใหม่ นั่นหมายถึง การแพร่กระจายความ
ทนัสมยัของเทคโนโลยแีละระบบเศรษฐกิจจากสงัคมท่ีพฒันาแลว้ไปสู่สงัคมท่ีดอ้ยพฒันาหรือก าลงั
พฒันาทัว่โลกท่ีเรียกว่า โลกาภิวตัน์ ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ ส่งผลให้สังคมไทย
ตอ้งเร่งปรับตวั เพ่ือใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะโลกท่ีสามารถส่ือสารเช่ือมโยง
เขา้หากนัไดอ้ยา่งรวด เร็วดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคน์วตักรรม 

ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหม่ส่งผลให้สังคมไทยต้องเร่งปรับตัว เพื่อให ้
พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน โดยเฉพาะโลกท่ีสามารถส่ือสารเช่ือมโยงเขา้หากนัไดอ้ย่างรวด 
เร็วดว้ยเทคโนโลยสีารสนเทศ ก่อใหเ้กิดการสร้างสรรคน์วตักรรม จากผลส ารวจประชากรกลุ่ม Gen 
Y ในประเทศไทย พบว่าผลส ารวจ Next Gen : A global generational study 2013 ว่าวยัท างาน ผูท่ี้
เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ. 2538 โดยคนกลุ่มน้ีเติบโตมาใน ยคุดิจิตอล ท่ีเต็มไปดว้ยการส่ือสาร
ผา่นอีเมล ์เทคโนโลยบีนมือถือ อินเทอร์เน็ต และส่ือออนไลน์ ซ่ึงปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงท่ี
เกิดข้ึนน้ี ส่งผลใหว้ิถีชีวิตเปล่ียนแปลงไม่อาจหยดุน่ิง เพ่ือใหก้า้วทนัโลกยคุใหม่ท่ีก  าลงัเปล่ียนแปลง 
ไปอยา่งรวดเร็ว 

พีดบับลิวซี (PWC) เผยผลการศึกษา คนวยัท างานกลุ่มน้ี จะมีสัดส่วนถึง 80% ของแรงงาน
ทั้งหมดในอีก 3  ปีขา้งหน้าและจะเป็นตวัแปรส าคญัท่ีผลักดนัให้เกิดการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
องคก์ร มีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางบริษทัแทนคนรุ่นเก่า คนกลุ่มน้ี กว่าร้อยละ 60 ตอ้ง การ
ความยดืหยุน่ในการท างาน เช่น สามารถเลือกหรือปรับเปล่ียนเวลาเขา้ ท างานได ้หรือท างานจากท่ี
บา้น หรือท่ีอ่ืนๆ และเช่ือว่าการไดม้าซ่ึงความสามารถในการผลิต ไม่ไดว้ดักนัท่ีจ  านวนชัว่โมงท่ีใช้
ท างาน แต่อยูท่ี่ผลงานท่ีไดม้ากกว่า  ซ่ึงแตกต่างกบัคนรุ่นเก่าท่ีถกูปลกูฝังและเคยชินกบัการ ท างาน
หนกัท่ีท างาน เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงต าแหน่งและความกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว จากการศึกษาพฤติกรรมของ
กลุ่มคนวยัท างานพบว่า คนวยัท างาน ยงัใหค้วามส าคญักบัครอบครัวมาก จึงพยายามจดัสรรสมดุล
ระหว่างงานและชีวิตส่วนตวั ไม่ท างานอยา่งบา้คลัง่จนไม่มีเวลาใส่ใจครอบครัว 

ส าหรับท าเลท่ีอยู่ปัจจุบนัก็เป็นอีกปัจจยัท่ีกลุ่มวยัท างานท่ีอายุระหว่าง 20 -35 ปี ค  านึงถึง
เวลาเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยั เช่นกนั ซ่ึงเหตุผลในการตดัสินซ้ือ คือ ท าเลน่าสนใจและมีความช่ืนชอบ
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ศกัยภาพของท าเลนั้นๆ ส่วนการคมนาคมสะดวกเป็นปัจจยัรองลงมา นอกจากนั้น ท าเลท่ีใกลแ้หล่ง
ธุรกิจและใกลท่ี้ท างาน รวมทั้งใกลท่ี้พกัอาศยัเดิมของครอบครัวก็ยงัเป็นองค์ประกอบส าคญัในการ
เลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเช่นกนั เพราะคนท่ีเคยชินกบัการอยู่อาศยัในเมืองหรือกรุงเทพฯ ชั้นใน จะมีการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ คอนโดมิเนียมสูงกว่าคนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของกรุงเทพฯ ซ่ึงเหตุผลประการ
หน่ึงอาจจะเป็น เพราะความเคยชินกบัสภาพแวดลอ้ม ตลอดจนความสะดวกสบายในการใชชี้วิต
และคมนาคมท่ี ไดรั้บในปัจจุบนั และเน่ืองจากอายุยงัเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีท าให้การตดัสินใจซ้ือท่ีอยู่
อาศยัแตกต่างกนั เพราะกลุ่มคนท่ีอายุน้อยกว่า (อายุระหว่าง 19 - 26 ปี) จะเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม
มากกว่ากลุ่ม คนท่ีมีอายรุะหว่าง 27 - 30 ปี เพราะคนท่ีอายนุอ้ย หรือเพ่ิงเร่ิมตน้ท างานตอ้งการความ
สะดวก รวดเร็วและมีความคล่องตวัในการใชชี้วิตสูง และตอ้งการซ้ือคอนโดในเมืองราคาไม่เกิน 2 
ลา้นบาท ในอนาคตคอนโดมิเนียมระดับราคาไม่เกิน 2 ลา้นบาท ยงัเป็นท่ีต้องการของตลาด
โดยเฉพาะกบัคนวยัท างานในปัจจุบนั  (อนุกุล รัฐพิทกัษ์สันติ, 2554: ออนไลน์) แต่ดว้ยจ านวน
ประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ ท าใหบ้า้นในเมือง คอนโด หรืออพาร์ทเมน้ทใ์นปัจจุบนั มีขนาดพ้ืนท่ี
ท่ีเลก็ลง เลก็มากจนใส่เฟอร์นิเจอร์ไดไ้ม่ก่ีช้ินกบัราคาท่ีเหมาะสมกบัก าลงัซ้ือส่วนใหญ่ของกลุ่มคน
วยัท างาน อายรุะหว่าง 20 - 35 ปี   

  

ภาพท่ี 1 รูปแบบแผนผงัคอนโดและบริเวณพ้ืนท่ีท างานของโครงการคอนโดมิเนียม 
ดีคอนโด รัตนาธิเบศร์ 

ท่ีมา : http://www.sansiri.com/condominium/dcondo [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557. 
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ภาพท่ี 2 รูปแบบแผนผงัคอนโดและบริเวณพ้ืนท่ีท างานของโครงการคอนโดมิเนียม ศุภาลยั ปาร์ค 
แยกเกษตร 

ท่ีมา : http://www.supalai.com/project/condominium [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557. 

พฤติกรรมการอยู่อาศยัของกลุ่มคนวยัท างาน อายุระหว่าง 20 - 35 ปี จะมีลกัษณะมีความ
เป็นส่วนตวัท่ีสูงตอ้งการพ้ืนท่ีส่วนตวัเป็นของตนเอง เวลาอยูอ่าศยัในท่ีพกัก็จะใชเ้วลาส่วนใหญ่อยู่
ในบริเวณพ้ืนท่ีส่วนตวันั้นและทุกคร้ังเม่ือท ากิจกรรมในท่ีนั้นๆ ก็จะเกิดปัญหาการจดัเก็บของหรือ
หาของไม่เจอหากกลบัมาใชอี้ก เน่ืองจากพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บของใชป้ระเภทของใชบ้น
โต๊ะท างานหรือของใชท่ี้เก่ียวกบัการท างาน และ ดว้ยขนาดพ้ืนท่ีท่ีจ  ากดั ท าให้เป็นเร่ืองยากส าหรับ
ในเร่ืองของการเพ่ิมเฟอร์นิเจอร์มาวางเพ่ิมบริเวณแนวราบ ภายในท่ีพกัเพ่ือตอบสนองการใชง้านท่ี
มากข้ึนได ้

 

รูปท่ี 3 พ้ืนท่ีท างานท่ีเกิดปัญหาจากพ้ืนท่ีไม่เพียงพอต่อการจดัเก็บ 
ท่ีมา : http://www.thaidphoto.com/forums [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2557. 
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ปัญหาจากการมีพ้ืนท่ีไม่เพียงพอท่ีจะวางของท่ีเพ่ิมจ านวนข้ึนเร่ือยๆกับพ้ืนท่ีจ  ากัดใน
แนวราบ สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยดว้ยการใชป้ระโยชน์จากต าแหน่งท่ีว่างทางแนวตั้งหรือแนวด่ิงได ้
หากค านึงถึงพ้ืนท่ีว่างท่ีรวมไปถึง แนวราบ แนวด่ิงของพ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยัก็จะพบว่าภายในท่ีพกั
อาศยัจะเหลือพ้ืนท่ีว่างให้ใชไ้ดอี้กมากมายตั้งแต่พ้ืนไปจนถึงฝ้าเพดาน ในท่ีพกัอาศยันั้นส่วนของ
ผนังจะเป็น 1 ใน 3 อย่างท่ีมีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ไดแ้ก่ พ้ืน ผนัง และเพดาน (ด ารง ล้ีไวโรจน์, 2553: 
ออนไลน์) 

 

รูปท่ี 4 การใชง้านเพ่ิมประโยชน์ใชส้อยในพ้ืนท่ีแนวด่ิง 
ท่ีมา : http://www.decorreport.com [ออนไลน์], เขา้ถึงเมื่อ 12 ตุลาคม 2557. 

จากแนวคิดและเหตุผลขา้งต้นผูว้ิจยัเห็นว่าลกัษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มคนวยัท างานอายุ
ระหว่าง 20 - 35 ปี มีพฤติกรรมในการใชเ้วลาอยูบ่ริเวณพ้ืนท่ีท างานส่วนตวัของตวัเองภายในท่ีพกั
อาศยัค่อนขา้งมากและการท ากิจกรรมในพ้ืนท่ีส่วนตวัเกิดปัญหาคือไม่สามารถรองรับการใชง้านได้
อยา่งเพียงพอกบัการจดัเก็บของใชท่ี้เก่ียวขอ้งในการท างาน การซ้ือของเขา้มาเพ่ิมส่งผลใหมี้พ้ืนท่ีใช้
สอยของตนเองภายในท่ีพกัอาศยัของตนเองลดน้อยลงไปดว้ย  จึงไดน้ าแนวคิดมาพฒันาออกแบบ
พ้ืนท่ีส่วนตวับนพ้ืนท่ีแนวด่ิงในท่ีพกัอาศยั เพ่ือตอบสนองการใชง้านท่ีเหมาะสมกบัพฤติกรรมผูใ้ช้
กบับริเวณพ้ืนท่ีนั้นๆ รองรับการจดัเก็บของใชบ้นโต๊ะท างานอยา่งเพียงพอและเป็นระเบียบ และไม่
เปลืองพ้ืนท่ีใชส้อยในแนวราบส าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีจ  ากดั 
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2. วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
2.1. ศึกษาในเร่ืองลกัษณะวิธีการด าเนินชีวิตและพฤติกรรมการท างานในพ้ืนท่ีส่วนตัว

ภายในท่ีอยู ่อาศยัของกลุ่มผูค้นวยัท างานอายรุะหว่าง 20 - 35 ปี 
2.2. เพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตัวบนพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีพักอาศัยเพ่ือใช้

ประโยชน์จากพ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยัไดม้ากท่ีสุด 
2.3. เพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตัวบนพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชง้านไดใ้หเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการท างานของผูอ้ยูอ่าศยัภายในท่ีพกั 
2.4. เพ่ือออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับนพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถจดั

วางของใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท างานไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ 

3. ขอบเขตของงานวจิยั 
เร่ืองท่ีท าการศึกษา : ท าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมทางสังคม และวฒันธรรมองค์กร ท่ีมีผล

ต่อการด าเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท างานหลักการออกแบบบนพ้ืนท่ีว่าง หลักการออกแบบ 
ผลิตภณัฑ ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบา้นและผนงัส าหรับการท างานเท่านั้น 

ประชากรท่ีศึกษา : ท าการศึกษาประชากรท่ีมีอายตุั้งแต่ 20 - 35 ปี ข้ึนไป 
กลุ่มตวัอย่าง : กลุ่มประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 20 - 35 ปีข้ึนไป ท่ีพกัอาศยัอยู่ในคอนโด เขต

ลาดพร้าว จงัหวดักรุงเทพมหานครฯ 

4. ขั้นตอนการศึกษา 
4.1. ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล 
 4.1.1. รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม 
ทางสงัคมและวฒันธรรมองคก์ร เพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจเบ้ืองตน้ของกลุ่มคนวยัท างาน
มาวิเคราะห์ สรุปใจความส าคญัของความตอ้งการและปัญหาในเร่ืองของการท างานท่ีมีผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิตกลุ่มคนวยัท างาน  
     4.1.2. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารต าราท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัการออกแบบพ้ืนท่ีท างาน
ส่วนตวัและหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบา้นและผนังท่ีรองรับการจดัเก็บ
ของใช้บนโต๊ะท างานเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางและหลกัการน าไปสู่การออกแบบพ้ืนท่ีท างาน
ส่วนตวั 
 4.1.3. สร้างเคร่ืองมือวิจยั การสงัเกต และการสมัภาษณ์ 
 4.1.4. รวบรวมขอ้มลูจากเคร่ืองมือวิจยัทั้งแบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ขอ้มูลส่วน 
บุคคล พฤติกรรมในการท างานและการด าเนินชีวิตของกลุ่มตวัอยา่ง 
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4.2. ขั้นตอนวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.2.1. รวบรวมขอ้มลูทั้งหมดท่ีไดม้าวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบ 
 4.2.2. วิเคราะห์คุณสมบติัของวสัดุเพื่อสามารถน ามาใชไ้ดเ้หมาะสมกบังานออกแบบ 
 4.2.3. ก าหนดแนวทางในการออกแบบ 
4.3. ขั้นตอนการสรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและแนวทางในการออกแบบว่าตรงตามความมุ่งหมายและ
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาหรือไม่ 

5. วธิีการศึกษา 
 5.1. ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจากแหล่งขอ้มลูเอกสาร 
 5.2. ศึกษาและรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งจากการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากเคร่ืองมือวิจยั  
และการส ารวจสมัภาษณ์ 
 5.3. วิเคราะห์ขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 5.4. ขั้นตอนการออกแบบ ท าแบบร่างคร้ังท่ี 1 
 5.5. ทดสอบแบบร่างคร้ังท่ี 1 และพฒันาแบบร่างเพ่ือท าตน้แบบ 
 5.6. ขั้นตอนการท าตน้แบบ 
 5.7. ทดสอบแบบจากตน้แบบ 
 5.8. สรุปผลและช้ีแจงขอ้เสนอแนะ 

6. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 6.1. สามารถใชเ้ป็นแนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ี
พกัอาศยัรองรับพฤติกรรมการท างานของกลุ่มคนวยัท างาน 
 6.2. ไดพ้ื้นท่ีท างานส่วนตวับนพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัเพ่ือใชป้ระโยชน์จากพ้ืนท่ี
ภายในท่ีพกัอาศยัไดม้ากท่ีสุด 
 6.3. ไดพ้ื้นท่ีท างานส่วนตวับนพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถปรับเปล่ียน
รูปแบบการใชง้านไดใ้หเ้หมาะสมกบัพฤติกรรมการท างานของผูอ้ยูอ่าศยัภายในท่ีพกั 
 6.4. ไดพ้ื้นท่ีท างานส่วนตวับนพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัท่ีสามารถจดัวางของใชท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการท างานไดอ้ยา่งเป็นระเบียบ 
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7. นิยามศัพท์ 
 7.1. พ้ืนท่ีแนวด่ิง หมายถึง พ้ืนท่ีบริเวณผนงัและเพดาน 
 7.2. กลุ่มคนวยัท างาน หมายถึง วยัผูใ้หญ่ อายุตั้งแต่19 - 60 ปี เป็นวยัท่ีตอ้งหารายได ้เพื่อ
เล้ียงตวัเอง และครอบครัว 
 7.3. ท่ีอยูอ่าศยั หมายถึง อาคารบา้นเรือน รวมถึงตึก โรง และแพท่ีมนุษยจ์ดัสร้างข้ึน เพ่ือใช้
เป็นท่ีอยูอ่าศยัทั้งกลางวนัและกลางคืน ภายในท่ีอยู่อาศยัประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งการ มีทั้งส่ิง
อ  านวยความสะดวกสบาย อุปกรณ์และส่ิงใชส้อยท่ีจ  าเป็นตามความตอ้งการทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
และความเป็นอยูท่ี่ดีงามทั้งส่วนตวั และครอบครัวของผูพ้กัอาศยั 
 7.4. พ้ืนท่ีท างานส่วนตวั หมายถึง อาณาบริเวณท่ีใชส้ าหรับท างานท่ี มีการแบ่งกั้นเขตเอาไว้
แน่นอนและมีเจา้ของอาณาบริเวณนั้นๆ ประกอบไปดว้ย โต๊ะ หรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถรองรับการ
ใชง้านของผูใ้ช ้
 7.5. Gen-Y หมายถึง กลุ่มคนท่ีเกิดระหว่างปี พ.ศ.2523 - 2543 เป็นกลุ่มคนท่ีโตมาพร้อมกบั
คอมพิวเตอร์ - อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยไีอที 
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บทที่  2 
แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความส าคญัของเร่ืองที่ท าการวจิยั 
 จากท่ีเคยกล่าวถึงในบทท่ี 1 ในเร่ือง “ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา” ผูว้ิจัย 
พบว่า ผูท่ี้ท างานภายในท่ีอยู่อาศยัจะมีสัดส่วนถึง 80 % ของแรงงานทั้งหมด จากพฤติกรรมคน
เหล่าน้ีท่ีตอ้งการความยืดหยุ่นในการท างานและการใชชี้วิต ความนิยมการใชเ้วลาท างานหรือใช้
เวลาส่วนตวัอยูท่ี่บา้นมากข้ึน แต่ขนาดของพ้ืนท่ีอยูอ่าศยัก็ถกูออกแบบให้มีขนาดพ้ืนท่ีท่ีเล็กลงตาม
ยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป จึงส่งผลให้พ้ืนท่ีว่างภายในไม่เพียงพอต่อการใช้งานตามลักษณะ
พฤติกรรมของผูอ้ยูอ่าศยั แต่ถา้สงัเกตถึงพ้ืนท่ีว่างภายในท่ีอยูอ่าศยัท่ีรวมไปถึง แนวราบ แนวด่ิง ของ
พ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยัก็จะพบว่าภายในท่ีพกัอาศยันั้นจะเหลือพ้ืนท่ีว่างให้ใชไ้ดอี้กมากมายตั้งแต่
พ้ืนไปจนถึงฝ้าเพดาน ท่ีจะเป็นพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับกบัผลิตภณัฑท่ี์ถกูน ามาใชใ้นบา้น 
 ซ่ึงจากการไดศึ้กษาปัญหาและแนวทางการแกไ้ขน้ีและจากท่ีผูว้ิจยัไดพ้บเห็นโดยตรงจาก
สภาพแวดลอ้มภายในบา้นของตนเองและคนรอบขา้งจึงเป็นท่ีมาของการท าวิจยัคร้ังน้ี 
 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 ในการศึกษาโครงการออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยั
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางและสร้างกรอบแนวคิด
ในการวิจยั โดยแบ่งเน้ือหารายละเอียดดงัน้ี 
 2.1. องคป์ระกอบของลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั 
  2.1.1. มนุษยก์บัความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั 
   2.1.2. ประเภทและลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั 
 2.2. ลกัษณะพ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยั 
  2.2.1. ประเภทและลกัษณะของพ้ืนท่ีแนวราบ 
   2.2.2. ประเภทและลกัษณะของผนงั 
   2.2.3. ประเภทและลกัษณะของพ้ืนท่ีภายในท่ีอยูอ่าศยั 
 2.3. องคป์ระกอบทางกายภาพ 
  2.3.1. การแบ่งประเภทผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนตามวตัถุประสงคก์ารใชง้าน 
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  2.3.2. การแบ่งประเภทผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนตามลกัษณะของการติดตั้งและการ 
                         ประกอบ 
  2.3.3. ขอ้มลูผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
  2.3.4. สดัส่วนกายวิภาคมนุษยส์ าหรับการออกแบบพ้ืนท่ีท างาน 
  2.3.5. พฤติกรรมการใชง้านผลิตภณัฑข์องมนุษยบ์ริเวณโต๊ะท างาน 
  2.3.6. ผลกระทบต่อสมรรถภาพการท างานของมนุษย ์
  2.3.7. จิตวิทยาของมนุษยท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท างาน 
 2.4. หลกัการออกแบบท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.4.1. หลกัการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละเฟอร์นิเจอร์ 
  2.4.2. การสร้างกรอบแนวคิดเพื่อการออกแบบ 
  2.4.3. ประเภทของสไตลท่ี์ใชใ้นงานออกแบบผลิตภณัฑ ์
  2.4.4. การใชสี้กบังานออกแบบผลิตภณัฑ ์
 2.5. วสัดุท่ีใชใ้นงานออกแบบ 
  2.5.1. ไม ้MDF 
 
2.1. องค์ประกอบของลกัษณะที่อยู่อาศัย 
 ท่ีอยูอ่าศยัถือว่าเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานส าคญัต่อการด ารงชีพของมนุษย ์เพราะ
ชีวิตของมนุษยส่์วนใหญ่ เวลาสองในสามของแต่ละวนั มกัจะใชชี้วิตอยู่ท่ีบา้นพกัอาศยั ทั้งการ
พกัผอ่นหลบันอน และการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว ส่วนเวลาท่ีเหลือเป็นเวลาของการ
ท างานหรือท ากิจกรรมในสถานท่ีอ่ืนๆ ดงันั้น จึงนับว่าเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีจะขาดเสียมิไดเ้พราะเป็น
สถานท่ีท่ีมีประโยชน์ในการป้องกนัความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน ตลอดจน ป้องกนัสัตวแ์ละ
แมลงมารบกวน แต่การมีบา้นพกัอาศยันั้น จ าตอ้งค านึงถึงคุณภาพในหลายๆ ดา้น ให้มีสภาพท่ี
เหมาะสมต่อการพกัอาศยัดว้ย คือ จะตอ้งเป็นบา้นท่ีถกูสุขลกัษณะ 
 ความหมายและองค์ประกอบของลกัษณะที่อยู่อาศัย 
 ความหมายของค าว่า  ท่ีอยู่อาศยัหรือบ้านได้มีผูใ้ห้ค  าจ  ากัดความไว้มากมาย ตาม 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถานไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ท่ีอยูอ่าศยั คือ ท่ีอยู่ หรือบริเวณท่ีตั้งเรือน
อยู ่ถ่ินท่ีมนุษยอ์ยู ่ 
 ที่อยู่อาศัย หมายถึง อาคารบา้นเรือน รวมถึงตึก โรง และแพท่ีมนุษยจ์ดัสร้างข้ึน เพ่ือใช้
เป็นท่ีอยูอ่าศยัทั้งกลางวนัและกลางคืน ภายในท่ีอยู่อาศยัประกอบดว้ยส่ิงต่างๆ ท่ีตอ้งการ มีทั้งส่ิง
อ  านวยความสะดวกสบายอุปกรณ์และส่ิงใชส้อยท่ีจ  าเป็นตามความตอ้งการทางดา้น ร่างกาย จิตใจ 
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และความเป็นอยูท่ี่ดีงามทั้งส่วนตวั และครอบครัวของผูพ้กัอาศยั (ศูนยพ์ฒันาทรัพยากรการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2556) ค  าว่า บา้น ในเอกสารการวิจยัคร้ังน้ี ก็ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความไวว้่า 
บา้น หมายถึง ส่ิงปลูกสร้างเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีนับทั้งตัวอาคารและบริเวณท่ีอาคารตั้งอยู่และบ้าน 
หมายถึง โครงสร้างท่ีถกูใชเ้พื่อการอยูอ่าศยัของมนุษย ์บา้นเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 เป็นความตอ้งการ
พ้ืนฐานของมนุษยใ์นการด ารงชีวิต 

 หากจะมององค์ประกอบของลกัษณะท่ีอยู่อาศยัท่ีส าคญัแลว้ คงสามารถเช่ือมโยงไดก้บั  

แนวความคิดในการท่ีอยู่อาศัยได้ เพราะปัจจัยในการเลือกท่ีอยู่อาศัยของผูบ้ริโภคนั้น ก็คือ 
องคป์ระกอบของลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัท่ีผูบ้ริโภคใหค้วามส าคญันัน่เอง  
  Hirch (1973, pp. 56 - 57) ได้กล่าวถึงหลกัเกณฑ์ ในการเลือกท่ีอยู่อาศยัว่ามีปัจจัย 3 
ประการ คือ  
   1. ความสะดวกในการเขา้ถึง  
  2. คุณภาพของส่ิงแวดล้อม เช่น ลกัษณะทางสังคมของชุมชน สภาพแวดล้อม ทาง
ธรรมชาติ บริการสาธารณะส าหรับชุมชน ความพึงพอใจไดรั้บจากท่ีตั้งนั้น เป็นตน้  
  3. ลกัษณะท่ีดินท่ีใชใ้นการปลกูบา้นและท าเลท่ีตั้ง  
  Murphy (1975, p. 435) กล่าวว่า การเลือกบริเวณท่ีอยู่อาศยัในเมือง มีความสัมพนัธ์กบั 

ราคาท่ีดิน กล่าวคือ บริเวณใจกลางเมืองราคาท่ีดินจะสูงกว่าบริเวณอ่ืน ๆ ดงันั้น การสร้างท่ีอยู่อาศยั
ในเมืองจึงจ าเป็นต้องลงทุนสูง ในขณะเดียวกันราคาท่ีดินจะค่อย ๆ ลดลงตามระยะทางท่ีห่าง
ออกไปจากตวัเมือง ท าให้การลงทุนดา้นท่ีอยู่อาศยัลดลงดว้ย แต่ราคาท่ีดินยงัผนัแปรกบัค่าขนส่ง 
คือ ระยะทางไกลราคาท่ีดินถูกลงก็จริง แต่จะตอ้ง เสียค่าใชจ่้ายในการเดินทางสูงข้ึน ดงันั้นผูท่ี้มี
รายไดสู้งย่อมมีโอกาสเลือกท่ีอยู่นอกเมือง ขณะท่ีผูม้ีรายได้ต  ่าตอ้งอาศยัแออดัในเมือง การเลือก
บริเวณท่ีอยูอ่าศยัควรพิจารณาปัจจยั 3 ประการ คือ  
 1. ราคาของท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงสมัพนัธก์บัรายไดแ้ละการใชจ่้ายส าหรับท่ีอยูอ่าศยั  
 2. รูปแบบของท่ีอยู่อาศยัท่ีก่อให้เกิดความพอใจแก่ผูอ้ยู่อาศยัซ่ึงจะสัมพนัธ์กับขนาด  

ครอบครัว และสถานภาพสมรสดว้ย  
 3. ท่ีตั้ งของท่ีอยู่อาศยัจะสัมพนัธ์กับสภาพแวดลอ้ม และระยะห่างจากท่ีท างานด้วย
ภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ ลกัษณะทางกายภาพและส่ิงแวดลอ้มของพ้ืนท่ีนั้น ๆ  
  จากแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปองค์ประกอบท่ีส าคญัของ
ท่ีอยูอ่าศยัออกไดด้งัน้ี คือ ท่ีตั้ง ลกัษณะของตวัอาคาร สภาพแวดลอ้ม และราคา 
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 2.1.1 มนุษย์กบัความต้องการที่อยู่อาศัย 
 ท่ีอยู่อาศยัเป็นสถาปัตยกรรมท่ีสนองความตอ้งการพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของ มนุษย์
โดยทั่วไป และพฤติกรรมการอยู่อาศยัของมนุษยมี์ความต้องการพ้ืนฐานน้อยท่ีสุด คือ กิน นอน 
พกัผอ่น ดงันั้นรูปแบบของท่ีอยู่อาศยัจึงถูกสร้างข้ึนเพ่ือตอบสนองความตอ้งการพ้ืนฐานดงักล่าว
 ท่ีอยูอ่าศยัเป็นสินคา้ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการมนุษยไ์ด ้3 ทาง คือ  

 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย คือ บา้นเป็นหน่ึงในปัจจยั 4 ท่ีมีความส าคญั จ าเป็นต่อ
การด ารงชีพพ้ืนฐานของมนุษยเ์ป็นท่ีท่ีใชส้ าหรับการกินอยู่ หลบันอนคอย คุม้แดดคุม้ฝน เป็นท่ี
ส าหรับคุม้ครองปกป้องร่างกายมนุษยใ์หร้อดพน้จากอนัตราย เพื่อใหก้ารด ารงชีวิตอยูไ่ดต้ามปกติ  
  2. ความตอ้งการทางสงัคม คือ บา้นเป็นเคร่ืองแสดงสถานภาพทาง สงัคมบ่งช้ีถึงความเป็น
ผูมี้หลกัแหล่ง สามารถสร้างความยอมรับความเช่ือมัน่กบัผูค้นในสังคม เป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงฐานะ
และระดบัในสงัคม เน่ืองจากมนุษยเ์ป็นสตัวส์งัคม  
  3. ความตอ้งการทางจิตใจ คือ เป็นเคร่ืองบ่งบอกตวัหน่ึงถึงความ ส าเร็จในชีวิตของตน ผูท่ี้
มีบา้นจะรู้สึกถึงความมีเกียรติ มีฐานะ และเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะตอบสนอง  ความรู้สึกของตนเองใน
ดา้นความส าเร็จ และความสมหวงัในชีวิต ดงันั้นการมีท่ีอยู่อาศยัหรือบา้น จึงเสมือนหน่ึงเป็นภาพ
สะทอ้นของบนัไดไปสู่ความส าเร็จในชีวิตมนุษย ์

 2.1.2 ประเภทและลกัษณะของที่อยู่อาศัย 
 ท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัมีอยูห่ลายลกัษณะ โดยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป เช่น บา้นเด่ียว 
บา้นแฝด ตึกแถว (shop house) เรือนแถว ห้องแถว ทาวน์เฮาส์ (town house) ห้องชุด (flat) หรือ
อาคารชุด (condominium) ไม่ว่าจะถกูเรียกอยา่งไรก็ตาม แต่มีจุดมุ่งหมายคลา้ยกนัหรือ เหมือนกนั
คือ ใช้เป็นสถานท่ีอยู่อาศยั ทั้ งท่ีเป็นท่ีกิน ท่ีนอน ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ ท่ีท างาน ตลอดจน การท า
กิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมายในชีวิตประจ าวนั  
 การท่ีมนุษยเ์ลือกท่ีจะสร้างท่ีอยูอ่าศยัในลกัษณะใดนั้น ข้ึนอยูก่บัเหตุปัจจยัหลาย ประการ 
เช่น งบประมาณการก่อสร้าง ท่ีตั้ง ความสะดวกสบาย จ  านวนสมาชิกภายใน ครอบครัว จุดมุ่งหมาย
เชิงธุรกิจ เป็นตน้ ดงันั้น จึงแยกอธิบายท่ีอยูอ่าศยัตามลกัษณะรูปแบบแต่ละอยา่งดงัน้ี  
 1. บ้านเดี่ยว (Single-family homes) 
 บา้นเด่ียว เป็นแบบบา้นท่ีอยู่อาศยัท่ีมีคนนิยมมากท่ีสุด ลกัษณะเป็นบา้นตั้งอยู่เด่ียวๆ มี
เน้ือ ท่ีกวา้งขวางร้ัวรอบขอบชิด ท าใหผู้อ้าศยัไดบ้รรยากาศของ ความเป็นส่วนตวั และห่างไกลจาก
การรบกวนของเพ่ือนบา้น บา้นชนิดน้ีปกติแลจ้ะ มีขนาดใหญ่เลก็แตกต่างกนัสามารถตกแต่งไดใ้น 
รูปแบบต่างๆ ตามฐานะและรสนิยม ของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 5 ลกัษณะบา้นเด่ียว 
ท่ีมา : http://phongeo.blogspot.com/2013/05 [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2557 

 2. อาคารพาณชิย์หรือตกึแถว (Shop houses) 
 อาคารพาณิชย ์หมายถึง อาคารท่ีเป็นแถวติดกนัเกิน 2 หน่วยข้ึนไปแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
                   -  อาคารแถวแบบพกัอาศยั 
  -  อาคารพาณิชยห์รือร้านคา้ 
  -  อาคาก่ึงท่ีอยูอ่าศยั ก่ึงพาณิชย ์หรือตึกแถว 
 ลกัษณะภายนอกของอาคารเหล่าน้ีจะคลา้ยกนั แต่มีความแตกต่างกนัเร่ืองประโยชน์ใช้
สอย มกัจะพบเห็นในเขตเมือง เน่ืองจากท่ีดินมีราคาแพง ผูค้นหลัง่ไหลเขา้มาอยู่อาศยัเป็นจ านวน
มาก จึงมีความตอ้งการท่ีอยู่อาศยัค่อนขา้งสูง ตึกแถวจึงเป็นท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม เพราะ  การปลูก
สร้างท าเป็นหลายคูหา มีผนงัเสา ฐานรากร่วมกนั ช่วยประหยดัพ้ืนท่ี วสัดุ และแรงงานก่อสร้าง 
  โดยทั่วไปมักท าให้ตึกแถวเป็นอาคารสารพัดประโยชน์ หรืออเนกประสงค์  เพื่อ
ประโยชน์ใชส้อยในพ้ืนท่ีอยา่งคุม้ค่า จึงมกัพบว่าตึกแถวท่ีมีคูหาต่อๆ กนัไป จะเป็นโรงงาน ร้านคา้
นานาชนิด ร้านจ าหน่ายอาหารและใชเ้ป็นท่ีอยู่อาศยัไปในตวั แต่ลกัษณะตึกแถวจะมีพ้ืนท่ีจ  ากดั มี
ความกวา้งดา้นหนา้เพียง 3.5 – 4 เมตร ส่วนลึกประมาณ 12 - 16 เมตรเท่านั้น 
 ดา้นหนา้อยูชิ่ดทางเทา้และถนน ส่วนดา้นหลงั จะมีเพียงลานซกัลา้งเพียงแคบๆ เท่านั้น จึง
ท าใหไ้ม่ไดรั้บความสะดวกเท่าท่ีควรและไม่ไดรั้บแสงสว่างอย่างเพียงพอ การระบายอากาศมีน้อย 
ไม่มีพ้ืนท่ีส าหรับปลกูตน้ไมเ้ลย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 6 ลกัษณะตึกแถว 
ท่ีมา : http://phongeo.blogspot.com/2013/05 [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2557. 

 3. ทาวน์เฮาส์ (Town house)  
 ทาวน์เฮาส์ หมายถึง บา้นแถวท่ีปลูกเป็นแนวยาวมีตั้งแต่ชั้นเดียวข้ึนไป จนถึง 3 - 4 ชั้น 
บา้นลกัษณะน้ีใชเ้น้ือท่ีในการก่อสร้างน้อย ท่ีดินแต่ละหน่วยมีขนาดเล็กเพียง 16 - 28 ตารางวา ตวั
บา้นตั้งอยูต่รงกลางมีท่ีดินเหลืออยู่เล็กน้อยโดยหน้าบา้นอาจจดัเป็นสวนหย่อม ส่วนดา้นหลงับา้น
เป็นลานตากผา้ ท าสวนครัว บริเวณดา้นหนา้บา้นติดถนนหรือทางเทา้ แต่ละหน่วยของอาคารจะใช้
ผนงัร่วมกนั ยกเวน้หน่วยแรกและหน่วยสุดทา้ยของแถว ท าใหช่้วยประหยดัค่า วสัดุก่อสร้างอีกทาง
หน่ึง จึงท าใหร้าคาของบา้นต่อหน่วยไม่สูงมากนัก อยู่ในงบประมาณท่ีคนมีฐานะปานกลางจะซ้ือ
หรือผอ่นส่งได ้

 

ภาพท่ี 7 ลกัษณะทาวน์เฮาส์ 
ท่ีมา : http://phongeo.blogspot.com/2013/05 [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2557. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://phongeo.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html
http://phongeo.blogspot.com/2013/05/blog-post_23.html


14 

 4. แฟลต (Flat) หรือห้องชุด 
 แฟลตมีลกัษณะเหมือนกบัอพาร์ตเมนต์ (apartment) ท่ีสร้างไดห้้องมาก ท าให้เกิดความ
คุม้ค่า เพราะสร้างเป็นอาคารสูงหลายชั้นบนท่ีเพียงเล็กน้อย สร้างไดร้วดเร็ว ลดตน้ทุนในการผลิต 
เน่ืองจากใช้ฐานรากและหลงัคาอันเดียวกัน จึงท าให้ช่วยชะลอการแผ่ขยายตัวของท่ีอยู่อาศัย
โดยรอบในแนวราบไดดี้ ลดความหนาแน่นของท่ีอยู่อาศยัไม่ให้ เบียดเสียดกนัมากเกินไป อาคาร
หน่ึงๆ สามารถอยู่กนัหลายๆ ครอบครัว ถึงแมว้่าจะปลูกสร้างอยู่ในบริเวณใจกลางเมืองท่ีมีท่ีดิน
ราคาสูงก็ตาม แต่เม่ือเอาจ านวนหน่วยทั้งหมดมาเฉล่ียแลว้ จึงท าใหร้าคาต่อหน่วยไม่สูงมากนกั 
 แฟลตจะมีลกัษณะคลา้ยคอนโดมิเนียม คือ เป็นอาคารสูง ใช้เป็นท่ีอยู่อาศยัเท่านั้น มี 
ระเบียงทางเดินดา้นใดดา้นหน่ึง อาจเป็น 2 ดา้นหรือระเบียงตรงกลาง มีการใชผ้นังห้องร่วมกนั 2 
หรือ 3 ดา้น ภายในหน่วยหน่ึงๆ จะแบ่งยอ่ยเป็นหอ้งโถงเอนกประสงค์ ห้องนอน ห้องน ้ า และห้อง 
ครัว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นพ้ืนฐานของการด ารงชีวิตประจ าวนั แต่มีขอ้เสียอยู่บา้งคือ 
แสงสว่างส่องเขา้ไปไดน้อ้ย การระบายอากาศไม่ดีและน ้ าใชอ้าจจะไม่เพียงพอเพราะใชก้นัมาก 

 

ภาพท่ี 8 ลกัษณะแฟลต หรือหอ้งชุด 
ท่ีมา : http://phongeo.blogspot.com/2013/05 [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2557. 
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 5. อาคารชุดหรือคอนโดมเินียม (Condominium) 
 คอนโดมิเนียม เป็นอาคารท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีหอ้งร่วมกนั สร้างในแนวด่ิงสูงกว่าแฟลต บุคคล
หลายๆ คน สามารถถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินผืนเดียวกนั มีลกัษณะคลา้ยแฟลต เร่ิมตั้งแต่ห้องเด่ียว
เอนกประสงค์ไปจนถึง 3 - 4 ห้องนอน ซ่ึงแต่ละหน่วยจะมีห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องน ้ า 
หอ้งครัว หอ้งรับแขก อยา่งครบถว้น ตลอดจนหอ้งท างาน หอ้งพกัผอ่นส่วนตวัดว้ย ในอาคารชุด จะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ทรัพยสิ์นส่วนบุคคล ไดแ้ก่ หอ้งชุด และทรัพยสิ์นส่วนกลาง ไดแ้ก่ ท่ีดิน 

 

ภาพท่ี 9 ลกัษณะคอนโด 
ท่ีมา : http://prrealestates.blogspot.com [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมื่อ 17 ตุลาคม 2557 

 จากขอ้มลูของท่ีอยูอ่าศยัท่ีคน้ควา้มาในเบ้ืองตน้ ท่ีอยูอ่าศยัท่ีกลุ่มคนวยัท างานอาศยัอยู่จะเป็น 
บา้นเด่ียว อาพาร์ตเมน้ส์ คอนโดมิเนียม และทาวเฮาส์ เน่ืองจากกลุ่มคนวยัท างานท่ีเร่ิมท างานนั้น 
ระดบัเงินเดือนจะยงัไม่สูงมากนกั การเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัจึงมีจ  ากดั บางคนจะอยูบ่า้นท่ีครอบครัวอยู ่
หรือ บางคนเช่าห้องอยู่โดยท่ีอยู่อาศยัเหล่าน้ีจะยงัไม่ใช่เป็นของตวัเอง แต่ถา้หากกลุ่มคนเหล่าน้ี
ตดัสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอ่าศยัท่ีเป็นของตวัเองจะเลือกซ้ือท่ีอยู่อาศยัท่ีสมเหตุสมผลกบัปัจจยัส่วนตวั
ต่างๆ เช่น งบประมาณ จ านวนคนท่ีอยู่ดว้ย ลกัษณะของห้อง ระยะทางจากท่ีอยู่อาศยัไปท่ีท างาน 
ใกลบ้ริเวณแหล่งชุมชน มีแหล่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เป็นตน้  
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2.2. ลกัษณะพืน้ที่ภายในที่อยู่อาศัย 
 2.2.1. ประเภทและลกัษณะพืน้ที่แนวราบ (โครงสร้างของพ้ืนและบนัได. [Online]) 
 โครงสร้างของพ้ืนนบัว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัของตวับา้น ท่ีจะตอ้งใหค้วามส าคญัในดา้นของ
ความแข็งแรงและความคงทน เพราะพ้ืนเป็นส่วนท่ีตอ้งรับน ้ าหนักของส่ิงต่างๆ ทุกชนิดท่ีตั้งอยู่ใน
บา้น ไม่ว่าจะเป็นตู ้เตียง โต๊ะหรืออาจจะเป็นชั้นวางหนงัสือ ซ่ึงบางจุดอาจจะตอ้งรับน ้ าหนกันบัร้อย
กิโลกรัมต่อตารางเมตร  นอกจากน้ีในบางคร้ังพ้ืนต้องรับแรงกระแทกต่างๆ นอกเหนือความ
คาดหมาย เช่น แจกนักระเบ้ืองใบใหญ่ตก ตูห้นงัสือลม้  
 ส่วนประกอบท่ีอยูบ่ริเวณของตวับา้นสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ ดงัน้ี 
  1. พ้ืนไม ้
  2. พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็   
 พืน้ไม้ 
 พ้ืนไมเ้ป็นโครงสร้างของพ้ืนแบบง่ายๆ โดยใชค้านท าดว้ยไม ้ปูดว้ยไมแ้ผ่นพ้ืนเรียงกนั
โดยวิธีเขา้ล้ินแลว้ตอกตะปูยดึไว ้มกัจะใชไ้มเ้น้ือแข็งท่ีใหค้วามแข็งแรง เช่น ไมแ้ดง ไมม้ะค่า ไมส้กั 
ไมเ้ต็ง เป็นตน้ โครงสร้างชนิดน้ีมีขอ้ดี คือ ท าง่าย ประหยดัเวลา แต่มีขอ้เสีย คือ รับน ้ าหนักไดน้้อย 
อาจมีเสียงดงัเวลาใชง้านเน่ืองจากไมห้ดตวั ไมห้ายากข้ึนและมีราคาแพงข้ึน  
 พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็ 
 พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชนิดใหญ่ๆ ตามลกัษณะการผลิตและ
การใชง้าน ไดแ้ก่ 
 1. พืน้คอนกรีตเสริมเหลก็แบบหล่อกบัที่ 
 พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็แบบหล่อกบัท่ีเป็นรูปแบบของโครงสร้างพ้ืนท่ีใชก้นัมาแต่ดั้งเดิม 
กรรมวิธีในการท าจะคลา้ยกบัการท าเสาและคาน กล่าวคือ จะตอ้งมีการท าไมแ้บบ ผกูเหล็กเส้นใน
ลกัษณะเป็นตะแกรงโดยขนาดของเหลก็เสน้ท่ีใชแ้ละความถ่ีของช่วงตารางจะข้ึนอยูก่บัการค านวณ
การรับน ้ าหนักในการใชง้านแลว้เทคอนกรีตหล่อลงไป ปัจจุบนัมกัไม่ใชว้ิธีน้ีแลว้เพราะขั้นตอน
ยุง่ยากตอ้งเสียเวลาในการท าไมแ้บบ และตอ้งใชเ้วลานานกว่าปูนท่ีหล่อจะอยู่ตวัจนสามารถใชง้าน
รับน ้ าหนกัได ้แต่ก็ยงัมีการใชก้นับา้งในงานบางลกัษณะ เช่น การท าพ้ืนชั้นล่างท่ีไม่ไดย้กพ้ืนอยูบ่น
คาน การท าพ้ืนหอ้งน ้ าท่ีจะตอ้งมีการเจาะรูเพ่ือเดินท่อต่างๆ เพราะสามารถวางต าแหน่งของโครง
เหลก็เสน้ไม่ใหต้รงกบัรูท่ีเจาะได ้ต่างกบัพ้ืนแผ่นส าเร็จรูปท่ีจะมีโครงลวดเหล็กฝังมาอยู่แลว้การ
เจาะรูพ้ืนนั้นถา้หากท าใหล้วดเหลก็ขาดตรงจุดใดบริเวณนั้นก็จะไม่แข็งแรง 
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 2. พืน้ส าเร็จรูปแบบแผ่นท้องเรียบ 
 โครงสร้างของพ้ืนชนิดน้ีจะประกอบดว้ยพ้ืนคอนกรีตอดัแรงส าเร็จรูปแบบแผน่ทอ้งเรียบ 
(Prestressed concrete floor plank) น ามาจดัวางเรียงกนัเป็นพ้ืนห้องแลว้เททบัดว้ยคอนกรีตเสริม
เหลก็อีกชั้นหน่ึง พ้ืนประเภทน้ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลาย ในการปลูกสร้างอาคารบา้นเรือนทัว่ไป 
เพราะขั้นตอนไม่ยุ่งยากและประหยดัเวลาเน่ืองจากไม่ต้องท าไมแ้บบ อีกทั้งเม่ือท าส าเร็จแลว้ก็
สามารถใชง้านรับน ้ าหนักไดใ้นระยะเวลาอนัสั้น ไม่ตอ้งคอยให้คอนกรีตอยู่ตวัหรือบ่มตวันาน
เหมือนกบัการท าพ้ืนคอนกรีตแบบหล่อกบัท่ีและสามารถรับน ้ าหนกัไดดี้ 
 3. พืน้ส าเร็จรูปแบบกลวง 
 พ้ืนส าเร็จรูปแบบกลวง (Hollow core slab) เป็นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปอีกแบบหน่ึงซ่ึงมี
ลกัษณะการใชง้านท่ีแตกต่างไปจากพ้ืนส าเร็จรูปแบบแผ่นทอ้งเรียบท่ีกล่าวมาแลว้ กล่าวคือ พ้ืน
ชนิดน้ีจะมีช่วงความยาวท่ียาวกว่า โดยอาจมีช่วงพาดท่ียาวถึง 12 เมตร โดยไม่เกิดการแอ่นตวัและ
ไม่ต้องใชไ้มค้  ้ ายนัชั่วคราวในการก่อสร้าง มีขนาดและความหนาให้เลือกมากกว่า สามารถรับ
น ้ าหนกัไดดี้กว่ามกัใชก้บัอาคารส านกังาน อาคารขนาดใหญ่หรืออาคารจอดรถมากกว่าการใชต้าม
อาคารบา้นเรือนทัว่ไป การเทคอนกรีตทบัหนา้นั้นอาจท าหรือไม่ท าก็ไดข้ึ้นอยูก่บัวตัถุประสงค์ของ
การใชง้าน เน่ืองจากพ้ืนส าเร็จรูปชนิดน้ีเป็นแบบกลวง ช่องภายในท่ีกลวงสามารถใชป้ระโยชน์ใน
การเดินสายไฟหรือท่อน ้ าไดอี้กดว้ย 

 2.2.2 ประเภทและลกัษณะของพืน้ที่ผนัง (ประเภทของผนงับา้น. [Online]) 
 ผนงับา้นจะมีทั้งภายนอกและภายใน โดยผนงัภายนอกนั้นคอยปกป้องตวับา้นจากสภาพ
อากาศต่างๆ ทั้งแสงแดด ความร้อน กระแสลม สายฝน ส่วนผนังภายในนั้นท าหน้าท่ีเป็นส่วนแบ่ง
พ้ืนท่ีใชส้อยต่างๆ ภายในบา้นใหเ้ป็นสดัส่วนตามการใชส้อย เช่น หอ้งนอน หอ้งรับแขก เป็นตน้ 
 ผนงัก่ออิฐมีสองลกัษณะ คือ ผนงัก่ออิฐโชวแ์นวและผนงัก่ออิฐฉาบปูน 
 ผนังก่ออฐิโชว์แนว คือ ผนังท่ีมีการก่ออิฐเรียงกนัและไม่มีการฉาบทบั เพื่อตอ้งการโชว์
แนวของอิฐผนงัชนิดน้ี จึงไม่มีปูนฉาบหน้ากนัความช้ืน ดงันั้นในการก่ออิฐโชวแ์นวส าหรับผนัง 
ดา้นนอกอาคาร ไม่ควรจะก่อโชวท์ั้งสองดา้น เพราะเวลาฝนตกหรือมีความช้ืน เขา้กระทบผนัง น ้ า
จะซึมเขา้ดา้นในไดโ้ดยง่าย ขอ้ควรระวงัอีกประการ ก็คือ อย่าก่อในบริเวณท่ีมีรถวิ่งผ่านหรือวิ่ง
เฉียด เช่น โรงรถ ขา้งถนน เป็นตน้ เพราะหากมีการกระทบใหอิ้ฐโชวแ์นวมีรอย การแกไ้ขท าไดย้าก 
ส่วนใหญ่มกัตอ้งทุบผนงัทั้งแผงออกและก่อข้ึนใหม่ 
 ผนังก่ออิฐฉาบปูน เป็นผนังท่ีใชอิ้ฐก่อข้ึนมาและฉาบทบัดว้ยปูน เพื่อความเรียบ ร้อย 
ส าหรับการก่ออิฐในผนงัชนิดน้ี จะต่างจาก การก่ออิฐของ ผนังก่ออิฐโชวแ์นว เพราะจะตอ้งก่ออิฐ
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ให ้ผวิคอนกรีตมีรอยบุ๋ม ลึกประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เพื่อเวลาฉาบปูน จะไดย้ึดเกาะ ผิวคอนกรีตได้
แน่นหนา ก่อนฉาบปูนก็ควร ท าความสะอาดผนงั ดว้ยไมก้วาด หรือลมเป่า ใหเ้ศษ หรือฝุ่ นปูน หลุด
ออกเสียก่อน และท าการรดน ้ าใหชุ่้มเสีย ท้ิงไวซ้กัคร่ึงนาที ก่อนใหอิ้ฐดูดน ้ าให้เต็มท่ี ป้องกนัไม่ไห้
อิฐ ดูดน ้ า ไปจากปูน อนัจะก่อใหเ้กิดการแตกร้าวของผนงัได ้
 ผนังรับน ้ าหนักอีกชนิด คือ ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก จะมีทั้งแบบท่ีสร้างแบบแลว้หล่อ
ข้ึนมาเองและแบบส าเร็จรูป โดยท่ีผนังส าเร็จรูปจะผลิตดว้ยวิธีใดข้ึนอยู่กบัเทคโนโลยีของผูผ้ลิต
หรือผูก่้อสร้างแต่ละราย ซ่ึงจะประกอบข้ึนจากโรงงานท่ีมีการควบคุมคุณภาพการผลิตและ 
อตัราส่วนของส่วนประกอบต่างๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นขนาดของเหล็ก ส่วนผสม
ของคอนกรีต รวมทั้งการใชเ้คร่ืองจกัรกลเป็นส่วนหลกัในการผลิต ท่ีใหค้วามแม่นย  าสูง 
 ส่วนผนงัอีกประเภท คือ ผนงัปกติเป็นผนังท่ีไม่ไดเ้ป็นโครงสร้าง หรือไม่ไดรั้บน ้ าหนัก 
ส่วนมากเป็นผนงัก่อดว้ยอิฐหรืออาจใชเ้ป็นแผ่นยิปซัม่บอร์ด  แต่ในปัจจุบนัเทคโนโลยีท่ีกา้วหน้า
ไปมากท าใหมี้ผนงัเกิดข้ึนหลากหลายแบบมากข้ึน เช่น ผนงัหิน บลอ๊คอิฐแกว้ นอกจากน้ีก็ยงัมีผนัง
ท่ีเป็นผนงักระจกนิยมใชก้นัมากในตึกสูงและมีการน ามาใชก้บับา้นพกัอาศยัในส่วนท่ีตอ้งการเปิด
มุมมองสู่ภายนอก เช่น หอ้งรับแขก หอ้งพกัผอ่น เป็นตน้ 
 1. ผนังบล็อคอิฐแกว้ (Glass block) ส่วนใหญ่นิยมใชก่้อเป็นผนังในส่วนท่ีตอ้งการแสง
สว่างหรือตกแต่งเพื่อความสวยงามในการท าผนังบล็อคอิฐแกว้ ก็มีขอ้ควรระวงัคลา้ยๆ กบัการก่อ
ผนังอิฐโชว์แนว เพราะหากผนังอิฐบล็อกเกิดการแตกร้าวข้ึน ก็ยากแก่การปรับเปล่ียนแก้ไข 
เพราะฉะนั้นการท าผนงัก่ออิฐบลอ็คจึงนิยมท ากนัในพ้ืนท่ีท่ีไม่ใหญ่มากนกั 
 2. ผนังกระจก (curtain wall) ดว้ยวิทยาการปัจจุบนัเราสามารถพฒันาการก่อสร้างจน
สามารถน ากระจกมาใชเ้ป็นผนงั ซ่ึงผนงักระจกเหล่าน้ีจะมีลกัษณะการติดตั้งต่างๆ กนัตามลกัษณะ
การยดึเกาะของแผน่กระจก 
 3. ผนังยิปซั่มหรือผนังเบา เป็นผนังท่ีนิยมใช้กันมากในปัจจุบันเพราะมีน ้ าหนักเบา 
ประหยดัและติดตั้งไดร้วดเร็ว ในการติดตั้งผนังเบานั้นต้องค านึงถึงต าแหน่ง สวิทช์และปลัก๊ไฟ
ต่างๆ ใหค้รบถว้น  เพราะหากตอ้งการติดเพ่ิมเติมภายหลงันั้นจะเกิดความยุ่งยากและอาจท าให้เกิด
การเสียหายกบัผนงัข้ึนได ้ผนงัยปิซัม่มีอายกุารใชง้านสั้นและมกัจะมีปัญหาในเร่ืองความช้ืน จึงนิยม
ใชก้บัผนงัภายในและผนงัตกแต่งท่ีมีการปรับเปล่ียนบ่อยๆ 

 ผนังท่ีเหมาะกบัผลิตภณัฑ์ของงานวิจยัคร้ังน้ี เป็นประเภทของผนังก่ออิฐทั้งก่ออิฐโชว์
แนวและก่ออิฐฉาบปูน เน่ืองจากผนงัท่ีกล่าวมาน้ี มีความแข็งแรงสามารถรับน ้ าหนักของผลิตภณัฑ์
ต่างๆ ท่ีตอ้งใชผ้นงัในการยดึติดได ้
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 2.2.3. ประเภทและลกัษณะของพืน้ที่ภายในที่อยู่อาศัย 
 การแบ่งประเภทของงานออกแบบภายในตามลกัษณะของห้อง 
 1. ห้องนอน เป็นสถานท่ีส่วนตัว การออกแบบตกแต่งจึงสามารถท าให้มีลักษณะ 
เฉพาะตวั ท่ีเด่นชดัออกมาไดเ้ต็มท่ีและตามสไตลท่ี์ผูอ้ยูต่อ้งการ เน่ืองจากพ้ืนท่ีในหอ้งนอนนั้น เป็น
พ้ืนท่ีส่วนตวัท่ีพน้จากสายตาคนอ่ืนๆ และยงัเป็นห้องท่ีเหมาะท่ีสุด ในการสร้างสรรค์ตามความ
ประสงคข์องผูอ้ยู ่ภายในหอ้งตอ้งมีหนา้ท่ีสามารถรับแสงแดดยามเชา้ไดดี้ มีอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 
ในบา้นหน่ึงหลงัแบ่งหอ้งนอนออกเป็น  
 หอ้งนอนใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นหอ้งนอนของเจา้ของบา้นมีขนาดใหญ่กว่า หอ้งนอนอ่ืนๆ 
ของบา้น มีหอ้งน ้ าในตวั อาจมีส่วนท่ีใชส้ าหรับการแต่งตวัแยกออกไป ส าหรับเก็บเส้ือผา้ โทนสีท่ี
ใชต้กแต่งหอ้งสามารถตกแต่งไดต้ามใจชอบของเจา้ของบา้น  
 ห้องนอนอ่ืนๆ ท่ีจะมีขนาดเล็กกว่าห้องนอนใหญ่ ใช้ส าหรับให้สมาชิก เล็กๆ ของ
ครอบครัว หรืออาจเป็นหอ้งนอนท่ีใชรั้บรองแขก การตกแต่งห้องน้ีสามารถตกแต่งไดต้ามใจชอบ
ของเจา้ของบา้นอีกเช่นกนัและมีโทนสีแตกต่างกนัโดยส้ินเชิง เน่ืองจากความต่างวยัและเพศของผู ้
อยูอ่าศยัหอ้งนอนเลก็ส่วนใหญ่มกัไม่มีพ้ืนท่ีแต่งตวั แต่จะใชตู้เ้ส้ือผา้เขา้ชุดกนักบัเฟอร์นิเจอร์อ่ืน ๆ 
 2. ห้องรับแขก เป็นหอ้งท่ีเป็นศนูยร์วมของคนในบา้นและผูม้าเยอืน จึงจ าเป็นตอ้งตกแต่ง
ใหส้วยงามท่ีสุด หอ้งรับแขกน้ีจะสะทอ้นรสนิยม ความสนใจและความเป็นเอกลกัษณ์ของเจา้ของ
บา้น เป็นท่ีรวมกิจกรรมท่ีหลากหลาย เช่น รับรองแขก พกัผอ่น อ่านหนงัสือ ท างาน ดูโทรทศัน์ ฟัง
เพลงและอยู่ร่วมกนัของสมาชิกในครอบครัว จึงควรมีเน้ือท่ีอย่างน้อย 4 ตารางเมตร และอยู่ส่วน
หนา้ของบา้นถดัจากโถงทางเขา้ใกลบ้ริเวณเขา้ออกหนา้บา้นมากท่ีสุด สีท่ีใชอ้อกแบบห้องควรเป็น
สีท่ีดูสบายตา ใหค้วามรู้สึกไม่ร้อน  ใชสี้โทนอ่อน เช่นสีขาว สีครีม จะท าใหมี้ชีวิตชีวามากยิง่ข้ึน 
 3. ห้องรับประทานอาหาร หอ้งรับประทานอาหารสามารถยดืหยุ่นไดดี้ไม่ว่าจะเป็นขนาด
ของหอ้งและรูปร่าง อาจจะใชมุ้มใดมุมหน่ึงของห้องครัวไปจนถึงการจดัห้องอาหารโดยส่วนใหญ่ 
หอ้งรับประทานอาหารจะเป็นท่ีท่ีก  าหนดข้ึนมาอยา่งเหมาะสมเพ่ือใชใ้หเ้กิดประโยชน์อยา่งเต็มท่ีใน
การรับประทานอาหาร หอ้งรับประทานอาหารนั้นไม่ควรจะอยูไ่กลจากหอ้งครัว 

 การแบ่งประเภทของงานออกแบบภายในตามภาวะความเป็นส่วนตวั (Privacy) 
 ภาวะความเป็นส่วนตวั (Pricacy) ของบุคคลคือความตอ้งการทางดา้นจิตวิทยา และเป็น
ความตอ้งการท่ีจะเป็นอิสระจากสภาพแวดลอ้ม หรือสภาวะรอบขา้งหรือบริบท (Context) ในงาน
ออกแบบภายใน (Interior Design) สามารถก าหนดได ้3 ระดบัพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ 
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 1. พ้ืนท่ีท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัสูง (Private area) คือพ้ืนท่ีส าหรับบุคคล หรือกลุ่ม
บุคคลท่ีตอ้งการการปิดลอ้มท่ีค่อนขา้งมาก เพื่อการก าหนดอาณาเขตตอ้งการช่องเปิด (Void) ใน
ระดบัท่ีนอ้ย เพ่ือป้องกนัการรบกวนจากสภาพแวดลอ้มภายนอก ตวัอยา่งพ้ืนท่ีของ Private area เช่น 
หอ้งน ้ า หอ้งนอน หอ้งแต่งตวั หอ้งผูจ้ดัการ เป็นตน้ 
 2. พ้ืนท่ีก่ึงส่วนตวัหรือก่ึงสาธารณะ (Semi-private or Semi-public area) คือพ้ืนท่ีส าหรับ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการความเป็นส่วนตวัในระดบัปานกลาง คือมีความเป็นส่วนตวัภายใน
อาณาเขตของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เช่น พ้ืนท่ีห้องประชุม เคาน์เตอร์ในส่วนผูใ้ห้บริการหรือ
เจา้หนา้ท่ี หอ้งรับแขก เป็นตน้  
 3. พ้ืนท่ีสาธารณะ (Public area) คือ พ้ืนท่ีส าหรับบุคคล หรือกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ ทัว่ไป เป็น
พ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีความเป็นส่วนตวันอ้ยมาก ภายในพ้ืนท่ีจะมีการปิดลอ้มจากระนาบน้อย
มาก ในขณะเดียวกนัจะมีพ้ืนท่ีท่ีเป็นช่องเปิดมากเพ่ือรองรับการใชง้านท่ีเป็นลกัษณะสาธารณะ เช่น 
พ้ืนท่ีโถงพกัคอย ลอ็บบ้ี (Lobby) โถงทางเดิน เป็นตน้ ในขณะเดียวกนันั้นในพ้ืนท่ีสาธารณะก็จะมี
พ้ืนท่ีท่ีสร้างความเป็นส่วนตวัไดจ้ากการก าหนดอาณาเขตจากเคร่ืองเรือน  (ภาสิต  ลีนิวา, 2553: 14) 

 

ภาพท่ี 10 การจดัเฟอร์นิเจอร์ท่ีใหค้วามเป็นส่วนตวัในพ้ืนท่ีสาธารณะ 
ท่ีมา : ภาสิต  ลีนิวา  (2553: 15) 

 การจดัการเชิงพืน้ที่ 
 หนา้ท่ีใชส้อย (Function) ในงานออกแบบภายใน (Interior design) เป็นการก าหนดกรอบ
ในการออกแบบเพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Requirement) หรือวตัถุประสงค์ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ท าการออกแบบนั้นๆ วตัถุประสงคใ์นการใชพ้ื้นท่ีสามารถแบ่งหลกัๆ ได ้2 แบบ คือ 
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 1. พ้ืนท่ีเพ่ือการพาณิชย ์(Commercial Space) ไดแ้ก่ พ้ืนท่ีท่ีมุ่งเน้นไปเพ่ือการค้าขาย 
ประกอบธุรกิจหรือพ้ืนท่ีท่ีใช้ส าหรับรองรับเพ่ือการสาธารณะยกตัวอย่าง เช่น ห้างสรรพสินค้า 
ร้านคา้ ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล พ้ืนท่ีจัดนิทรรศการ พ้ืนท่ีอเนกประสงค์ ฯลฯ 
หนา้ท่ีใชส้อยท่ีเกิดข้ึนจะรองรับกิจกรรม และพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไปตามแต่วตัถุประสงค์
ของสถานท่ีนั้นๆ  
 2. พ้ืนท่ีเพ่ือการพกัอาศยั (Residential Space) ได้แก่ พ้ืนท่ีส าหรับพกัอาศยัส่วนบุคคล
ทัว่ไป เช่น บา้น ทาวน์เฮาส์ ตึกแถว คอนโดมิเนียม ฯลฯ โดยวตัถุประสงค์มิได้มุ่งเน้นด้านการ
คา้ขายหรือประกอบธุรกิจ เป็นแต่เพียงวตัถุประสงค์เพื่อการพกัอาศยัเพียงอย่างเดียว กิจกรรมและ
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนทั่วไปจะเป็นไปตามพ้ืนฐานกิจกรรมในบ้านพกัอาศยั ได้แก่ การนอน การ
พกัผอ่น การทานอาหาร การประกอบอาหาร การช าระร่างกาย การขบัถ่าย นอกเหนือจากนั้นจะเป็น
พฤติกรรมท่ีเสริมตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (ภาสิต ลีนิวา, 2553: 23) 

 โดยส่วนใหญ่บริเวณพ้ืนท่ีท างานนั้น ในบริเวณพ้ืนท่ีพกัอาศยั หากไม่มีเป็นห้องท างาน 
พ้ืนท่ีท างานจะถูกจดัไวใ้นบริเวณห้องรับแขกเน่ืองจากเป็นพ้ืนท่ีก่ึงส่วนตวัท่ีมีความเป็นส่วนตัว
ระดบัปานกลาง มีความเป็นส่วนตวัภายในอาณาเขตของกลุ่มบุคคล แต่ส าหรับคนท่ีตอ้งการความ
เป็นส่วนตวัมากๆ อาจจะมีพ้ืนท่ีส าหรับท างานของตวัเองในหอ้งนอนก็ได ้ 

2.3 องค์ประกอบทางกายภาพ 

 2.3.1 การแบ่งประเภทผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือนตามวตัถุประสงค์การใช้งาน 

 วตัถุประสงคข์องการใชง้านหรือการเกิดหน้าท่ีประโยชน์ใชส้อยจากกายภาพของเคร่ือง
เรือนท่ีถูกออกแบบ เพื่อรองรับการใช้งานตามสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันอันเป็นเหตุให้
รายละเอียดต่างๆ ของเคร่ืองเรือนถูกก าหนดให้เหมาะสม และสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์การใช้
งานของผูบ้ริโภค ดงัต่อไปน้ี 
 1) เคร่ืองเรือนส าหรับใชใ้นบา้น (Home Furniture) 
 เป็นเคร่ืองเรือนท่ีมีความใกลชิ้ดกบัผูใ้ชค่้อนขา้งมาก และการใชง้านก็จะเนน้ประโยชน์ใช้
สอยเฉพาะเคร่ืองเรือนนั้นๆ เช่น เคร่ืองเรือนในห้องนอน คือ เตียง ตูเ้ส้ือผา้ ตูห้ัวเตียง โต๊ะเคร่ือง
แป้ง หรือในส่วนอ่ืนของบา้น เช่น เคร่ืองเรือนในห้องนอน คือ เตียง ตูเ้ส้ือผา้ ตูห้ัวเตียง โต๊ะเคร่ือง
แป้ง หรือส่วนอ่ืนในบา้นเช่น ชั้นวางทีวี และชุดเคร่ืองเรือนส าหรับการท าครัว ชุดครัวส าเร็จรูป 
 2) เคร่ืองเรือนส าหรับใชใ้นส านกังาน (Office Furniture) 
  โดยจุดประสงค์หลกัของเคร่ืองเรือนในกลุ่มน้ี มุ่งเน้นเพ่ือการใชง้านในส านักงานเป็น
หลกั เช่น ชุดส านกังานขนาดต่างๆ ตามภาระ หน้าท่ีและต าแหน่งงาน ประกอบดว้ย โต๊ะท างาน ตู ้
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เก็บเอกสาร โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ เกา้อ้ีท างานแผน่ผนงัเต้ียเพ่ือก  าหนดขอบเขตของการท างาน โต๊ะ
ประชุมตามจ านวนสมาชิกชุดรับแขกในส านกังาน เป็นตน้ 
 3) เคร่ืองเรือนส าหรับใชใ้นท่ีสาธารณะหรือชุมชน (Public Furniture) 
 ในประเภทน้ีจะเป็นเคร่ืองเรือนท่ีไม่สามารถระบุไดว้่าผูใ้ชเ้ป็นใครก็ไดอ้ย่างแน่นอน แต่
อาจจะกล่าวโดยรวมๆ เฉพาะกลุ่มเป้าหมายทัว่ๆ ไป เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเช่น เกา้อ้ี
ส าหรับนั่งพกัคอยในสนามบิน หรือกลุ่มของเกา้อ้ีในสวนสาธารณะส าหรับคนทัว่ๆ ไป เกา้อ้ีใน
รถไฟฟ้า ตูเ้ก็บของสาธารณะ เป็นตน้ (บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล, 2553:21) 

 2.3.2 การแบ่งประเภทผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือนตามลกัษณะของการตดิตั้งและการประกอบ 
 การแบ่งประเภทตามหวัขอ้น้ี โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ไปท่ีปัญหาของการผลิต เช่น เคร่ือง
เรือนบางช้ินอาจจะมีขนาดใหญ่ ซ่ึงไม่สามารถผลิตส าเร็จจากโรงงานหรือน าเขา้หรือขนส่งภายใน
อาคารมีปัญหา เพราะตามขอ้จ ากดัของขนาดหรือช่องประตูมีขนาดเล็กกว่าขนาดของเฟอร์นิเจอร์ 
ในท่ีน้ีจะกล่าวแยกเป็น 2 ประเภทยอ่ยๆ ดงัน้ี 
 1) เคร่ืองเรือนแบบติดตั้งถาวร (Built-in Furniture) 
 เป็นเคร่ืองเรือนท่ีน ามาใชเ้นน้ใหเ้กิดรูปแบบหรือเอกลกัษณ์เฉพาะตวัและสามารถแกไ้ข
ปัญหาบางประการ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมหรือเง่ือนไขบางประการของขนาด
ประตู ความเอียงลาดของพ้ืนหรือความเอียงของผนงัตลอดจนความตอ้งการ ปิดบงัโครงสร้าง เช่น 
คาน เสาของอาคารและท่ีพกัอาศยัต่างๆ 

 

ภาพท่ี 11 เคร่ืองเรือนแบบติดตั้งถาวร 
ท่ีมา : บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล. (2553: 26) 
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 เป็นเคร่ืองเรือนท่ีมีความสะดวกในการจดัวางเรียงหรือการเคล่ือนยา้ยหรือเป็นเคร่ืองเรือน
ท่ีมีขนาดเลก็ ในลกัษณะของเคร่ืองเรือนแบบลอยตวัยงัสามารถแบ่งย่อยตามลกัษณะการประกอบ
ของโครงสร้าง เช่น เคร่ืองเรือนประเภทลอยตวัแบบถอดประกอบได ้(Knockdown Furniture) โดย
ทัว่ๆ ไปวตัถุประสงค์ของเคร่ืองเรือนประเภทน้ีคือเพ่ือช่วยแกปั้ญหาการขนส่งจากโรงงานไปยงั
ตวัแทนจ าหน่ายหรือผูซ้ื้อ และบางคร้ังยงัสามารถซ้ือแลว้ห้ิวข้ึนรถประจ าทาง หรือรถไฟฟ้า แลว้
น าไปต่อประกอบเองท่ีบา้นได ้(บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล, 2553: 26) 

 

ภาพท่ี 12 เคร่ืองเรือนแบบลอยตวัชนิดถอดประกอบได ้
ท่ีมา : บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล. (2553: 27) 

 เคร่ืองเรือนแบบติดตั้ งถาวรกับเคร่ืองเรือนแบบลอยตัวชนิดถอดประกอบ ถ้าน ามา
ออกแบบเป็นผลิตภณัฑ์ส าหรับพ้ืนท่ีท างานส่วนตัว จะมีขอ้ดีข้อเสียต่างกนั คือ หากผลิตภณัฑ์มี
ลกัษณะเป็นเคร่ืองเรือนแบบติดตั้งถาวร ผลิตภณัฑ์จะถูกก  าหนดการติดตั้งเพียงแค่คร้ังเดียว ไม่
สามารถท่ีจะถอดหรือปรับเปล่ียนต าแหน่งไดอี้ก แต่จะมีขอ้ดีคือความแข็งแรงกว่าเคร่ืองเรือนแบบ
ลอยตวัชนิดถอดประกอบได ้ส่วนเคร่ืองเรือนลอยตวัชนิดถอดประกอบจะมีจุดเด่นในเร่ืองของการ
ปรับเปล่ียนต าแหน่งได ้หลงัจากท่ีก  าหนดหรือติดตั้งผลิตภณัฑบ์ริเวณพ้ืนท่ีท างานส่วนตวัแลว้ 
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 2.3.3 ข้อมูลผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง 
 ส าหรับคนวยัท างานแลว้ ไม่ว่าจะท างานบริษทั ท างานส่วนตวั ยอ่มมีมุมหน่ึงในบา้น ท่ีไว้
ท างานและในมุมท างานนั้ นย่อมต้องการความเป็นส่วนตัว ไม่ต้องการให้ใครมายุ่งข้าวของ  
เคร่ืองใช ้เอกสารในการท างาน การจดัมุมท างานใชห้ลกัการคลา้ยกบัห้องแต่งตวัติดผนัง มีประตู
เปิดปิดได ้เช่น บานเล่ือน บานพบั หรือแบบไม ้แบบกระจก ขา้งในมีโต๊ะท างาน ชั้นวางของติดผนัง  
ไวส้ าหรับตั้งแฟ้มเอกสาร เคร่ืองใช ้อุปกรณ์เคร่ืองเขียน คอมพิวเตอร์ เป็นการประหยดัเน้ือท่ีได้
อยา่งมากและสามารถใชเ้ป็นตูเ้ก็บของไดเ้ป็นอยา่งดี    
  การท างานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม หากส่ิงแวดลอ้มหรือบรรยากาศไม่เอ้ืออ  านวย ไม่
เหมาะสมกบัการท างานสมาธิและประสิทธิภาพในการท างานก็อาจจะลดลงได ้การตกแต่งโต๊ะ
ท างานเหมือนกบัการตกแต่งห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องน ้ า ท่ีตอ้งเลือกในสไตลท่ี์ตวัเองชอบก่อน  
แลว้จึงลงมือตกแต่ง อย่างเช่น โต๊ะท างานท่ีน ามาให้ชมกนั เน้นเฟอร์นิเจอร์ไม่มากช้ิน โต๊ะ เกา้อ้ี  
ชั้นวางของ โคมไฟ ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการใชใ้นการท างานจริงๆเท่านั้น ใชพ้ื้นท่ีไม่เยอะแต่ทุกแบบมี
เสน่ห์อยูใ่นตวั  บรรยากาศไม่เคร่งเครียดเกินไป เป็นการจดัโต๊ะท างานให้น่านั่ง น่าท างาน เหมาะ
ส าหรับการใชค้วามคิดกบัใชส้มาธิ 
 ประเภทและขนาดของเคร่ืองเรือนท่ีจ  าเป็นในส านกังาน 
 โต๊ะ (Desk & Table) โต๊ะส าหรับการใชง้านมีหลายลกัษณะแยกไดด้งัน้ี 
 1. โต๊ะท างาน (Desk) โต๊ะท างานเป็นเคร่ืองเรือนท่ีจ  าเป็นมากส าหรับงานทุกประเภท โต๊ะ
อาจมีขนาดและรูปแบบแตกต่างกนับา้งตามวิธีการใชง้านและตามขนาดของพ้ืนท่ี 
 2. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Computer Table) ปัจจุบนัเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์
ท่ีจ  าเป็นของส านกังาน การเลือกแบบท่ีตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ควรเลือกแบบและขนาดให้เหมาะสม
กบัการใชง้าน เช่น ระดบัความสูงของโต๊ะเม่ือวางจอคอมพิวเตอร์ ควรให้มีระดบัพอดีกบัการนั่งดู  
ระดบัของแป้นคียบ์อร์ดใหว้างมือไดส้ะดวกไม่ยกสูงเกินไป นอกจากนั้นขนาดของโต๊ะตอ้งติดพ้ืน
ส าหรับการวางอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ดว้ย 
 3. ตู ้เก็บเอกสาร (File) เป็นตูส้ าหรับเก็บเอกสารส าคญัของหน่วยงาน การจดัท าตูเ้ก็บ
เอกสารควรมีความแข็งแรง มีขนาดของชั้นตู ้หรือล้ินชกัท่ีสามารถจดัวางเอกสารในลกัษณะของ
แฟ้มหรือหนงัสือต่าง ๆ ไดพ้อเหมาะการออกแบบตูเ้ก็บเอกสารสามารถจดัท าไดท้ั้งแบบท่ีเป็นตูสู้ง
และแบบตูเ้ต้ีย เพ่ือใหเ้หมาะกบัพ้ืนท่ีการใชง้านและความตอ้งการของหน่วยงาน 
 เคร่ืองเรือนท่ีจ  าเป็นส าหรับส านักงานทัว่ๆไปจะมีลกัษณะเหมือนกนัเกือบทั้งหมด  การ
เลือกขนาดสามารถเลือกให้เล็กหรือใหญ่ตามแต่ขนาดของพ้ืนท่ี  ถา้บุคลากรมีมากแต่พ้ืนท่ีของ
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ส านักงานคับแคบ  การเลือกขนาดของเคร่ืองเรือนจ าเป็นต้องเลือกขนาดท่ีพอท างานได ้และท า
กิจกรรมอ่ืนๆ ไดด้ว้ย (วรรณิภคั  สหสมโชค, 2549: 86) 

 ขอ้ดีและขอ้เสียของการจดัพ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบเป็นท่ีเฉพาะ 
 ขอ้ดี 
 1. การท างานมีสมาธิดี ท าใหผ้ลงานมีคุณภาพ 
 2. สร้างความรู้สึกเป็นสดัส่วนท่ีชดัเจน มีขอบเขตท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีอยากท างาน 
 3. เหมาะส าหรับการท างานท่ีตอ้งการสมาธิหรือประสิทธิภาพ 
 4. การใชง้านในบริเวณพ้ืนท่ีดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นสดัส่วน 
 5. การดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งในการท างานท าไดง่้าย 
 ขอ้เสีย 
 1. ตอ้งใชผ้นงัเป็นตวัยดึผลิตภณัฑ ์

2. การโยกยา้ยเปล่ียนแปลงยุง่ยากหากติดตั้งผลิตภณัฑเ์สร็จ 

 2.3.4 สัดส่วนกายวภิาคมนุษย์ส าหรับการออกแบบพืน้ที่ท างาน 
 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) คือ การศึกษาลกัษณะโครงสร้างภายในและภายนอกของ
ร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 แขนงใหญ่ๆ ดงัน้ี  (เกลด็แกลว้ ด่านวิวฒัน์. 2543 : 2) 
 1. มหกายวิภาคศาสตร์ (Gross Anatomy หรือ Macroscopic Anatomy) หมายถึง การศึกษา
วิชาท่ีว่าดว้ยอวยัวะและส่วนประกอบของร่างกาย ซ่ึงสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 
 2. จุลกายวิภาคศาสตร์ (Microscopic Anatomy) หมายถึง การศึกษาท่ีว่าดว้ยอวยัวะหรือ
ส่วนประกอบต่างๆ ของร่างกายท่ีไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า จึงต้องใช้กลอ้งจุลทรรศน์ 
(Microscope) ช่วยขยายใหเ้ห็นรายละเอียดยิง่ข้ึน  
 ส าหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานส าหรับการออกแบบผลิตภณัฑ์และ
การเขียนแบบตกแต่ง จะเนน้ศึกษาเฉพาะมหกายวิภาคศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัอวยัวะและส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายท่ีสอดคลอ้งกบัการท างาน (work anatomy) โดยศึกษารายละเอียดเก่ียวกับ การก าหนด
ต าแหน่ง ขนาด สัดส่วน ลกัษณะทางกายภาพของร่างกายในระบบต่างๆ ท่ีส าคญัของร่างกาย ซ่ึง
ท างานสอดคลอ้งสัมพนัธ์กันในการเคล่ือนไหวร่างกายขณะท างานอีกทั้ง เพ่ือให้เขา้ใจถึงกลไก
ระบบการเคล่ือนไหวท างานของมนุษย์ อันจะน าไปสู่การประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมและการตกแต่งไดอ้ย่างเหมาะสม มีความปลอดภยัและสอดคลอ้งกบัการ
ท างานในสภาพแวดลอ้มท่ีดีดว้ย 
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ภาพท่ี 13 ระดบัการมองและการจดัพ้ืนท่ีท างาน 
ท่ีมา : Panero and Zeinik. (1979: 292) 
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ภาพท่ี 14 ระดบัการมองและการจดัพ้ืนท่ีท างาน 
ท่ีมา : Panero and Zeinik. (1979: 297) 
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ภาพท่ี 15 ระดบัการมองและการจดัพ้ืนท่ีท างาน 
ท่ีมา : Panero and Zeinik. (1979: 297) 
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ภาพท่ี 16 การออกแบบหอ้งท างานทัว่ไป 
ท่ีมา : Panero and Zeinik. (1979: 178) 

 2.3.5. พฤตกิรรมการใช้งานผลติภัณฑ์ของมนุษย์บริเวณโต๊ะท างาน 
 เน่ืองจากหน่วยงานประกอบดว้ยผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีต่าง ๆ กนั แต่ละหนา้ท่ีมีอุปกรณ์ประกอบ  
และมีการปฏิบติังานท่ีต่างกนัไปดว้ย ในการพิจารณาพ้ืนท่ีใชง้านของแต่ละส่วนอาจพิจารณาไดจ้าก
ส่ิงต่อไปน้ี   
 1. ชุดครุภณัฑท่ี์จ  าเป็นท่ีจะตอ้งมีการใชง้านของแต่ละบุคคล เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ตูเ้ก็บเอกสาร
เป็นตน้ 
 2. ส่ิงอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีต้องการตามลกัษณะหน้าท่ีการท างาน เช่น เคร่ือง
พิมพดี์ด  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท ์เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 
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 3. ปริมาณคนท่ีมาติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานนั้นๆ เช่น ฝ่ายประชา สมัพนัธ์ ซ่ึงเป็น
ส่วนตอ้นรับทุกคนท่ีเขา้มาติดต่อเพื่อสอบถาม หรือเพื่อแยกยา้ยไปสู่ส่วนอ่ืนๆ ในส่วนน้ี ตอ้งการ
พ้ืนท่ีเพียงพอเหมาะกบัคนจ านวนมากท่ีเขา้ - ออกบริเวณน้ี 
 4. ต  าแหน่งและหนา้ท่ีหรือฐานะในการท างานของแต่ละคน เช่น ต าแหน่งผูอ้  านวย - การ
นอกจากจะตอ้งการโต๊ะ เกา้อ้ี ตูเ้ก็บเอกสารแลว้ อาจตอ้งมีชุดรับแขกส าหรับผูม้าติดต่อดว้ย ขนาด
พ้ืนท่ีท างานมีขนาดใหญ่ข้ึน 
 5. พฤติกรรมในการท างานของแต่ละคน ท าใหพ้ื้นท่ีท างานมีขนาดเล็กหรือใหญ่ข้ึน โดย
ไม่เก่ียวกบัจ านวนคนท างาน เช่น พนกังานเขียนแบบตอ้งการโตะ๊เขียนแบบ ซ่ึงอาจมีขนาดใหญ่กว่า
โต๊ะท างานปกติ เป็นตน้ 
 ส าหรับความสูงของโต๊ะจะถกูออกแบบใหค้นตวัสูงเป็นหลกัเพราะตามหลกัการคนสูงไม่
สามารถสอดขา เขา้นั่งไดถ้า้โต๊ะนั่นเต้ียและจะไปตดัขาคนสูงเพ่ือให้นั่งได ้ก็ไม่สามารถท าไดอี้ก  
แต่ในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีตวัเต้ียถา้ใชโ้ต๊ะท่ีสูง ก็สามารถท่ีจะปรับเกา้อ้ีใหสู้งได ้
 ถา้พิจารณาความลึกของโต๊ะและความสูงของชั้นวางของท่ีอาจมีประกอบเขา้มาในโต๊ะ
บางตวั  ความลึกของโต๊ะและความสูงของชั้นวางนั้นจะตอ้งถูกออกแบบให้คนท่ีเต้ียหรือคนท่ีมี
แขนสั้น  เหตุผลเพราะคนตวัสูงขนยาวสามารถหยบิของไดใ้นทุกจุด (ถา้โต๊ะนั้นออกแบบให้คนตวั
สูง) คนท่ีตวัเต้ีย จะไม่สามารถเอ้ือมมือหยบิของในโต๊ะท่ีลึกหรือในชั้นท่ีสูงๆ ได ้การต่อเกา้อ้ีอาจท า
ให้การท างานล่าชา้ได ้อย่างไรก็ตาม ถา้โต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆ มีผูท่ี้ใช้อยู่เพียงผูเ้ดียว สัดส่วนท่ี
น ามาใชก้็คือ สดัส่วนของผูใ้ชโ้ต๊ะหรืออุปกรณ์ต่างๆ 
 นอกจากการจดัจอคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพแ์ละเมาส์ให้พอเหมาะพอดีแลว้ พบว่าบนโต๊ะ
ท างานยงัมีอุปกรณ์อีกจ านวนหน่ึงท่ีวางอยูบ่นโต๊ะทั้งท่ีจ  าเป็นและไม่จ  าเป็น มีทั้งใชบ่้อยและนานๆ  
คร้ัง  จะถกูน ามาใชแ้ละมีทั้งน ้ าหนกัมากและนอ้ย จึงตอ้งจดัวางอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านั้นให้เหมาะสม  
มิเช่นนั้นอาจท าให้การท างานของเราผิดพลาดหรือไม่สะดวก ไม่เต็มประสิทธิภาพหรือท าให้เกิด
ปัญหาอุบติัเหตุจากการท างานเน่ืองจากยกหรือหยบิของเหล่านั้นได ้
สดัส่วนของโต๊ะเพ่ือการท างาน 
 ในกรณีท่ีต้องท างานร่วมกนัหลายๆ คน หรือในการออกแบบโต๊ะให้เหมาะสมกับคน
ทัว่ไป  ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา คือ ความสูง ความกวา้งและความลึกของโต๊ะ ขอ้มูลในการออกแบบนั้น
น ามาจากการใชค่้าสดัส่วนมาตรฐานของคนในแต่ละประเทศนั้นๆ  โดยใชค่้าประมาณของคนเต้ีย
และคนตวัสูงแลว้แต่กรณี อยา่งไรก็ตามการออกแบบโต๊ะในประเทศไทยอาจไม่เป็นไปตามท่ีกล่าว
มา  เน่ืองจากค่าสดัส่วนมาตรฐานของคนไทยยงัมีไม่ครบในทุกกลุ่มอายุและภูมิภาคและเป็นขอ้มูล
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เก่ามากกว่า 10 ปี สัดส่วนของโต๊ะและอุปกรณ์ต่างๆ จึงมาจากสัดส่วนของคนต่างชาติ ท่ีอาจไม่
เหมาะสมกบัคนไทย 
 ความลึกและความกวา้งของโต๊ะ พิจารณาจาก 
 1. พ้ืนท่ีท างานใกลต้วัท่ีเหมาะสม ระยะจากศอกถึงบริเวณขอ้น้ิวท่ีเม่ือก  ามือแลว้หยิบของ
ไดพ้อดี จะยาวประมาณ 35 - 45  เซนติเมตร เมื่อวาดเป็นคร่ึงวงกลมจะไดร้ะยะเส้นผ่านศูนยก์ลาง
ประมาณ 70 - 90 เซนติเมตร เมื่อรวมระยะเสน้ผา่นศนูยก์ลางของคร่ึงวงกลมของแขนอีกขา้งรวมกบั
ระยะท่ีทบัซอ้นดว้ย จะไดร้ะยะท างานใกลต้วัประมาณ 100-130 เซนติเมตร ตามท่ีไดก้ล่าวมาว่า 
ระยะท่ีเอ้ือมจะให้ใชร้ะยะของคนตวัเต้ีย จึงใชค่้าน้อยเป็นหลกั ดงันั้นระยะท างานหลกัของพ้ืนท่ี
ท างานใกลต้วัจ  าประมาณ 100  เซนติเมตร ส่วนความลึกนั้น เม่ือหักจากการท่ีขอ้ศอกไม่ไดว้างอยู่
บนโต๊ะโดยตรง จะเหลือระยะในพ้ืนท่ีท่ีท างานในส่วนลึกประมาณ 25 เซนติเมตร 

 

ภาพท่ี 17 สดัส่วนของคนกบัความกวา้งและลึกของโต๊ะ 
ท่ีมา :  http://www.doctor.or.th/article/detail [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมือ่ 26 พฤศจิกายน 2557 

 2. พ้ืนท่ีคร่ึงวงกลมส าหรับหยบิเอ้ือม 
 เป็นพ้ืนท่ีถดัไป แนวพ้ืนท่ีจะเป็นรัศมีของแขนท่ีเหยียดยาวออกในท านองเดียวกบัขอ้ 1 
แต่เปล่ียนมาเป็นระยะท่ีเหยียดแขน จะท าให้ความกวา้งของโต๊ะประมาณ 160 เซนติเมตรและมี
ความลึกท่ี 50 เซนติเมตร   
 3. ความกวา้งและลึกของโต๊ะ อาจมีขนาดเพ่ิมจากขนาดท่ีกล่าวตามขอ้ 1 และ 2 แต่ตอ้ง
เขา้ใจว่าพ้ืนท่ี ท่ีเพ่ิมข้ึนมานั้นก็เพ่ือการวางของ 
 4. การเพ่ิมพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อการหยบิและการใชง้าน   
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 สามารถท าไดโ้ดยออกแบบให้โต๊ะท างานอยู่ในรูปตวั L ซ่ึงผูใ้ชส้ามารถท่ีจะหมุนเกา้อ้ี
และหยบิของบนพ้ืนท่ีของโต๊ะไดง่้าย 
 5. การจัดวางควรให้เหมาะกบัล  าดบัของการท างาน เช่น ถา้ตอ้งการอ่านแลว้พิมพห์รือ
เขียน  ใหว้างงานท่ีตอ้งอ่านไวด้า้นซา้ยและอุปกรณ์ท่ีใชเ้ขียนหรือพิมพอ์ยู่ตรงกลาง เพราะลกัษณะ
ของภาษาไทยตอ้งอ่านจากซา้ยมาขวา  เวลาเขียนหรือพิมพก์็จากซา้ยมาขวาเช่นกนั 
 6. วางอุปกรณ์ตามการใช้งานของมือเช่น ถา้ใช้มือขวาเป็นหลกั อุปกรณ์ในการเขียน  
โทรศพัท ์อุปกรณ์ท่ีใชม้ือขวาควรวางไวด้า้นขวา 

 การจดัวางของบนโต๊ะ 
 อุปกรณ์ เช่น เมาส์ แป้นพิมพ ์โทรศพัท์ ปากกา ดินสอและอุปกรณ์ส านักงานอีกหลาย
ชนิด  เป็นอุปกรณ์ท่ีใชบ่้อย การจดัวางอุปกรณ์ท่ีใชบ่้อยมีหลกัการง่ายๆ ดงัน้ี (ภาพท่ี 18) 

 

ภาพท่ี 18 การเอ้ือมหยบิของบนโต๊ะและบนชั้นวาง 
ท่ีมา :  http://www.doctor.or.th/article/detail [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมือ่ 26 พฤศจิกายน 2557 

 1. ของท่ีใช้งานบ่อยควรอยู่ในพ้ืนท่ีท างานใกลต้ัว เช่น พนักงานรับโทรศพัท์ ตอ้งรับ
โทรศพัทต์ลอดเวลา ต าแหน่งของโทรศพัทค์วรอยูใ่นพ้ืนท่ีท างานน้ี 
 2. หากอุปกรณ์นั้นมีน ้ าหนักเบาและใชบ่้อยแต่ไม่ถึงขนาดบ่อยมาก เช่น ปากกาและ
อุปกรณ์ส านกังานบางอยา่ง อาจจดัวางไวใ้นพ้ืนท่ีคร่ึงวงกลมหยิบเอ้ือมได ้โดยไม่ตอ้งลุกยืนเพราะ
เวลาจะใชส้ามารถเอ้ือมหยบิไดโ้ดยไม่มีผลกระทบต่อกลา้มเน้ือและขอ้ต่อไหล่ 
 3. อุปกรณ์ท่ีหนกัแม่ไม่ใชบ่้อยควรอยู่บริเวณพ้ืนท่ีใกลข้อบโต๊ะซา้ยหรือขวาใกลต้วัผูใ้ช้
ไม่ควรใหอ้ยูลึ่กเขา้ไปบนโต๊ะเพราะการเอ้ือมหยบิของหนกัมีผลท าใหไ้หล่ตอ้งท างานหนกั และแรง
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กดต่อหมอนรองกระดูกสนัหลงัมากข้ึน ดงันั้นเวลาจะหยิบใชส้ามารถลุกข้ึนยืนหรือเล่ือนเกา้อ้ีเขา้
ใกลซ่ึ้งจะสะดวกแก่การหยบิ 
 การจดัวางของบนชั้นหรือตู ้
 บนชั้นหรือตู ้ท่ีใชเ้ก็บของหรือเอกสารในการท างานก็มีความส าคญัในการจดัวางเช่นกนั  
โดยพิจารณาได ้ดงัน้ี 
 1. ความสูงของชั้นตอ้งถกูออกแบบส าหรับคนตวัเต้ีย เพราะต าแหน่งท่ีคนตวัเต้ียเอ้ือมถึง 
คนตวัสูงก็เอ้ือมถึงเช่นกนั ถา้ใชบ้นัไดจะมีผลเร่ืองของความปลอกภยัและไม่สะดวกในการท างาน 
 2. ของท่ีใชบ่้อยควรวางในชั้นท่ีมีความสูงท่ีระดบัเอวถึงระดบัสายตา 
 3. ของท่ีมีน ้ าหนักมากควรอยู่ในชั้นระดบัเอวหรือต ่ากว่านั้นลงมาเล็กน้อยแต่ไม่ต ่ากว่า
ระดบัก  าป้ันในขณะก ามือยนืตรง แขนอยูแ่นบกบัล าตวัหรือถา้หนกัมาก ๆ จนไม่สามารถยกได ้ก็ให้
อยูใ่นระดบัต ่าสุด เพื่อสะดวกต่อการดึงลาก 
 4. ของท่ีน ้ าหนกัเบาอาจไวช้ั้นบนสุดได ้

 2.3.6. ผลกระทบต่อสมรรถภาพการท างานของมนุษย์ 
 การน าเอาหลกัการทางการยศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดสภาพแวดลอ้ม เพื่อลด
ผลกระทบต่อการท างานของมนุษยน์ั้น มกัเก่ียวขอ้งกบัการใชว้สัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัส่วน
ต่างๆ ของร่างกาย ท่ีถกูใชง้านหนกัเบาไม่เท่ากนั ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัลกัษณะอาชีพและการท างานของแต่
ละบุคคล อวยัวะในส่วนต่างๆ ของร่างกายจะตอ้งท างานสอดประสานกนั หากเกิดภาวะผิดปกติข้ึน
ท่ีอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึง ก็จะมีผลกระทบต่อการท างานของอวยัวะอีกส่วนหน่ึงเสมอ ดงันั้นจึง
ควรเขา้ใจวิธีการท างานและความเก่ียวขอ้งซ่ึงกนัและกนัในการใชโ้ครงสร้างส่วนต่างๆ ของร่างกาย
ในการท างาน ซ่ึงมีโครงสร้างหลกัท่ีมกัถูกใชง้านอยู่ตลอดเวลา 5 ส่วน คือ ส่วนของมือและขอ้มือ 
ส่วนของแขนและไหล่ ส่วนของคอและหลงั ส่วนของเข่าและขา และส่วนของดวงตา ฉะนั้น ควร
จะศึกษาถึงลกัษณะการท างานของอวยัวะแต่ละส่วนและหาวิธีหลีกเล่ียงหรือป้องกนัอนัตรายจาก
การท างานนั้นๆ 
 1. มือและข้อมือ ลกัษณะโครงสร้างของมือและขอ้มือประกอบดว้ย 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 
ส่วนของกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีช่วยในการเคล่ือนไหว กบัส่วนของระบบประสาท (Nerves) ท่ีช่วย
ในการรับความรู้สึก การใช้มือและขอ้มือในการท างานต่างๆ ควรค านึงถึงหลกัการยศาสตร์ เพื่อ
ความปลอดภยัและสุขภาพดงัน้ี 
  1.1 ท่าทางปกต ิมือและขอ้มือควรอยูใ่นต าแหน่งปกติท่ีเป็นธรรมชาติ ในลกัษณะเป็นแนว
ตรงคลา้ยกบัการจบัมือทกัทายกนั การวางต าแหน่งช้ินงานควรให้เหมาะสมกบัระดบัความสูงของ
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การวางมือและขอ้มือ หรือควรวางช้ินงานตรงหน้าโดยตรงเพ่ือให้มองเห็นและท างานไดโ้ดยตรง 
และหากมีการเคล่ือนท่ีของช้ินงานในขณะท างาน ควรสอดคลอ้งกบัการเคล่ือนท่ีของมือท่ีเล่ือนไป
มาตามช้ินงานนั้นดว้ย 
  1.2 การออกแรงจบัถือ ไม่ควรจบัถือส่ิงของท่ีมีขนาดใหญ่หรือเลก็เกินไป หากออกแรงจบั
ถือช้ินงานหรือวสัดุอุปกรณ์โดยการใช้ทั้ งมือจับถือ ไม่ควรออกแรงเฉพาะตรงส่วนน้ิว และถา้
เป็นไปไดค้วรใชท้ั้งสองมือท างานประสานร่วมกนั หรืออาจใชว้ิธีการลากหรือเล่ือนส่ิงของแทน
การใชว้ิธีจบัข้ึนในแนวด่ิง เป็นตน้ 
  1.3 ข้อควรระวังในการท างานของมือและข้อมือ  พยายามหลีกเล่ียงการงอหรือบิดของ
ขอ้มือบ่อยคร้ังเกินไป ไม่ควรออกแรงกดมากเกินความจ าเป็น หลีกเล่ียงการออกแรงท างานของมือ
เดิมซ ้าๆ กนัเป็นเวลานาน ควรสลบัหรือปรับเปล่ียนต าแหน่งของขอ้มือไปมา และบางคร้ังอาจท า
เป็นตอ้งใชถุ้งมือเพ่ือป้องกนัการบาดเจ็บหรือเพ่ือความรู้สึกจบัมัน่คงไดม้ากข้ึน เป็นตน้   

     

ภาพท่ี 19 ท่าทางการใชม้ือท างานในขณะปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
ท่ีมา : ธวชัชานนท ์ สิปปภากุล. 2548: 145 

 2. แขนและไหล่ ส่วนของแขนและไหล่ เป็นโครงร่างตอนบนของร่างกายท่ีตอ้งท างาน
ประสานสอดคลอ้งกนักบัมือและขอ้มือ ท่ีตอ้งท างานหนักอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้ร่างกายรู้สึกอ่อน
ลา้และเคร่ืองเครียดจากการออกแรงของกลา้มเน้ือส่วนน้ี  การเคล่ือนไหวของแขนและไหล่สามารถ
เคล่ือนไหวไดห้ลายทิศทาง เช่น การเคล่ือนไหวแบบ Flexion เป็นการเหยียดแขนและไหล่ตรง
ออกไปด้านหน้า ซ่ึงท างานตรงกันข้ามกับ Extension ท่ีแขนและไหล่เคล่ือนไปทางด้านหลัง 
ขณะเดียวกนัยงัสามารถเหยียดแขนตรงออกไปทางดา้นขา้งของล าตวัเรียกว่า Abduction และงอ
แขนกลบัเขา้หาล าตวัเรียกว่า Adduction 
  2.1 ท่าทางปกต ิท่าปกติของแขนและไหล่ทีถือว่าสบายมากท่ีสุดคือ อยู่ในระดบัของการ
จบัมือทกัทายกนัและกนั ขอ้ศอกควรอยู่แนบกบัล าตวั เมื่อท างานขอ้ศอกควรอยู่ในระดบัต ่าหรือ
ระดบัท่ีรองรับน ้ าหนกัในการท างานของท่อนแขน เพ่ือใหท่้อนแขนสามารถท างานไดโ้ดยสะดวก 
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  2.2 ข้อควรระวังในการท างานของแขนและไหล่ การเอ้ือมมือจบัช้ินงานหรือวสัดุ ควร
หลีกเล่ียงการยกแขนและไหล่ในการเอ้ือมมือไปจบัส่ิงใดๆ จนอุดเอ้ือม และควรลดความถ่ีในการ
ยืน่แขนออกไปจบัวสัดุอุปกรณ์ โดยการจดัวางวสัดุอุปกรณ์หรือช้ินงานไวต้รงหนา้ 
  การเคล่ือนไหวขณะท างาน ควรหลีกเล่ียงการยกหรือโยนช้ินงานข้ึนเหนือศีรษะ โดยใช้
วิธีการวางช้ินงานลงเม่ือท าเสร็จแทนการออกแรงโยนช้ินงาน และใชว้ิธีการเคล่ือนไหวอย่างชา้ๆ 
สม ่าเสมอ ไม่ควรเร่งท าหรืออกแรงอยา่งรวดเร็ว 
  การคงท่าเดิมขณะท างาน ควรหลีกเล่ียงการท างานท่าเดิมหรืองานเดียวโดยตลอดโดยหา
โอกาสขยบัแขนและไหล่ให้มีการคลายตัวของกลา้มเน้ือ หรือใช้เคร่ืองมือช่วยในการจับวสัดุ
อุปกรณ์หรือช้ินงานในขณะท างาน และควรออกก าลงักายบริหารกลา้มเน้ือแขนและไหล่อยูเ่สมอ 

 

ภาพท่ี 20 ท่าทางการท างานของแขนและไหล่ในขณะปฏิบติังานท่ีเหมาะสม 
ท่ีมา : เด่น  รักซอ้น. 2548: 147 

 3. คอและหลงั โครงสร้างของคอและหลงัประกอบไปดว้ยขอ้กระดูกยอ่ยๆ ต่อกนัมากมาย
ของกระดูกสันหลงั และยงัมีส่วนของกลา้มเน้ือและเอ็นช่วยจับยึดส่วนต่างๆ ของโครงร่างเข้า
ดว้ยกนั การท างานส่วนคอและหลงัถือเป็นส่วนส าคญั เน่ืองจากส่วนน้ีประกอบไปดว้ยกระดูกสัน
หลงัท่ีถือเป็นแกนของร่างกายท่ีท าหน้าท่ีในการรับแรงกดของร่างกาย และเป็นส่วนท่ีอยู่ของเส้น
เลือดเสน้ประสาท หากไดรั้บอาการบาดเจ็บในส่วนน้ี จะท าใหไ้ดรั้บความเจ็บปวดและทรมานมาก 
 3.1 ท่าทางปกต ิท่ายนืปกติในลกัษณะตวัตรง กระดูกสันหลงัจะมีรูปร่างคลา้ยตวัเอส (s) 
โดยโคง้สลบักนั คือ กระดูกสันหลงัส่วนคอและเอวจะโคง้ไปทางดา้นหน้า (Concave) ส่วนล าตวั 
สะโพกและกน้กบจะโคง้กลบัไปทางดา้นหลงั (Convex) 
 3.2 ข้อควรระวงัในการเคลือ่นไหวส่วนคอและหลัง การเคล่ือนไหวของส่วนคอในขณะ
ท างานท่ีไม่ควรเกิดข้ึนบ่อยนกัได ้เช่น การเอียงคอ (Tilt) ไปทางดา้นขา้ง ซ่ึงจะท าให้ส่วน Foramen 
ของกระดู กสันหลัง เ อี ย งออกไปในทิศทาง ท่ีศี รษะโน้ม เ อียงออกไป  ก ารก้ม เ งยคอ 
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(Flexion/Extension) ไปมาจะท าใหเ้กิดแรงกดลงบนหมอนรองกระดูก (Discs) บริเวณกระดูกส่วน
คอ และการหนัหนา้ไปมา (Side-to-side) จะท าให้กระดูกส่วนคอชอ้นหมุนทบักนัไปมา ท าให้เกิด
แรงกดลงบนหมอนรองกระดูกระหว่างกระดูกเหล่านั้น 
  การเคล่ือนไหวส่วนหลงัขณะท างานท่ีไม่ควรเกิดข้ึนบ่อยนักไดแ้ก่ การงอหลงัหรือการ
โน้มตวัไปขา้งหน้า (Forward bending) การบิดเบ้ียวล าตวัตรงกระดูกส่วนเอว (Lumbar twisting) 
และการเอียงล าตวัไปทางดา้นขา้งใดดา้นขา้งหน่ึง (Lateral back movement) 
  3.3 การท างานในท่านั่ง หลกัการของการยศาสตร์ท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการนัง่ท างาน โดย
ไม่ท าใหเ้กิดความรู้สึกอ่อนลา้ของช่วงคอและหลงั เช่น ท่านั่งปกติในขณะท างาน ควรนั่งให้โครง
กระดูกโคง้งอไดจ้งัหวะพอดีตามธรรมชาติ ใชเ้กา้อ้ีท่ีสามารถปรับแต่งไดโ้ดยให้ส่วนของท่อนขา
เหนือหัวเข่า ท ามุมกบัล  าตวั + - 90 องศา และควรมีส่วนรองรับสะโพก ขอ้ศอก และส่วนหลงั 
โดยเฉพาะบริเวณช่วงเอวซ่ึงเคลด็ขดัยอกง่ายกว่าบริเวณอ่ืนๆ 
  3.4 การท างานในท่ายืน การท างานในท่ายืนท่ีควรปฏิบติัคือ การยืนให้โครงสร้างของ
กระดูกจดัเรียงกนัไดจ้งัหวะตามธรรมชาติ ปรับระดบัของพ้ืนท่ีการท างานให้มีความสูงพอเหมาะ 
จดัวางอุปกรณ์ใหอ้ยูใ่นระยะเอ้ือมถึง ใชท่ี้รองขาหากตอ้งเอ้ือมจบัส่ิงของท่ีอยูสู่งเกินเอ้ือม หลีกเล่ียง
การโคง้งอตวัลงในขณะท างาน โดยจดัวางวสัดุอุปกรณ์หรือช้ินงานให้อยู่ในระดบัประมาณใต้
ขอ้ศอก หากช้ินงานอยูต่  ่าควรนัง่คุกเข่าลงไปหยิบจบัแทนการโคง้หลงัลง ในส่วนการรักษาสมดุล
ในการยืน ควรมีการเคล่ือนไหวเปล่ียนท่ายืนไปมา เพื่อกระตุน้การท างานของระบบภายใน และ
ควรใชว้ิธีกายบริหารเพ่ือผอ่นคลายกลา้มเน้ือบริเวณหลงัดว้ย 
  3.5 การยกและผลกัดันชิ้นงานหรือวัสดุ ควรรักษาโครงสร้างร่างกายให้อยู่ในสภาพแบบ
ปกติ โดยเขา้ใกลส่ิ้งของท่ีตอ้งยกข้ึนใหม้ากท่ีสุด ยกข้ึนโดยใหส่้วนหลงัยงัคงอยูใ่นภาพตั้งตรง และ
เม่ือส่งผา่นส่ิงของท่ีมีน ้ าหนกัใหห้นัหนา้เขา้หาต าแหน่งท่ีจดัวางเสียก่อนท่ีจะส่งต่อ ทั้งน้ีเพ่ือลดการ
บิดตวัในขณะท่ีผลกัหรือดนั และควรใชว้ิธีการผลกัมากกว่าการลาก เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 21 ท่าทางการนัง่ท างานท่ีเหมาะสม 
ท่ีมา : เด่น  รักซอ้น. 2548: 151 
 
 

               
ภาพท่ี 22 ท่าทางการยนืท างานท่ีเหมาะสม 
ท่ีมา : เด่น  รักซอ้น. 2548: 152 
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 4. เข่าและขา โครงสร้างท่ีส าคญัของหัวเข่าคือ Bursae ซ่ึงเป็นถุงของเหลวท่ีท าหน้าท่ี
เสมือนเบาะรองรับขอ้ต่อของกระดูกส่วนเข่า การคุกเข่า การนัง่ หรือการยนือยูใ่นท่าเดียวตลอดเป็น
เวลานาน จะท าให้เกิดความอ่อนล้าของหัวเข้าได้ ฉะนั้ นการขยบัขาไปมาจึงมีความจ าเป็น 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับผูท่ี้ตอ้งยนืท างานเป็นเวลานาน ถา้หากไม่เคล่ือนไหวส่วนขาบา้ง จะท าให้
ขาหรือเทา้บวมได ้ฉะนั้นการจดัสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสมจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ 
  4.1 วิธีการท างาน ไม่ควรคุกเข่าหรืองอขาเป็นเวลาในขณะท างาน ควรยกวสัดุหรือ
ช้ินงานข้ึนมาอยูใ่นระดบัท่ีสามารถยนืท างานไดส้ะดวก ถา้หากช้ินงานอยูต่  ่าเกินไป ควรใชเ้กา้อ้ีรอง
นัง่แทนการยนื หรืออาจใชแ้ผน่รองหวัเข่าหากจ าเป็นตอ้งคุกเข่าท างาน 
  4.2 ข้อควรระวงัในการท างานของเข่าและขา ควรหลีกเล่ียงการใชห้ัวเข่าออกแรงกด
วสัดุช้ินงานหรือใชเ้ทา้ดันวสัดุส่ิงของไปขา้งหน้า ไม่ใชส่้วนขาออกแรงหนีบส่ิงของให้อยู่กบัท่ี 
และไม่ควรใหน้ ้ าหนกัตวัทั้งหมดกดลงบริเวณขอ้เทา้ หากตอ้งเดินเคล่ือนท่ีขณะท างาน ควรระวงั
การสะดุดหกลม้จากพ้ืนท่ีไม่สม  ่าเสมอ และพยายามอยา่ยนืท างานอยูใ่นท่าเดียวตลอด เป็นตน้ 

 5. ดวงตา ลกัษณะโครงสร้างการท างานของดวงตาประกอบดว้ยการใชก้ลา้มเน้ือ 3 ส่วน 
คือ Oculomotor muscies เป็นกลา้มเน้ือควบคุมการเคล่ือนไหวของลกูตาไปมา Ciliary muscles เป็น
กลา้มเน้ือท่ีช่วยควบคุมการปรับโฟกสัความคมชดัของภาพ และ lris muscies เป็นกลา้มเน้ือควบคุม
ปริมาณของแสงเขา้สู่ดวงตา หลกัการยศาสตร์ท่ีน ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อปกป้องการท างานของดวงตา 
ไม่ใหเ้กิดภาวะความอ่อนลา้หรือสูญเสียสุขภาพตา จึงจ  าเป็นอยา่งยิง่  
  5.1 วธิีการท างาน สภาวะการท างานปกติ ควรให้ตาอยู่ห่างจากช้ินงานในระยะปกติท่ี
รู้สึกสบายตา พยายามหลีกเล่ียงการท างานท่ีตอ้งใชส้ายตาเพ่งมอง จดัให้ช้ินงานอยู่ในต าแหน่งท่ี
สามารถมองเห็นไดส้ะดวก ปรับพ้ืนท่ีท างานให้เหมาะสม พยายามลดแหล่งก าเนิดแสงท่ีท าให้เกิด
เงาสะท้อนบนพ้ืนท่ีท างาน และควรใชห้ลอดไฟฉายตรงช้ินงาน เพ่ือไม่ให้เกิดแสงเงาตกลงบน
ช้ินงาน เป็นตน้ 
  5.2 การรักษาความปลอดภัยของดวงตา ควรจดัปริมาณของแสงให้เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี
ท างาน หากจ าเป็นควรใชอุ้ปกรณ์ปกป้องดวงตาในขณะท างาน ระวงัควนัและฝุ่ นละอองท่ีเกิดจาก
การท างานเขา้สู่ดวงตา พยายามหาโอกาสมองส่ิงอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในแสงธรรมชาติ และควรกระพริบตา
บ่อยๆ เพ่ือเป็นการบริหารดวงตาและเพ่ือให้มีน ้ าหล่อล่ืนดวงตาอยู่เสมอ หากรู้สึกระคายเคืองหรือ
ไดรั้บบาดเจ็บควรไปปรึกษาจกัษุแพทยท์นัที 
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ภาพท่ี 23 ท่าทางการใชส้ายตาท างานท่ีเหมาะสม 
ท่ีมา : เด่น  รักซอ้น. 2548: 156 

 2.3.7 จติวทิยาของมนุษย์ที่เกีย่วข้องกบัการท างาน 
 ในอดีตการจดัสภาพแวดลอ้มของส านกังานเน้นเพื่อเป็นสถานท่ีปฏิบติังานไดเ้ป็นท่ีรวม
บุคลากรเพื่อท างานต่างๆ ได้จ  านวนมาก แต่มีบางอย่างท่ีเน้นปัญหาของงานอาจจะเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มก็ได ้เช่น การท างานท่ีล่าชา้ การขาดความสดช่ืนหรือมีปัญหาการท างานท่ีผิด พลาด
บ่อยๆ หรือพนักงานขาดและลางานเพราะป่วยบ่อยๆ หรือไม่อยากท างาน ส่ิงเหล่าน้ีอาจเกิดข้ึน
เพราะสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัการออกแบบสภาพแวดลอ้มไดถ้กูน ามาเป็นกลยทุธอ์ยา่งหน่ึง เป็น
จิตวิทยาอยา่งหน่ึงท่ีจะท าใหปั้ญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้หมดไป เช่น การจดัการเร่ืองแสงสว่าง ระบบ
เสียง พ้ืนท่ีการท างาน การจดัเสน้ทางสญัจร การจดัความสัมพนัธ์ในการท างาน การเลือกวสัดุ การ
ก าหนดสี และสร้างบรรยากาศโดยรวมอ่ืนๆ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับความตอ้งการของ
มนุษย ์โดยทัว่ไปเม่ือน ามาใช้ให้เหมาะสมกบัส านักงานย่อมจะท าให้สถานท่ีนั้นน่าอยู่และน่าดู 
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยงัสามารถสร้างความน่าเช่ือถือ น่าไว ้วางใจ
ใหก้บัผูม้าติดต่อท่ีมีต่อระบบการบริหารงานดว้ย (วรรณิภคั สหสมโชค, 2549:121) 
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 จติวทิยาการเรียนรู้ (การรับสมัผสัและการรับรู้. [Online]) 
 ดว้ยเหตุผลท่ีโลกเรานั้นเต็มไปดว้ยส่ิงต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นคน พืช สัตว ์วตัถุหรือ
เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวัเรา การท่ีมนุษยจ์ะสามารถรับรู้ส่ิงต่างๆ รอบตวัไดน้ั้น ตอ้งอาศยั  
อวยัวะรับรู้ความรู้สึก ซ่ึงท าหนา้ท่ีรับขอ้มลูจากส่ิงรอบตวัและส่ิงรอบตวัท่ีว่าน้ีเป็นส่ิงเร้าท่ีมีผลต่อ
อวยัวะรับความรู้สึก โดยจะแปลเป็นกระแสประสาทเดินทางข้ึนสู่สมองสาระส าคญัเก่ียวกบัการ
รับรู้ มีดงัน้ี 
 การรู้สึกและการรับรู้ (Sensation and Perception)   
 การรู้สึกและการรับรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้น เร่ิมจากมีส่ิงเร้าท่ีอาจเป็นเหตุการณ์หรือวตัถุต่างๆ 
ท่ีอยูร่อบๆ ตวัมนุษยซ่ึ์งจะเป็นพลงังานเร้า ใหอ้วยัวะรับความรู้สึกรับขอ้มูลจากเหตุการณ์หรือวตัถุ
นั้น ส่งผา่นไปเป็นกระแสประสาทข้ึนสู่สมอง ทั้งน้ี พลงังานเร้าอาจเป็น แสง เสียง ความร้อน เป็น
ตน้ และอวยัวะรับความรู้สึกแต่ละประเภทจะรับพลงังานได้เฉพาะดา้น เช่น หูรับเฉพาะเสียง  
ผิวหนังรับเฉพาะอุณหภูมิสัมผสั ตารับเฉพาะแสง ฯลฯ ทั้งน้ี ขอ้มูลจะกลายเป็นส่ิงเร้าอวยัวะรับ
ความรู้สึก เช่น มองเห็น ไดย้นิ สมัผสัได ้ฯลฯ แต่จะเห็นอะไร ไดย้ินอะไรหรือรู้สึกว่าสัมผสัอะไร
อยูน่ั้น หมายถึง ไดเ้กิดการตีความหมายและเกิดการรับรู้ข้ึนแลว้ ดงันั้น การรับรู้ใดๆ หากมีอวยัวะ
รับความรู้สึกแต่ไม่มีการตีความหมายของขอ้มลูท่ีเขา้สู่สมองก็ไม่เกิดการรับรู้เช่นกนั 

 ปัจจยัที่เกีย่วข้องกบัการรับรู้ 
 ประสบการณ์ การท่ีมนุษยส์ามารถบอกไดว้่าส่ิงท่ีเห็นนั้น คือ ดอกไมห้รือบอกไดว้่าเสียง
ท่ีไดย้ินเป็นเสียงนกร้องหรืออ่ืนๆ นั้น จะตอ้งมีประสบการณ์หรือรู้จกัส่ิงเหล่านั้นมาก่อน ดงันั้น 
การตีความในส่ิงท่ีมนุษยรู้์สึกจึงตอ้งอาศยัประสบการณ์ 
 อารมณ์ในแต่ละขณะเป็นอีกปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ เช่น ในขณะท่ีมีอารมณ์โกรธจะ
ไม่กลวัอะไรและสามารถกระท าส่ิงต่างๆ โดยปราศจากการย ั้งคิดหรือเหตุผล ทั้งน้ีเน่ืองจากการรับรู้
ในขณะนั้นตกอยูใ่ตอิ้ทธิพลของความโกรธ ซ่ึงท าใหก้ารรับรู้บิดเบือนไปจากความเป็นจริง 
 ปัจจยัอ่ืนๆ เช่น แรงจูงใจ การเรียนรู้ ทศันคติ ซ่ึงลว้นแต่เป็นปัจจยัทางจิตวิทยาท่ีเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการรับรู้ทั้งส้ิน 
 การไดย้นินั้นนอกจากเราจะใชป้ระสบการณ์ท่ีท าใหส้ามารถบอกไดว้่าเป็นเสียงอะไรแลว้  
ยงัสามารถบอกต าแหน่งของเสียงไดอี้กดว้ย ส่ิงท่ีจะท าใหเ้ราทราบว่าตน้ก  าเนิดเสียงอยู่ห่างออกไป
เท่าใด คือความดงัของเสียงไม่ว่าจะฟังดว้ยหูเพียงขา้งเดียวหรือทั้งสองขา้ง เสียงท่ีดงัมากแสดงว่าอยู่
ใกลม้าก ฉะนั้นถา้มีเสียงสองเสียงเสียงท่ีดงักว่าเราจะไดย้ินเหมือนอยู่ใกลก้ว่าแต่ถา้เราเปล่ียนเสียง
เสียงหน่ึงใหค่้อยๆ ดงัข้ึนเร่ือยๆ จะฟังคลา้ยเสียงนั้นก  าลงัเคล่ือนใกล้ๆ  เขา้มา ทั้งน้ีการชินต่อเสียง 
เป็นปัจจยัประการหน่ึงของจิต 
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 จติวทิยาของสีกบัการรับรู้ทางจติใจมนุษย์ (ปัจจยัพ้ืนฐานดา้นจิตวิทยา. [Online]) 
 สีเป็นส่ิงหน่ึงของส่ิงแวดลอ้มท่ีอยู่รอบๆ ตวัเรา และมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึก
ของมนุษยเ์ป็นอยา่งมาก การท่ีเรามองเห็นส่ิงต่างๆ นั้น แต่ละสีจะมีอิทธิพลต่อการลวงตาและอาจท า
ใหเ้กิดการรับรู้ท่ีผดิพลาดได ้เช่น สีอาจท าใหห้้องท่ีแคบดูเหมือนกวา้งใหญ่ หรือห้องส่ีเหล่ียมอาจดู
เหมือนยาวมากข้ึนเป็นตน้ ในดา้นจิตวิทยาของสีแต่ละสีจะมีผลต่อความรู้สึกของมนุษยห์ลายดา้น 
เช่น 
 1. ใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัขนาด คือ วตัถุท่ีมีสีอ่อนจะดูเหมือนมีขนาดใหญ่กว่าวตัถุท่ีมีสีเขม้ 
 2. ให้ความรู้สึกเก่ียวกับระยะ คือ วตัถุท่ีมีสีอ่อนจะดูเหมือนอยู่ไกลกว่าวตัถุท่ีมีสีเข้ม 
รวมทั้งวตัถุท่ีมีสีเขม้ รวมทั้งวตัถุท่ีมีสีอยูใ่นวรรณะเยน็ (cool) จะดูเหมือนอยูไ่กลกว่าวตัถุท่ีมีสีอยูใ่น
วรรณะอุ่น (warm) เช่นกนั 
 3. ใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัน ้ าหนกั คือ สีอ่อนจะท าใหว้ตัถุดูมีน ้ าหนกัเบากว่าสีเขม้ 

 4. ใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัความแข็งแรง คือ สีเยน็ เช่น สีน ้ าเงินอ่อน สีเขียวอมฟ้า สีฟ้าอม
ม่วง จะใหค้วามรู้สึกว่าอ่อนแรง ส่วนสีร้อน เช่น สีแดง สีแสด สีเหลืองเขม้ จะใหค้วามรู้สึกแข็งแรง 
 5. ใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัอุณหภูมิ คือ สี Chroma เช่น แดง แสดเหลือง จะท าให้ความรู้สึก
ร้อนแรงในจิตใจ ส่วนสี Hues เช่น น ้ าเงินอ่อน เขียวอ่อน ฟ้าอ่อน ม่วงปนขาว จะใหค้วามรู้สึกเยน็ 
 6. ใหค้วามรู้สึกถึงความสะอาด คือ สีขาวเป็นสีท่ีใหค้วามรู้สึกสะอาดมากกว่าสีหม่นหรือ
สีอ่ืนๆ 
 7. ใหค้วามรู้สึกเก่ียวกบัความภูมิฐาน สง่างาม (Dignity) คือ สีเทาเป็นสีท่ีแสดง ความภูมิ
ฐาน สง่างามไดดี้ท่ีสุด 
 นอกจากนั้น อิทธิพลของสรบางสีอาจมีผลต่อความเครียดหรือเม่ือยลา้ของกลา้มเน้ือ 
ความอ่อนลา้ทั้งทางกายและจิตใจ เช่น มีอาการปวดศีรษะ ระบบย่อยอาหารผิดปกติ จิตใจไม่เบิก
บาน และมีอาการทางประสาท เป็นตน้ สีท่ีมีอิทธิพลต่อความปลอดภยัในการท างานท่ีควรน ามา
พิจารณา คือ 
 สีแดง ถือเป็นสีแห่งความร้อน เพราะเป็นสีท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์การรับรู้ถึง
สีแดงของเปลวไฟหรือโลหะท่ีร้อนแรง หากเพ่งมองเป็นเวลานานๆ อาจท าใหแ้สบตาและพร่ามวัได  ้
 สีน ้าเงิน ถือเป็นสีแห่งความร่มเย็น สงบสุข เน่ืองจากมีความเก่ียวขอ้งกับการรับรู้ถึง
ทอ้งฟ้าและอากาศท่ีหนาวเยน็ นอกจากนั้น สีน ้ าเงิน ยงัใหค้วามรู้สึกว่าวตัถุดูเหมือนจะอยูไ่กลกว่าท่ี
เป็นจริง ฉะนั้น สีน ้ าเงินไม่ควรน าไปใชใ้นบริเวณพ้ืนท่ีอนัตรายหรือใกล้ๆ  กับเคร่ืองจักรกลท่ี
เคล่ือนไหวภายในโรงงาน เพราะจะท าใหเ้กิดอนัตรายได ้
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 การจดัสีในโรงงานอุตสาหกรรมใหเ้หมาะสมและถกูตอ้ง จะช่วยลดอตัราการเกิดอุบติัเหตุ 
และลดสถิติการขาดงานของพนักงานได ้ซ่ึงจะท าให้ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูท้  างาน การเพ่ิม
ผลผลิต และมีความปลอดภยัไดม้ากข้ึน 

2.4 หลกัการออกแบบทีเ่กีย่วข้อง  
 2.4.1 หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์และเฟอร์นเิจอร์ 

การวางแผนนั้นตอ้งเร่ิมจากศึกษาว่าสินคา้ท่ีเป็นจุดเด่นของภาคพ้ืนท่ีนั้นเป็นสินคา้อะไร
สินคา้อะไรขายดี สินคา้หรือผลิตภณัฑ์ตวัไหนท่ีชุมชนบ้านถวายมีความถนัดโดยเร่ิมจากการสุ่ม
ตัวอย่างจากรายช่ือประชากรในท้องถ่ินนั้นโดยเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามส าหรับ
ชาวบา้นทัว่ไปในทอ้งถ่ิน และแบบสอบถามร่วมสมัภาษณ์ส าหรับกลุ่มช่างท่ีท าผลิตภณัฑ์ในส่วนน้ี
เพื่อเก็บขอ้มูลว่าผลิตภณัฑ์ประเภทใดท่ีชาวบา้นมีความถนัด โดยสรุปคือ ใชว้ิธีการสุ่มแบบกลุ่ม
กล่าวคือ แบ่งประชากรไว้ 2 ก ลุ่มกลุ่มผูบ้ ริโภคผลิตภัณฑ์ กลุ่มน้ีจะใช้เคร่ืองมือวิจัยเป็น
แบบสอบถาม โดยตั้งจ  านวนไวท่ี้ 30 คนข้ึนไป เพ่ือหาสถิติวิเคราะห์ความนิยมของผลิตภณัฑน์ั้น 
 กลุ่มช่างท าผลิตภณัฑ ์กลุ่มน้ีจะใชเ้คร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถามและสัมภาษณ์ร่วมเพ่ือ
ถามขอ้มูลเชิงลึก เพื่อหาขอ้มูลว่าช่างท าผลิตภัณฑ์มีความรู้ ความเขา้ใจและความพร้อมในการ
ออกแบบในระดับใด แต่ละคนถนัดงานประเภทใดบ้าง เพ่ือท่ีจะน าสถิติและข้อมูลเหล่าน้ีไป
วิเคราะห์เป็นปัจจยัหลกัในการออกแบบของผูว้ิจยัและการออกแบบผลิตภณัฑ์พ้ืนท่ีน้ีจ  าเป็นอย่าง
มากในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีลกัษณะท่ีช่างท าไดทุ้กคน เน่ืองจากหัวขอ้หลกัเป็นผลิตภณัฑ์
หัตถอุตสาหกรรมช่างฝีมือทุกคนจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะของงานท่ีผูว้ิจัย
ออกแบบ (ปวิณ รุจิเกียรติก  าจร. 2553: 59) 

 หลกัการและองค์ประกอบของการออกแบบ 
 จากองคค์วามรู้เก่ียวกบัสุนทรียศาสตร์และศิลปะท่ีกล่าวไวใ้นบทก่อนหน้านั้น ถือว่าเป็น
องค์ความรู้ในภาพรวมท่ีเป็นฐานของการออกแบบทั้งน้ี ในการออกแบบจะมีองค์ประกอบท่ี
คลา้ยคลึงกับองค์ประกอบพ้ืนฐานของศิลปะท่ีสามารถมองเห็นด้วยตา แต่ในสาระส าคัญนั้ น 
องคป์ระกอบของการออกแบบจะมีความเฉพาะเจาะจงท่ีมุ่งไปสู่การออกแบบท่ีมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึง
องคป์ระกอบดงักล่าว มีดงัน้ี (องคป์ระกอบของศิลปะ. [Online]) 
 1. จุด (Point) จุดท่ีใชใ้นการออกแบบนั้น เป็นไดท้ั้งส่วนท่ีเล็กท่ีสุดหรือส่วนท่ีมีขนาด
ใหญ่ในการออกแบบ ซ่ึงต่างจากจุด ในองค์ประกอบพ้ืนฐานของศิลปะท่ีหมายถึงส่วนท่ีเล็กท่ีสุด
เท่านั้ น นอกจากน้ีในการออกแบบสามมิติ จุดอาจมีปริมาตรได้เช่นกัน เช่น จุดท่ีใช้ในงาน
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ประติมากรรมสมยัใหม่ ทั้งน้ี การใชจุ้ดในงานออกแบบจะสามารถบ่งบอกถึงขนาด ต านานและ
ส่วนท่ีสามารถสร้างความดึงดูดได ้
 2. เส้น (Line) เส้นท่ีใชใ้นการออกแบบ จะเป็นองค์ประกอบท่ีไม่จ  ากดัขอบเขตหรือมี
อิสระทั้งในความยาว ทิศทางหรือขนาด ซ่ึงต่างจากเส้นในการเขียนแบบ ทางเรขาคณิตหรือท่ีเป็น
องคป์ระกอบพ้ืนฐานของศิลปะท่ีหมายถึง จุดท่ีเรียงต่อกนัโดยท่ีทิศทางการเคล่ือนไหวของเส้นจาก
จุดหน่ึงสู่อีกจุดหน่ึง ประโยชน์ของเส้นในการเขียนแบบคือใชแ้บ่งพ้ืนท่ีแบ่งบริเวณว่างหรือใช้
ก  าหนดรูปทรงต่างๆ  
 3. รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) หากสงัเกตส่ิงของเคร่ืองใชร้อบๆตวั เช่น แจกนั 
แกว้น ้ า ก็จะพบว่าส่วนท่ีบรรจุน ้ าหรือส่ิงต่างๆภายในซ่ึงมีลกัษณะเป็นทรงกระบอกหรือโคง้ป่อง
ส่วนกลางหรืออ่ืนๆ บริเวณท่ีว่าน้ีในทางการออกแบบเรียกว่า รูปทรง (Form) ส่วนรูปร่างนั้น 
(Shape) ในทางการออกแบบหมายถึง เสน้รอบนอกท่ีตดักบับริเวณท่ีว่างทั้งน้ีรูปร่างและรูปทรง เป็น
องคป์ระกอบท่ีสมัพนัธก์นัท่ีไม่สามารถแยกออกจากกนัได ้
 4. มวลและปริมาตร (Mass and Volume) มวล หมายถึงส่วนท่ีเป็นเน้ือทั้งหมดของสสาร
หรือวตัถุต่างๆ เช่น มวลของหินท่ีประกอบดว้ยเน้ือแข็งแน่น มวลของฟองน ้ าคือส่วนเน้ือท่ีอ่อนนุ่ม
และโปร่ง ส่วนปริมาตรนั้น หมายถึง บริเวณท่ีแผค่รอบคลุมเน้ือท่ีในอากาศทั้งหมดภายในของวตัถุ 
ดงันั้น จึงเปรียบเสมือนรูปทรงดา้นในของวตัถุท่ีมีมิติกวา้งยาวและหนา ทั้งน้ีมวลและปริมาตรจึง
รวมอยูด่ว้ยกนัเสมอ 
 5. ลักษณะผิว (Texture) หมายถึง ส่วนเปลือกนอกของวตัถุท่ีมองเห็นไดห้รือสัมผสัได ้
เช่นเปลือกทุเรียน ท่ีมีผิวหยาบเป็นหนาม ผิวของเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีผิวมีความมันล่ืน ซ่ึง
องคป์ระกอบขอ้น้ี สามารถสร้างความรู้สึกในผลงานการออกแบบทั้งสองและสามมิติไดดี้ 
 6. พืน้ที่ว่าง (Space) ท่ีส าคญัต่อการออกแบบดา้นต่างๆโดยจะเป็นปัจจยัท่ีก  าหนดให้การ
ออกแบบมีการวางแผนการจดัวางรูปทรงในบริเวณว่างอยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี บริเวณว่างจะท าใหผู้ช้ม
หรือผูพ้บเห็นผลงานเกิดความรู้สึกต่างๆได ้เช่นการออกแบบท่ีจดัวางรูปทรงต่างๆ แบบกระจายและ
ใชรู้ปทรงนอ้ย จนเหลือบริเวณว่างมาก ก็จะท าให้ผูช้มหรือผูพ้บเห็นรู้สึกถึงความโล่งสบาย ไม่อึด
อดั เป็นตน้ 
 7. สี (Color) สีในการออกแบบเป็นส่ิงจ  าเป็นอีกประการหน่ึงท่ีสามารถสร้างความรู้สึก
ต่างๆ ในผลงานและสามารถเพ่ิมคุณค่าของงานไดดี้ การก าหนดสีในผลงานการออกแบบจะเท่ากบั
เป็นการก าหนดอารมณ์ความรู้สึกวรรครวมทั้งแยกแยะเพ่ือให้เกิดความเขา้ใจในส่วนต่างๆ ของ
ผลงาน 
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 8. น ้าหนักสี (Value) หมายถึง ความแตกต่างของสีในค่าสีระดบัต่างๆ เช่น เร่ิมจากสีด า 
ไปยงัสีเทาเขม้ สีเทา สีเทาอ่อนและสีขาว ซ่ึงน ้ าหนักสีท่ีต่างกนัน้ี จะท าให้งานออกแบบมีความ
น่าสนใจมากข้ึน 

 การใช้รูปทรง (Form) ในการออกแบบ (รูปร่างและรูปทรง. [Online]) 
 การเลือกใชรู้ปทรง มกัจะเป็นปัญหาแรกท่ีนักออกแบบมกัจะพบก่อนท่ีจะเกิดปัญหาใน
การใชสี้ น ้ าหนกั บริเวณว่างลกัษณะผวิและปริมาตรทั้งน้ี วิรุณ ตั้งเจริญ ไดก้ล่าวถึงรูปทรงท่ีใชใ้น
การออกแบบว่า ประกอบดว้ย 3 ลกัษณะ คือ รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) รูปทรงอิสระ (Free 
Form) และรูปทรงเรขาคณิต (Geometrical Form) 
 รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) รูปทรงธรรมชาติท่ีว่าน้ี มีท่ีมาจากธรรมชาติโดยแท ้
หรือเรียกไดว้่าธรรมชาติเป็นส่ิงดลใจใหเ้กิดการสร้างสรรครู์ปทรง หรือแมแ้ต่องค์ความรู้ต่างๆ เช่น 
ปรัชญา สุนทรียศาสตร์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลน ก็มีตน้ตอความคิดจากธรรมชาติทั้งส้ิน ทั้งน้ี
ในการออกแบบรูปทรงธรรมชาตินั้น กระท าได ้2 ลกัษณะคือ 
 การออกแบบใหเ้รียบง่าย เป็นการออกแบบรูปทรงโดยการสร้างสรรคใ์นลกัษณะตดัทอน 
(Distortion) หมายถึง ลดส่วนท่ีเห็นจริงในธรรมชาติท่ีคิดว่าไม่จ  าเป็นให้เหลือน้อยลงแลว้คงส่วนท่ี
ส าคญัเอาไว ้
 การประดิษฐ์ตกแต่ง (Decoration) โดยการต่อเติมลวดลายบนรูปทรงธรรมชาติใหม้ีความ
น่าสนใจมากกว่ามีเพียงโครงสร้างรูปทรง 
 รูปทรงอสิระ (Free Form) เป็นรูปทรงท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค ์โดยรูปทรงท่ีเกิดข้ึน
จะไม่เหมือนกบัรูปทรงในธรรมชาติ หรืออาจมีบางส่วนท่ีคลา้ยคลึงธรรมชาติ นอกจากน้ีรูปทรง
อิสระ ยงัสามารถปรับเปล่ียนได ้โดยไม่ยดึธรรมชาติเป็นเกณฑ์ ซ่ึงเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า Hash Form 
เน่ืองเป็นรูปทรงท่ีว่าน้ี ไม่สามารถมีสภาพคงท่ีหรือมีแบบเดิมตลอดเวลา เช่นหยดน ้ า คราบ ร้ิวรอย
ต่างๆ นอกจากน้ี รูปทรงอิสระยงัมีลกัษณะคลา้ยเซลลท่ี์มองจากกลอ้งจุลทรรศน์ ซ่ึงเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า รูปทรงชีวรูป (Biomorphic Form) ทั้งน้ี การใชรู้ปทรงอิสระมาเป็นส่วนประกอบในการ
ออกแบบนั้น ผูอ้อกแบบตอ้งคิดคน้ข้ึนเองโดยอาศยัหลกัของความกลมกลืน ความสัมพนัธ์ระหว่าง
รูปทรงและบริเวณว่าง และการสร้างจุดสนใจ 
 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) รูปทรงชนิดน้ี มีรูปแบบเฉพาะ เช่น รูปทรง
ส่ีเหล่ียม หกเหล่ียม วงรี วงกลม สามเหล่ียม รูปทรงกรวย รูปทรงกระบอก เป็นตน้ ในปัจจุบนัมีการ
น ารูปทรงลกัษณะน้ีมาใชใ้นการออกแบบมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสองหรือสามมิติ เน่ืองจาก
ลกัษณะเด่นของรูปทรงลกัษณะน้ี คือมีความเรียบง่ายและสง่างาม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการออกแบบ
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ร่วมสมยัเป็นอยา่งยิง่ ทั้งน้ี การออกแบบโดยใชรู้ปทรงดงักล่าวตอ้งอาศยัวิธีการเช่นเดียวกบัการใช้
รูปทรงอิสระ คือตอ้งพิจารณาท่ีความกลมกลืน ความสัมพนัธร์ะหว่างรูปทรงและบริเวณว่างและการ
สร้างจุดสนใจ  (ธานี ภู่นพคุณ. 2551 อา้งใน https://www.gotoknow.org/posts.) 

 รูปทรงเรขาคณิตจะเป็นรูปทรงท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการออกแบบในเร่ืองของการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนท่ี เน่ืองจากในพ้ืนท่ีจ  ากดันั้นจะถูกจ ากดัดว้ยขนาดท่ีเหลืออยู่ของพ้ืนท่ีว่าง โดย
พ้ืนท่ีว่างท่ีเหลืออยูน่ั้น สามารถน ามาก าหนดรูปแบบท่ีจะน ามาใชป้ระโยชน์ได ้

 หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์อุปโภค (หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ.์ [Online]) 
 1. หน้าที่ใช้สอย ถือเป็นหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรกท่ีตอ้ง
ค านึงผลิตภณัฑ์ทุกชนิด ตอ้งมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้คือสามารถตอบสนอง
ความตอ้งกรของผูใ้ชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภณัฑ์นั้นถือว่ามีประโยชน์ใช้
สอยดี (High Function) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผลิตภณัฑน์ั้นก็จะถือว่ามีประโยชน์ใชส้อยไม่ดีเท่าท่ีควร ส าหรับค าว่าประโยชน์ใช้
สอยดีนั้น ดลตรั์ตน์ ทศันีย ์(2528 อา้งใน http://product.exteen.com. 13 สิงหาคม 2554) ไดก้ล่าวไว้
ว่า เพื่อใหง่้ายแก่การเขา้ใจขอใหดู้ตวัอยา่งการออกแบบมีดหัน่ผกัแมว้่ามีดหั่นผกัจะมีประสิทธิภาพ
ในการหัน่ผกัใหข้าดไดต้ามความตอ้งการแต่จะกล่าวว่า มีดนั้นมีประโยชน์ใชส้อยดียงัไม่ได ้จะตอ้ง
มีองคป์ระกอบอยา่งอ่ืนร่วมอีก เช่น ดา้มจบัของมีดนั้นจะตอ้งมีความโคง้เวา้ท่ีสมัพนัธก์บัขนาดของ
มือผูใ้ช ้ซ่ึงจะเป็นส่วนท่ีก่อใหเ้กิดความสะดวกสบายในการหัน่ผกัดว้ย และภายหลงัจากการใชง้าน
แลว้ยงัสามารถท าความสะอาดไดง่้าย การเก็บและบ ารุงรักษาจะตอ้งง่ายสะดวกดว้ย ประโยชน์ใช้
สอยของมีดจึงจะครบถว้นและสมบูรณ์ เร่ืองหนา้ท่ีใชส้อยนับว่าเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนซบัซอ้นมาก 
ผลิตภณัฑบ์างอยา่งมีประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูค้นทัว่ๆ ไปทราบเบ้ืองตน้ว่า มีหน้าท่ีใชส้อยแบบน้ี 
แต่ความละเอียดอ่อนท่ีนกัออกแบบไดคิ้ดออกมานั้นไดต้อบสนองความสะดวกสบายอยา่งเต็มท่ี ซ่ึง
ก็ไดม้ีการออกแบบลกัษณะแตกต่างกนัออกไปตามการใชง้าน 
 2. ความปลอดภัย ส่ิงท่ีอ  านวยประโยชน์ไดม้ากเพียงใด ยอ่มจะมีโทษเพียงนั้น ผลิตภณัฑ์
ท่ีใหค้วามสะดวกต่างๆ มกัจะเป็นของจ าพวกเคร่ืองจกัรกลและเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การออกแบบควร
ค านึงถึงความปลอดภัยของผูใ้ช้เป็นหลกัหากหลีกเล่ียงไม่ไดก็ต้องแสดงเคร่ืองหมายไวห้รือมี
ค  าอธิบายไว ้ใหช้ดัเจนผลิตภณัฑส์ าหรับเด็ก ตอ้งค านึงถึงวสัดุท่ีเป็นพิษเวลาเด็กเอาเขา้ปากกดั หรือ
อม นกัออกแบบจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั มีการออกแบบบางอย่าง ตอ้งใช้
เทคนิคท่ีเรียกว่าแบบธรรมดา แต่คาดไม่ถึงช่วยในการใหค้วามปลอดภยั เช่นการออกแบบหัวเกลียว
วาลว์ ถงัแก๊ส หรือปุ่มเกลียว ลอ็คใบพดัของพดัลม จะมีการท าเกลียวเปิดให้ยอ้นศรตรงกนัขา้มกบั
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เกลียวทัว่ๆ ไปเพ่ือความปลอดภยั ส าหรับคนท่ีไม่ทราบหรือเคยมือไปหมุนเล่นคือ ยิ่งหมุนก็ยิ่งขนั
แน่น เป็นการเพ่ิมความปลอดภยัใหแ้ก่ผูใ้ช ้
 3. ความแข็งแรง ผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีความแข็งแรงในตวัของผลิตภณัฑห์รือโครงสร้างเป็น
ความเหมาะสมในการท่ีนักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุและจ านวน หรือปริมาณของ
โครงสร้าง ในกรณีท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องมีการรับน ้ าหนัก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ต้องเข้าใจหลัก
โครงสร้างและการรับน ้ าหนกั อีกทั้งตอ้งไม่ท้ิงเร่ืองความสวยงามทางศิลปะเพราะมีปัญหาว่า ถา้ใช้
โครงสร้างใหม้ากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกบัความงาม นกัออกแบบจะตอ้งเป็นผูดึ้งเอาส่ิง
สองส่ิงน้ีเขา้มาอยู่ในความพอดีให้ได้ ส่วนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์เองนั้นก็ข้ึนอยู่ท่ีการ
ออกแบบรูปร่างและการเลือกใชว้สัดุ ประกอบกบัการศึกษาขอ้มูลการใชผ้ลิตภณัฑ์ว่า ผลิตภณัฑ์
ดังกล่าวต้องรับน ้ าหนักหรือกระทบกระแทกอะไรหรือไม่ในขณะใช้งานก็คงต้องทดลอง
ประกอบการออกแบบไปด้วย ความแข็งแรงของโครงสร้างหรือตวัผลิตภณัฑ์ นอกจากเลือกใช้
ประเภทของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่กนัไปดว้ย 
 4. ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเก่ียวกับ
สดัส่วน ขนาด และขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของมนุษยทุ์กเพศ ทุก
วยั ซ่ึงจะประกอบดว้ยความรู้ทางดา้นขนาดสดัส่วนมนุษย ์ดา้นสรีรศาสตร์จะท าให้ทราบ ขีดจ ากดั 
ความสามารถของอวยัวะส่วนต่างๆ ในร่างกายมนุษย ์เพื่อใชป้ระกอบการออกแบบหรือศึกษาดา้น
จิตวิทยา ซ่ึงความรู้ในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ี จะท าใหน้กัออกแบบ ออกแบบและก าหนดขนาด ส่วน
โคง้ ส่วนเวา้ ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภณัฑต่์าง ๆ ไดอ้ย่างพอเหมาะกบัร่างกายหรืออวยัวะของ
มนุษยส่์งผลใหผู้ใ้ชเ้กิดความสะดวกสบายในการใชง้านไม่เมื่อยมือหรือเกิดการลา้ในขณะท่ีใชไ้ป
นานๆ ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาวิชาดงักล่าว ก็จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูใ้ชต้อ้งใชอ้วยัวะ
ร่างกายไปสัมผสัเป็นเวลานาน เช่น เกา้อ้ี ดา้มเคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบภายในห้อง
โดยสารรถยนต ์ท่ีมือจบัรถจกัรยาน ปุ่มสมัผสัต่างๆ เป็นตน้ ผลิตภณัฑ์ท่ียกตวัอย่างมาน้ีถา้ผูใ้ชผู้ใ้ด
ไดเ้คยใชม้าแลว้ เกิดความไม่สบายร่างกายข้ึน ก็แสดงว่าศึกษากายวิภาคเชิงกลไม่ดีพอแต่ทั้งน้ีก็ตอ้ง
ศึกษาผลิตภณัฑด์งักล่าวใหดี้ก่อน จะไปเหมาว่าผลิตภณัฑ์นั้นไม่ได ้เพราะผลิตภณัฑ์บางชนิดผลิต
มาจากประเทศทางตะวนัตก ซ่ึงออกแบบโดยใชม้าตรฐานผูใ้ชข้องชาวตะวนัตก ท่ีมีรูปร่างใหญ่โต
กว่าชาวเอเชีย เมื่อชาวเอเชียน ามาใชอ้าจจะไม่พอดีหรือหลวม ไม่สะดวกในการใชง้าน นกัออกแบบ
จึงจ าเป็นตอ้งศึกสดัส่วนร่างกายของชนชาติหรือเผา่พนัธุท่ี์ใชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นเกณฑ์ 
 5. ความสวยงาม ผลิตภณัฑใ์นยคุปัจจุบนัน้ีความสวยงามนับว่ามีความส าคญัไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่าหนา้ท่ีใชส้อยเลย ความสวยงามจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือเพราะประทบัใจ ส่วน
หนา้ท่ีใชส้อยจะดีหรือไม่ตอ้งใชเ้วลาอีกระยะหน่ึงคือใชไ้ปเร่ือยๆ ก็จะเกิดขอ้บกพร่องในหน้าท่ีใช้
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สอยใหเ้ห็นภายหลงั ผลิตภณัฑบ์างอยา่งความสวยงามก็คือ หนา้ท่ีใชส้อยนัน่เอง เช่นผลิตภณัฑ์ของ
ท่ีระลึก ของโชวต์กแต่งต่างๆ ซ่ึงผูซ้ื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภณัฑ์ความ
สวยงามจะเกิดมาจากส่ิงสองส่ิงดว้ยกนัคือ รูปร่าง และสี การก าหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบ
ผลิตภณัฑไ์ม่เหมือนกบัการก าหนด รูปร่าง สี ไดต้ามความนึกคิดของจิตรกรท่ีตอ้งการ แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภณัฑเ์ป็นในลกัษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะท าตามความชอบ ความรู้สึกนึกคิดของนัก
ออกแบบแต่เพียงผูเ้ดียว ไม่ไดจ้  าเป็นตอ้งยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปร่างและสีสันให้
เหมาะสม ความส าคญัของรูรป่างและสีท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ นักออกแบบจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้ง
ศึกษาวิชา ทฤษฎีหรือหลกัการออกแบบและวิชาทฤษฎีสี ซ่ึงเป็นวิชาทางดา้นของศิลปะแลว้น ามา
ประยกุตผ์สานใชก้บัศิลปะทางดา้นอุตสาหกรรมใหเ้กิดความกลมกลืน 
 6. ราคา ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาขายนั้นย่อมตอ้งมีขอ้มูลดา้นผูบ้ริโภคและการตลาดท่ีได้
คน้ควา้และส ารวจแลว้ผลิตภณัฑ์ย่อมจะตอ้งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชว้่าเป็นคนกลุ่มใด 
อาชีพฐานะเป็นอย่างไร มีความตอ้งการใชสิ้นคา้หรือผลิตภณัฑ์น้ีเพียงใด นักออกแบบก็จะเป็นผู ้
ก  าหนดแบบผลิตภัณฑ์ ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีจะซ้ือการจะไดม้าซ่ึง
ผลิตภณัฑท่ี์มีราคาเหมาะสมกบัผูซ้ื้อนั้น ก็อยูท่ี่การเลือกใชช้นิดหรือเกรดของวสัดุและเลือกวิธีการ
ผลิตท่ีง่ายรวดเร็ว เหมาะสม ถา้ประมาณการออกมาแลว้ ปรากฏว่าราคาค่อนขา้งจะสูงกว่าท่ีก  าหนด
ไว ้ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์ประกอบดา้นต่างกนัใหม่ แต่ก็ยงัตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่า
ของผลิตภณัฑน์ั้น เรียกว่า เป็นวิธีการลดค่าใชจ่้าย 
 7. การบ ารุงรักษาง่าย  หลักการน้ีคงจะใช้กับผลิตภัณฑ์ เคร่ืองจักรกล เคร่ืองยนต ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆ ท่ีมีกลไกภายในซบัซอ้น อะไหล่บางช้ินย่อมตอ้งมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุ
การใชง้านหรือการใชง้านในทางท่ีผิด นักออกแบบย่อมท่ีจะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวาง
กลไกแต่ละช้ินตลอดจนนอตสกรู เพ่ือท่ีจะไดอ้อกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ ใหส้ะดวก ใน
การถอดซ่อมแซมหรือเปล่ียนอะไหล่ง่าย 
 8. วสัดุและวธิีการผลติ ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีผลิตดว้ยวสัดุสังเคราะห์ อาจมีกรรมวิธี
การเลือกใชว้สัดุและวิธีผลิตได้หลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะไม่ท าให้
ตน้ทุนการผลิตสูงกว่าท่ีประมาณ ฉะนั้นนกัออกแบบคงจะตอ้งศึกษาเร่ืองวสัดุและวิธีผลิตให้ลึกซ้ึง 
โดยเฉพาะวสัดุจ  าพวกพลาสติกในแต่ละชนิด จะมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีต่างกันออกไป เช่นมี
ความใส ทนความร้อน ผวิมนัวาว ทนกรดด่างไดดี้ ไม่ล่ืน เป็นตน้ ตอ้งเลือกใหคุ้ณสมบติัดงักล่าวให้
เหมาะสมกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์พึงมีในยุคปัจจุบนั มีการรณรงค์ช่วยกนัพิทกัษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ดว้ยการใชว้สัดุท่ีน ากลบัหมุนเวียนมาใชใ้หม่ ก็ยิ่งท าให้นักออกแบบย่อมตอ้งมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอีก
คือ เป็นผูช่้วยพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้มดว้ยการเลือกใชว้สัดุท่ีหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ได ้
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 9. การขนส่ง นกัออกแบบตอ้งค านึงถึงการประหยดัค่าขนส่ง การขนส่งสะดวกหรือไม่ ทั้ง
ระยะใกลห้รือระยะไกลกินเน้ือท่ีในการขนส่งมากน้อยเพียงใด การขนส่งทางบกทางน ้ าหรือทาง
อากาศตอ้งท าการบรรจุหีบห่ออย่างไร ถึงจะท าให้ผลิตภณัฑ์ไม่เกิดการเสียหายช ารุด ขนาดของตู ้
คอนเทนเนอร์บรรทุกสินคา้หรือใชเ้น้ือท่ีในการขนส่งขนาด กวา้ง ยาว สูงเท่าไหร่ เป็นตน้ หรือใน
กรณีท่ีผลิตภัณฑ์ท่ีท าการออกแบบมีขนาดใหญ่โตยาวมาก เช่น เตียง หรือพดัลมแบบตั้งพ้ืน นัก
ออกแบบก็ควรท่ีจะค านึงถึงเร่ืองการขนส่ง ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบกนัเลย คือออกแบบให้มี
ช้ินส่วน สามารถถอดประกอบไดง่้าย สะดวก เพ่ือท าใหหี้บห่อมีขนาดเลก็สุดสามารถบรรจุไดใ้นลงั
ท่ีเป็นขนาดมาตรฐาน เพ่ือการประหยดัค่าขนส่ง เม่ือผูซ้ื้อ ซ้ือไปก็สามารถท่ีจะขนส่งไดด้ว้ยตนเอง
เม่ือน ากลบัไปท่ีบา้นก็สามารถประกอบช้ินส่วนใหเ้ขา้รูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวกดว้ยตนเอง 

 2.4.2 การสร้างกรอบแนวคดิเพือ่การออกแบบ 
 การผลิตระบบอุตสาหกรรมเกิดข้ึนภายหลงัปฏิวติัอุตสาหกรรม โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
น าระบบเคร่ืองจกัรเขา้ร่วมเป็นปัจจัยในการผลิตและมีปัจจยัแรงงานเป็นส่วนสนับสนุนโดยมี
หลักการของการแบ่งงาน แบ่งภาระหน้าท่ีตามความถนัดและความช านาญของแต่ละบุคคล 
เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ รูปธรรมของการแบ่งภาระงานจะพบเห็นภาพท่ีชัดเจนท่ี
กิจกรรมการออกแบบและพฒันาทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่ของผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมน้ีมีรูปแบบของ
การด าเนินกิจกรรมจ าแนกไดเ้ป็น 2 แนวทาง 

1. แนวทางการพฒันารายละเอยีดของรูปแบบ 
การพฒันารายละเอียดของรูปแบบ หมายถึง การน ารูปแบบผลิตภณัฑใ์ดผลิตภณัฑ์หน่ึง ซ่ึง

อาจจะเป็นรูปแบบเดิมของตนเอง หรือมีตน้ทางท่ีมาจากขององค์กรอ่ืนน ามาเขา้สู่กระบวนวิธีการ
ปรับปรุงต่อยอดเพื่อให้เกิดผลิตภณัฑ์ใหม่ท่ีมีความแตกต่างจากผลิตภณัฑ์เดิม แต่ยงัคงบางส่วนท่ี
เหมือนหรือคลา้ยของเดิม 
 การพฒันาเพื่อการลดตน้ทุนการผลิต การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็น
ขอ้ก าหนดบางประการท่ีผูป้ระกอบการหนัมาใหค้วามสนใจเร่ืองการลดตน้ทุนการผลิตเพราะปัจจยั
การผลิตทุกชนิดมีแนวโน้มของระดบัต้นทุนท่ีสูงข้ึน ทั้งดา้นต้นทุนค่าวตัถุดิบและต้นทุนค่าจา้ง
แรงงานตลอดจนค่าพลงังานต่างๆ 
 การพฒันาเพ่ือการลดขั้นตอนในการผลิต กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มี
การผสมของแรงงานทั้งสองระดบั คือ แรงงานมีทกัษะฝีมือกบัแรงงานทัว่ไป ในดา้นการบริหาร
จดัการผลิตมีแนวคิดบางประการท่ีจะน าระบบเคร่ืองจกัรเขา้มาทดแทนแรงงานทั้งสองระดบั เช่น 
การน าเคร่ืองจกัรบางชนิดมาข้ึนรูปช้ินงาน ช้ินส่วน แทนแรงงาน มีทกัษะฝีมือหรือการน าอุปกรณ์
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ขนถ่ายเคล่ือนยา้ยมาแทนแรงงานทัว่ไป ดงัตวัอย่างดงักล่าวหน่วยงานพฒันาจึงจ าเป็นตอ้งพฒันา
ช้ินงานใหมี้ความเหมาะสมกบัเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีถกูน ามาใชง้าน 
 การพฒันาเพื่อการแกไ้ขเปล่ียนแปลงวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต เป็นท่ีทราบดีว่าภาวการณ์
ขาดแคลนของทรัพยากรประเภทต่างๆ ท่ีน ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นปัญหาหลักของ
อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ ดงันั้นการพฒันาจึงมีจุดมุ่งหวงัหลายประการ เช่น ลดการใชว้ตัถุดิบหรือ
การใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติเท่าท่ีจ  าเป็น หรือการหาวตัถุดิบอ่ืนๆ เพื่อทดแทน 

2. แนวทางการออกแบบให้เกดิรูปแบบรูปลกัษณ์ใหม่ 
รูปแบบ รูปลกัษณ์ใหม่ของผลิตภณัฑ ์หมายถึง การด าเนินกิจกรรมออกแบบ โดยมีการศึกษาขอ้มูล
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น ขอ้มูลดา้นการตลาด ขอ้มูลด้านการผลิต ขอ้มูลด้านเทคโนโลยี ฯลฯ แลว้
น ามาประมวล วิเคราะห์ผล เพื่อก  าหนดแนวทางของผลิตภณัฑ ์ตลอดจนการสร้างจุดแข็งจุดเด่นของ
ผลิตภณัฑใ์หม่ใหอ้ยูเ่หนือคู่แข่งทางการตลาด การด าเนินงานในแนวทางน้ี ผูบ้ริหารขององค์กรมี
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งเขา้มาแสดงบทบาทก ากบัดูแล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน าทรัพยากรบุคคล
ทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคด์ร ผูมี้ความรู้ความสามารถดา้นการตลาด ดา้นการผลิตและดา้น
การออกแบบมาร่วมประสานงาน เพื่อการด าเนินงานใหส้ าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
 วงจรชีวติของผลติภัณฑ์ 
 การออกแบบและการพฒันารูปแบบของเคร่ืองเรือน จัดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกบัผลิตภณัฑด์า้นแฟชัน่ คือมีเง่ือนไขการเปล่ียนแปลงทางดา้นแนวโนม้ (Trend) ก็เป็นอีก
ตัวแปรหน่ึงท่ีเข้ามามีส่วนร่วม โดยมีลกัษณะเฉพาะของบุคคลผูบ้ริโภคซ่ึงมีนิสัยตลอดจน
พฤติกรรมของการซ้ือการบริโภคเขา้มาหล่อรวมกนัจนเป็นรสนิยม (Taste) จนในท่ีสุดปัจจยัทั้ง 3 
ส่ิงน้ี เขา้มามีบทบาทส าคญัในวฏัจกัรวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์(Product life Cycle) 

 
ภาพท่ี 24 แสดงวงจรอายผุลิตภณัฑ ์
ท่ีมา : บุญสนอง  รัตนสุนทรากุล. 2553: 51 
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 การก าหนดแนวทางการออกแบบ 
 กระบวนวิธีการออกแบบโดยทัว่ไป จุดเร่ิมตน้หรือข้อค าถามหลกัคือ ผลิตภณัฑ์เดิมมี
ปัญหาอะไรและตอ้งการด าเนินการอย่างไร เพ่ือให้เกิดส่ิงใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภคปลายทาง หรือตอบสนองต่อกระบวนวิธีการผลิต ดังนั้นเพ่ือเป็นแนวทางเบ้ืองต้น 
ผูอ้อกแบบสามารถด าเนินวิธีใดๆ เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบจากหวัขอ้ต่อไปน้ี 
 1) ความตอ้งการของผูบ้ริโภค ผูบ้ริโภคตอ้งการกายภาพของผลิตภณัฑโ์ดยพิจารณา 
  1.1) ปัจจยัดา้นความสวยงาม 
  1.2) ปัจจยัดา้นหนา้ท่ีประโยชน์ใชส้อย 
  1.3) ปัจจยัดา้นราคา 
  1.4) ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา 
 2) ความตอ้งการของตลาด ผูรั้บผดิชอบการตลาดมีแนวทางท่ีจะก าหนดใหผ้ลิตภณัฑ์ใหม่ 
มีคุณลกัษณะตรงตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 

  2.1) ปัจจยัดา้นรูปแบบท่ีสมัพนัธก์บักลุ่มตลาดผูบ้ริโภค 
  2.2) ปัจจยัดา้นการแสวงหาตลาดใหม่ 
  2.3) ปัจจยัดา้นการน าเสนอวิธีการใชง้านใหม่ของผลิตภณัฑ์ 

 3) ความตอ้งการของภาคการผลิต ผูรั้บผิดชอบการผลิตมีแนวทางท่ีตอ้งการก าหนดให้
ผลิตภณัฑใ์หม่ มีคุณลกัษณะตรงตามปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี 
  3.1) ปัจจยัดา้นตน้ทุนการผลิต 
  3.2) ปัจจยัดา้นความแข็งแรงของโครงสร้าง 
  3.3) ปัจจยัดา้นการลดความซบัซอ้น ลดตน้ทุนการผลิต 
  3.4) ปัจจยัดา้นการใชว้สัดุ วตัถุดิบ และการทดแทน 
  3.5) ปัจจยัดา้นการขนส่ง 

 จากการรวบรวมสามารถแบ่งเป็นกลุ่มประเด็นหลกัใหญ่ๆ ท่ีส่งผลต่อการระบุรายละเอียด
ของการก าหนดแนวทางการออกแบบเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1) ผลิตภัณฑ์ใหม่มีแนวทางเพื่อการตอบสนองความต้องการด้านกายภาพและด้าน    
จิตวิทยา 
2) ผลิตภณัฑ์ใหม่มีแนวทางท่ีชดัเจนเพียงพอท่ีสามารถน าเสนอรูปแบบตรงตามความ
ตอ้งการของตลาด 

 3) ผลิตภณัฑใ์หม่มีแนวทางท่ีน าเสนอแนวทางท่ีมีความเป็นไปไดข้องระบบการผลิต 
 4) ผลิตภณัฑใ์หม่มีแนวทางท่ีน าเสนอแนวทางหรือวิธีการสร้างมลูค่าเพ่ิมใหแ้ก่ผลิตภณัฑ ์
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 2.4.3 ประเภทของสไตล์ทีใ่ช้ในงานออกแบบผลติภัณฑ์ 
 ศิลปะเซนสู่แนวคดิงานออกแบบผลติภัณฑ์  
 ศิลปะเซน  คือศิลปะท่ีสร้างข้ึนเพ่ือถ่ายทอดความรู้สึก ประสบการณ์หรือเร่ืองราว
บางอยา่งท่ีอิงอาศยั เก่ียวเน่ืองสมัพนัธก์บันิกายเซน โดยมากแลว้มกัจะไม่ไดส้ร้างข้ึนดว้ยฝีมือของ
ศิลปินอาชีพ แต่เป็นพระ นกับวช หรือผูท่ี้เล่ือมใสศรัทธาในปรัชญาค าสอนของนิกายน้ี จนการวาด
ภาพกลายเป็นวตัรปฏิบติัประจ าวนั เพ่ือโนม้น าจิตใจใหส้งบมีสมาธิ ดงัเช่นรูปวงกลมเอน็โซ (ensō) 
ท่ีผูว้าดจะนัง่สงบส ารวมใหเ้กิดสมาธิก่อนจะตวดัพู่กนัลงบนกระดาษหรือผา้ไหมอยา่งรวดเร็ว เพียง
คร้ังเดียว กล่าวกนัว่า การวาดภาพวงกลมน้ีสามารถสะทอ้นถึงคุณภาพทางจิตและสมาธิของผูว้าดได้
เป็นอยา่งดี งานศิลปะจึงเป็นเสมือนภาพสะทอ้นของปรัชญาแนวคิดแบบเซนท่ีไม่เพียงให้อิทธิพล
แก่รสนิยมทางศิลปะเท่านั้น แต่ยงัแทรกซึมอยู่ในชีวิตทุกๆดา้นของชาวญ่ีปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพท่ีมีต่อส่ิงต่างๆรอบตวัอีกดว้ย  
ดงัท่ีปรากฏในช่ือของบทความน้ี “ความรู้สึกเชิงสุนทรียภาพ” (aesthetic sensitivity) สองประการท่ี
มีความส าคญัอยา่งสูงในงานศิลปะเซนเรียกเป็นค าภาษาญ่ีปุ่นว่า วะบิ (Wabi) และ ซะบิ (Sabi)  
(วะบิ ซะบิ : สุนทรียภาพในงานศิลปะเซน[Online]) 
 วะบิ (wabi) ตามความหมายของค าหมายถึง การบูชาความยากจน ความยากไร้ ขาดแคลน 
ไม่สมบูรณ์ ความลา้สมยั การหลีกล้ีหรือไม่อยูใ่นสงัคมท่ีทนัสมยัในช่วงเวลานั้นๆ ความสนัโดษ มกั
นอ้ย การมีชีวิตท่ีเรียบง่าย ใกลชิ้ดกบัธรรมชาติ 
 ซะบิ (sabi) ตามความหมายของค าหมายถึง ความโดดเด่ียว ความวิเวก ความอา้งวา้งเปล่า
เปล่ียว ความเงียบงนั สงบน่ิง นอกจากงานจิตรกรรมแลว้ ซะบิยงัถือเป็นหลกัการส าคญัหน่ึงในส่ีขอ้
ของศิลปะการปรุงน ้ าชา หรือท่ีเรียกว่า ชาโนะย ุอีกดว้ย 
 วะบิและซะบินั้น อาจจะมีเคา้โครงท่ีมาจากลกัษณะค าสอนของนิกายเซนท่ีไม่ไดมุ่้งสร้าง
ทฤษฎีหรือระบบคิดท่ียิง่ใหญ่ใดๆ ทั้งยงัไม่ไดใ้หค้วามส าคญักบัวิธีการท่ีอิงกบัระบบตรรกะเหตุผล
เช่นท่ีลทัธินิกายอ่ืนๆนิยมกนั แมใ้นค าสอนของเซนเองก็มุ่งเนน้ไปท่ีการท าลายความยดึติดในวิธีคิด
ท่ีเต็มไปดว้ยแบบแผนต่างๆเหล่านั้น ดร.สุสุกิ ผูเ้ช่ียวชาญเร่ืองนิกายเซนกล่าวว่า “ในชีวิตดา้นพุทธิ
ปัญญา (นิกายเซน - ผูเ้ขียน) ก็มิไดแ้สวงหาความรุ่มรวยแห่งมโนคติ มิไดแ้สวงหาความหลกัแหลม
หรือความขึงขงัในการท่ีจะจดัความคิดให้เป็นระเบียบ และในการสร้างระบบปรัชญาข้ึนมาเลย” 
(ไดเซตซ ์ที. สุสุกิ, 2518: 30) ลกัษณะของนิกายเซนดงัน้ี จึงส่งผ่านมายงัรสนิยมทางสุนทรียภาพท่ี
ใฝ่หาความเรียบง่าย สงบ ลดทอน และใหค้วามส าคญักบัความยากไร้และความไม่สมบูรณ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 หลกัการความงามของ วะบิ - ซาบิ ตามลทัธิเซนมีอยู ่7 หลกัการ คือ 
 1. ความเรียบง่าย หรือการขจดัองค์ประกอบท่ีฟุ่ มเฟือยออกไป เปิดเผยถึงความเป็นจริง
ตามธรรมชาติ ส่ิงท่ีจะแสดงในแบบธรรมดาเรียบง่ายอย่างธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่งคงความเรียบ
ง่ายธรรมดาของส่ิงนั้นๆไว ้ความเรียบง่ายท่ีแสดงสจัจะแทจ้ริงของธรรมชาติอยา่งตรงไปตรงมา 
 2. ความไม่สมส่วน ไม่สมมาตร ไม่สม  ่าเสมอ ความคิดของการควบคุมความสมดุลใน
องค์ประกอบผ่านความไม่สมส่วนและความไม่สมบูรณ์ เป็นทฤษฎีของความงาม เซน (ZEN) 
ตวัอยา่งเช่น ในภาพวาด Enso (วงกลม เซน) จะวาดเป็นวงกลมท่ีไม่สมบูรณ์ เพื่อเป็นสญัลกัษณ์ของ
ความไม่สมดุล ความไม่สมบูรณ์ เป็นส่วนหน่ึงของการด ารงอยู ่ความสมัพนัธท่ี์มีความกลมกลืนกนั 
ในความไม่สมดุลยงัมีความสมดุล คือความงามตามธรรมชาติ ท่ีเต็มไปดว้ยความน่าดึงดูด 

 

ภาพท่ี 25 ภาพวาดวงกลมเอน็โซ ความงามในความไม่สมบูรณ์ 
ท่ีมา : http://www.octazen.com [ออนไลน์]. เขา้ถึงเมื่อ 2 กุมภาพนัธ ์2558. 

 3. ความสมถะ เน้ือแท ้แก่นแทข้องวตัถุ แนวคิดของการออกแบบท่ีเรียบง่าย คือความ
สมถะ และความงามผา่นการออกแบบท่ีชดัเจนและไม่มีอะไรเพ่ิมเติม เรียบง่ายโดยไม่ตอ้งฉูดฉาด 
ความเรียบง่ายสง่างาม ความกะทดัรัดชดัเจน เป็นค าท่ีบางคร้ังใชว้นัน้ีในการอธิบายส่ิง ท่ีเรียบง่าย 
แต่สวยงาม 
 4. ความเป็นธรรมชาติ ความเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง เช่น การเปิดเผย
เน้ือแทข้องลายไม ้หมายถึงความเป็นธรรมชาติ ในการท่ีจะหลีกเล่ียงการก่อสร้างเทียม การวิเคราะห์
วิธีการน้ีจะตอ้งหาและแสดงในลกัษณะธรรมดาท่ีเรียบง่าย และเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ไดไ้ปถึงท่ี
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รากฐาน ตามธรรมชาติของมนั ถึงแมจ้ะมีการออกแบบ มนัไม่ไดเ้ป็นธรรมชาติดิบ แต่ผูช้มรับรู้ได้
ถึงความรู้สึกถึงวตัถุประสงคแ์ละความตั้งใจ 
 5. ความล ้าลึก ความแยบยล ความงามอนัแทจ้ริงท่ีสามารถปลุก ใหต่ื้นจากความไม่รู้ ความ
ลึกซ้ึง ความงามท่ีแทจ้ริงคงอยู ่โดยมีองคป์ระกอบหรือความหมายท่ีซ่อนอยู่ ในส่ิงท่ีไม่อาจเห็นได้
ดว้ยตาอย่างชดัเจน ในตวัหนังสือไม่ก่ีค  า หรือเส้นเพียงไม่ก่ีเส้น นักออกแบบสามารถคิดหลาย
วิธีการ เพ่ือท่ีจะบ่งบอกถึงการมองเห็นท่ีมากข้ึนโดยไม่แสดง นั่นก็คือการแสดงมากข้ึนโดยการ
แสดงออกแต่นอ้ย 
 6. ความเป็นอิสระจากกฎเกณฑ์ รูปแบบ ประเพณีนิยม หลบหนีจากชีวิตประจ าวนั 
หลกัการน้ีจะอธิบายถึงความรู้สึกของความประหลาดใจและความประหลาดใจ เม่ือไดต้ระหนักว่า 
พวกเขาสามารถมีอิสระจากขอ้ผกูมดั มีอิสระจากกฏเกณฑ์ หรือขอ้จ ากดัต่างๆ นักออกแบบควรมี
ความคิด จินตนาการของตน แลว้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค ์ใหเ้ป็นไปอยา่งอิสระ 
 7. พลงัของความสงบ ความเงียบสงบ ความสงัดในจิตใจอนัไม่ถูกเง่ือนไขใดๆ ร้อยรัด 
ความเงียบสงบ สนัโดษ น้ีอาจจะเก่ียวขอ้งกบัความรู้สึกท่ีคุณอาจจะมี เม่ือไดอ้ยูใ่นสวนญ่ีปุ่น 
 ส่ิงเหล่าน้ี คือ ความงดงามในแบบของ วะบิ – ซะบิ เป็นวิถี เป็นตัวกระบวนการ เป็น
ศิลปะอนัหย ัง่ลึกสู่เซน ทั้งเป็นหวัใจของสุนทรียภาพญ่ีปุ่น วะบิ - ซะบิ คือความงามของสรรพส่ิงท่ี
ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่คงทนถาวร และไม่เสร็จสมบูรณ์ คือความงามของวตัถุส่ิงของท่ีสงบเสง่ียม และ
อ่อนน้อม ไม่ยึดติดในคติแบบแผน วะบิ ซาบิ เป็นความงามในทัศนะ ของ เซน ความงามท่ีไม่
ตอ้งการแบบแห่งความสมบูรณ์ความงามท่ีหลุดออกจากแบบแห่งความสมบูรณ์ แลว้เพราะทุกส่ิงใน
โลก ลว้นไม่สมบูรณ์แบบสมบูรณ์ อาจมี แต่ส่ิงสมบูรณ์คงไม่จริง 

 ศิลปะโมเดิร์นกบังานออกแบบผลติภัณฑ์ (ศิลปะสมยัใหม:่ [Online]) 
 ในสภาวะยคุก่อนสมยัใหม่ จะเนน้หลกัปรัชญาแนวคิดในเชิงอุดมคติมากกว่าคน้หาสถา
วะแห่งความจริง นกัคิด นกัปรัชญาและผูส้ร้างสรรค์ศิลปะ น าส่ิงต่างๆมาประติดประต่อเป็นความ
จริงเชิงสากล ทั้งน้ี ก่อนยคุคริสเตียน อิทธิพลแนวคิดแบบคลาสสิก (อารยธรรมกรีก) ครอบคลุมทุก
ปริมณฑลปวงปรัชญาตะวนัตก นัน่คือ คน้หาความสมบูรณ์แบบในทุกดา้น บงัเกิดเป็นองค์ความรู้
พ้ืนฐานทางดา้นตรรกะเช่น คณิตศาสตร์เป็นตน้ 
 รูปแบบการตกแต่งสไตล ์Modern นั้น ไดรั้บความนิยมมานานพอสมควรแลว้ ตั้งแต่สมยั
ท่ีมีการปฏิวติัอุตสาหกรรมในประเทศยุโรป จากเดิมท่ีเน้นการตกแต่งแบบหรูหรา  เต็มไปด้วย
รายละเอียดท่ีเยอะ เช่น Baroque และ Rococo ก็หนัมาตกแต่งในรูปแบบท่ีเรียบง่ายข้ึนเพราะปัญหา
ทางเศรษฐกิจและการคิดคน้เทคโนโลยใีหม่ๆได ้ปัจจุบนัแมว้่าสไตล ์Modern จะพฒันารูปแบบมาก
ข้ึนแลว้ แต่ยงัคงมีรูปแบบท่ีเน้นการใชง้าน (Functional) มีความเรียบง่ายแต่ดูเก๋ ใชเ้ส้นสายของ
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องคป์ระกอบและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบกราฟิก น ารูปทรงเรขาคณิตส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ทรงกลม มา
ใช ้การใชอ้งคป์ระกอบท่ีดูนอ้ยเช่นน้ี ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัรู้สึกอยูส่บาย ไม่ตอ้งแต่งหอ้งบ่อยมากนกั 
 ปัจจยัการเกดิขึน้ของศิลปะแบบ Modern 
 1. ทฤษฎีรับรู้ทางการเห็น (A Theory of Visual Perception) 
  1.1  การเห็นเก่ียวกบัความลึก,แสง,ภาพถ่าย (Depth, Light & Photography) 

  - การรับรู้แสงจะมีลกัษณะความอ่อนแกหลายระดบัซ่ึงเช่ือมโยงกบัการ
รับรู้  ภายในสมอง  และเก่ียวกับความจัดจ้าของแสงท่ีส่งผลในการเห็นสีและ
รูปทรง 
  - สี คือ ผลท่ีเกิดจากแสงท่ีกระทบวตัถุและเขา้มาสู่การรับรู้ทางตา เมื่อมี
ความจัดจ้าของแสงท่ีต่างกันก็จะกระตุ้นการรับรู้ธาตุสี ท าให้เกิดสีต่างๆข้ึน
มากมาย 
  - แนวคิดส าคญัท่ีว่าการรับรู้ทางสายตา เกิดจากการวินิจฉัยอนัฉับพลนั
ของจิตใตส้ านึก 

   1.2  การถ่ายภาพกบัความแบน (Photography Flatness) 
  - ภาพถ่ายท าใหเ้กิดพ้ืนท่ีว่างทางการเห็น ท าหมีลกัษณะบ่งช้ีความลึกท่ีไม่
มากนกัโดยเฉพาะในระยะเร่ิมตน้ท่ีเป็นภาพขาวด า ซ่ึงการใชแ้ฟล็ชเกิดจากใชแ้สง
ท่ีผดิปกติโดยฉับพลนั อนัจะเกิดความขดัแยง้ของสีขาวด า อนัน ามาสู่ภาพฉากท่ี
แบน (Plain Flat Backdrops) 
  - ศิลปินพยายามหาความแปลกมากกว่าภาพถ่าย นั่นคือ ใช้ทฤษฎีสีมา
สร้างงานจิตรกรรม 

   - ศิลปินเอาลกัษณะความแบนมาใชใ้นงานศิลปะ 
 2. ความสมัพนัธร์ะหว่างศิลปะกบัวิทยาศาสตร์ (Relation between Art & Science) 

 2.1  ทฤษฎี “ความสมัพนัธข์องสียคุสมยัใหม่” เช่น ถา้หากมองดูส่ิงทัว่ๆดว้ยวิธี
ท่ีผิดปกติ อาทิ การมองดูลอดใต้แขนหรือในท่าทีผิดปกติจะท าให้สีท่ีเห็นสดใส
กว่าปกติและระยะของภาพจะมีมิติท่ีแบนลง 
 2.2  อารมณ์ของแต่ละคนจะสามารถเปล่ียนแปลไปหากมองในท่าทีท่ีผิดปกติ 
การกะระยะจะคลาดเคล่ือนเพราะมิติจะลดลงกว่าปกติ 

 3. มาเน่ตแ์ละความแบนสมยัใหม่ (Manet & Modern Flatness) 
 3.1  เกิดภาพถ่าย มีการลดทอนผลงานทางดา้นจิตรกรรมให้มีความแบนแบบ
ภาพถ่าย 
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 3.2  แนวทางจิตรกรรมสเปนท่ีตอ้งระบายสีขาวด าก่อนจะลงสีจริงท าให้ภาพท่ี
ปรากฏมีความแบน คลา้ยภาพถ่าย 

  3.3  อิทธิพลภาพพิมพญ่ี์ปุ่นท่ีมีลกัษณะแบนและมีอง๕ประกอบท่ีแปลกใหม่ 
4. มาเน่ตก์บัขอ้สมมุติฐานของอาร์นไฮมเ์ก่ียวกบัภาพยนตร์ (Manet & Arnheim’s Thesis 
on The Cinema) 

 มีการจดัแสงคลา้ยกบัภาพยนตร์ลึกลบั ฉากน่าสนใจ และเป็นมิติแบน 

 2.4.4 การใช้สีกบังานออกแบบผลติภัณฑ์ (ความหมายและการเกิดสี: [Online]) 
 สี (Color) สีคือส่ิงท่ีให้ความรู้สึกท่ีปรากฏเห็นดว้ยคล่ืนแสง สีช่วยท าให้งานออกแบบมี
คุณค่าและมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน จากการศึกษาประสาทสมัผสัของมนุษย ์สีมีผลต่อการรับรู้ไดด้งัน้ี 
 1. ประสาทตา   สามารถรับรู้ดา้นการมองเห็นได ้  87% 
 2. ประสาทหู  สามารถรับรู้ดา้นการไดย้นิ  7% 
 3. ประสาทจมกู สามารถรับรู้ดา้นการไดก้ล่ิน  3.7% 
 4. ประสาทผวิหนงั  สามารถรับรู้จากการสมัผสัได ้  1.5% 
 5. ประสาทล้ิน  สามารถรับรู้รสได ้   1% 
 จะเห็นไดว้่าประสาทสมัผสัทางตาจะมีผลรับรู้สูงสุด คือ สูงถึง 87% ฉะนั้นสีซ่ึงสามารถ
รับรู้ไดท้างตา จึงเป็นส่ิงเร้าอย่างหน่ึงท่ีมีอิทธิพลมาก สีท าให้เกิดความรู้สึกต่ืนเตน้สดช่ืนสบายใจ
หรือหดหู่ใจได ้การจดัวางแผนการใชสี้จึงเป็นส่ิงส าคญัมากต่อการออกแบบตกแต่งภายใน 
 การจ าแนกสีแบ่งได ้3 ขั้นตอนและแบ่งวรรณะสีได ้12 สี 
 การจ าแนกสีไดแ้ก่ 
 1. แม่สีหลกั 9Primary Color) คือ สีแดง สีเหลือง สีน ้ าเงิน 
 2. สีขั้นท่ีสอง (Secondary Color) คือ สีท่ีเกิดจากการผสมแม่สีหลกัเขา้ดว้ยกนั ไดแ้ก่ สี 
  สม้ สีเขียว สีม่วง 
 3. สีขั้นท่ีสาม (Thither Color) คือ สีท่ีเกิดจากการน าแม่สีหลกัผสมกบัสีขั้นท่ีสอง ไดแ้ก่ สี 
เขียวอ่อน สีเขียวแก่ สีม่วงน ้ าเงิน สีม่วงแดง สีสม้อ่อน และสีสม้แก่ 
 วรรณะสี (Tone) เมื่อน าสีท่ีไดจ้ากการจ าแนกสีมาต่อกนัก็จะไดว้งลอ้สี ซ่ึงมี 12 สี 
จากสีในวงลอ้ทั้ง 12 สีนั้นสามารถจ าแนกเป็น 
 1. วรรณะสีร้อน (Warm Tone) ไดแ้ก่ สีเหลือง เหลือง–สม้ ส้ม–แดง ม่วง–แดง เป็นกลุ่ม 
  แสดงความสว่าง สดใส ต่ืนเตน้ 
 2. วรรณะสีเยน็ (Cool Tone) ไดแ้ก่ สีม่วง ม่วง–น ้ าเงิน เขียว –น ้ าเงิน เขียวและเขียวอ่อน 
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 3. สีตดักนั (Contrast) คือ สีตรงกนัขา้มในวงสี เช่น สีเขียวตรงขา้มกบัสีแดงสีเหลืองตรง 
ขา้มกบัสีม่วง 
 4. ความกลมกลืนของสี (Harmony in color) ความกลมกลืนของสีจะกลมกลืนในกลุ่ม 
วรรณะเดียวกันซ่ึงความกลมกลืนน้ีแบ่งได้เป็น 2 ก ลุ่มคือ ความกลมกลืนในกลุ่มสีร้อน 
และความกลมกลืนในกลุ่มสีเยน็ 
 5. ค่าของสี (Value) คือความสว่าง ความสด ความมืด 
 6. จิตวิทยาของสี (Psychology of color) เป็นปฏิกิริยาต่อการตอบสนองแสดงออกใน 
ดา้นความรู้สึกและอารมณ์ 
 ทางดา้นจิตวิทยา สีมีผลตอบสนองต่อมนุษยโ์ดยทัว่ไป ไดแ้ก่ 
 สีแดง จดัอยูใ่นกลุ่มสีร้อน เป็นสีท่ีมีอ  านาจดึงดูดความสนใจไดม้ากท่ีสุด จะให้ความรู้สึก
จริงจงั ต่ืนเตน้ เร้าใจ แสดงความมัง่คัง่และมีอ  านาจ อาจเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงอนัตรายและส่ิงท่ี
ตอ้งระวงั 
 สีเหลือง จัดอยู่ในกลุ่มของสีอุ่น หรือสีเย็นข้ึนอยู่กบัความเข้มของสี สีเหลืองเป็นสีท่ีมี
ความจา้มากใหค้วามรู้สึกเริงร่ามีชีวิตชีวา มีความเด่นสะอาด สดช่ืน 
 สีสม้ จดัอยูใ่นกลุ่มสีร้อน เป็นสีท่ีสดใส เห็นไดใ้นระยะไกล ใหค้วามรู้สึกดึงดูดเร้าใจ 
 สีน ้ าเงินจดัอยูใ่นกลุ่มสีเยน็ แสดงความรู้สึกเยอืกเยน็ สึกลบั ท าใหส้งบ มีความสง่าภูมิฐาน 
ถา้เป็นสีน ้ าเงินเขม้ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีไม่ส้ินสุด  ส่วนสีน ้ าเงินอ่อนให้ความรู้สึกว่างเปล่าเหมือน
ความฝัน 
 สีเขียว จดัอยูใ่นกลุ่มสีเยน็ แสดงความรู้สึกเยอืกเยน็ ลึกลบั สงบเงียบ ซ่ือสัตย ์ช่วยในการ
พกัสายตา เป็นสีท่ีแสดงความสงบ ไม่ค่อยมีอ  านาจ ใหค้วามหวงักบัชีวิตใหม่ 
 สีม่วง จดัอยูใ่นกลุ่มสีร้อน หรือสีเยน็ก็ได ้เป็นสีอ่อนหวานนุ่มนวล ใหค้วามรู้สึกเยือกเยน็
และมีอ  านาจในทางลึกลบั มีความสง่างาม 
 สีขาว แสดงถึงความบริสุทธ์ิ ว่างเปล่า สงบ สะอาด 
 สีเทา เป็นสีกลางใหค้วามรู้สึกภูมิฐาน ผูดี้ เคร่งขรึม สงบเยน็ ความเก่าแก่ สีเทา เป็นสีท า
ใหก้ลมกลืนกบัสีอ่ืนๆ ดูแลว้สบายตา 
 สีด  า แสดงถึงความมืดและแน่นทึบ หดหู่ ลึกลบั หนกัแน่น เป็นสีสญัลกัษณ์ของความตาย 
ความส้ินหวงั 
 สีน ้ าตาล จดัอยูใ่นกลุ่มสีร้อนเป็นสีกลางๆ แสดงความอบอุ่น ความแหง้แลง้ 
 ตามท่ีกล่าวมาน้ี สีใหค้วามรู้ทางดา้นการรับรู้และอารมณ์ นอกจากน้ียงัมีอิทธิพลต่อการ
มองเห็นดว้ย คือ 
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 1. ให้ความรู้สึกในเร่ืองขนาด (Size) สีอ่อนจะท าให้รู้สึกห้องกว้างโล่ง และอยู่ใน
ระยะไกล ส่วนสีเขม้จะท าใหเ้หมือนหอ้งเลก็ลง และอยูใ่นระยะใกล ้
 2. ใหค้วามรู้สึกในเร่ืองน ้ าหนกั (Weight) สีอ่อนจะท าใหรู้้สึกน ้ าหนกัเบา ส่วนสีเขม้จะท า
ใหรู้้สึกมีน ้ าหนกัมาก 
 3. ใหค้วามรู้สึกแข็งแกร่ง (Strength) สีร้อนและมีความจา้มาก จะท าให้รู้สึกแข็งแรงมาก 
ส่วนสีเยน็จะรู้สึกอ่อนแรง หรือแข็งแรงนอ้ย 
 จากจิตวิทยาของสีตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นความส าคญัของการเลือกใชสี้ท่ีจะตอ้ง
เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบัส านกังานท่ีมีคนใชง้านหลายคน ซ่ึงอาจมีความชอบและประทบัใจสีบางสีท่ี
แตกต่างกนั นอกจากนั้นส านกังานยงัตอ้งเลือกสีท่ีจะท าใหบ้รรยากาศการท างานดูสบายตา สบายใจ 
ท าใหทุ้กคนมีความสุข และท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 พ้ืนผวิ (Texture)  
 พ้ืนผวิอาจเป็นลกัษณะของส่ิงของ หรือลวดลายของวสัดุท่ีใชใ้นการตกแต่ง ซ่ึงสามารถ
รับรู้ไดท้างการมองเห็นหรือจากการสัมผสัแตะตอ้ง การมองเห็นหรือสัมผสัได้ท าให้ทราบความ
แตกต่างกนั หรือความคลา้ยกนัเหมือนกนั  
 ประเภทของสีในการออกแบบ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคอื 
 สีท่ีใช้เ ก่ียวกับแสง ส าหรับนักออกแบบท่ีต้องใช้สีของแสงเพ่ือสร้างผลงานนั้ น 
จ  าเป็นตอ้งเรียนรู้สีประเภทน้ี โดยมีแม่สี 3 สี คือ เขียว สม้ ม่วง ทั้งน้ี เม่ือน าแสงสีส้มผสมกบัแสงสี
เขียว ก็จะเกิดแสงสีเหลือง หากน าแสงสีเขียวผสมกบัแสงสีม่วงจะเกิดแสงสีน ้ าเงิน และถา้น าแสงสี
ม่วงผสมกบัแสงสีสม้ก็จะเกิดแสงสีแดง 
 การน าสีของแสงมาผสมกนัน้ี เป็นประโยชน์อยา่งยิง่กบันกัออกแบบเวที หรือแมก้ระทัง่ผู ้
ท่ีท างานเก่ียวกบัการอดัภาพถ่ายสีท่ีใชเ้คร่ืองอดัภาพ (Enlarger) ก็ตอ้งรู้จักการผสมสีประเภทน้ี
เช่นกนั โดยเคร่ืองอดัภาพ 
 ดงักล่าว จะมีฟิลเตอร์ 3 สีคือ สีเหลือง สีฟ้า และสีชมพูม่วง ซ่ึงจะสังเกตได้ว่า สีของ
ฟิลเตอร์ทั้งสามเป็นสีขั้นท่ีสองอนัเกิดจากการผสมระหว่างสีของแสงขั้นแรก ทั้งน้ีสีของฟิลเตอร์ทั้ง
สามจะเป็นตวักลางใหแ้สงผา่นไปสู่ฟิลม์สีและผา่นไปยงักระดาษอดัภาพ ผลท่ีเกิดข้ึนคือ ภาพถ่ายสี
อนัเกิดจากการผสมกนัระหว่างสีของแสง 
 สีท่ีใชเ้น้ือสีผสมกนั การใชสี้ประเภทน้ีนกัออกแบบไม่ตอ้งค านึงถึงการมองเห็นเก่ียวกบั
แสง โดยสีประเภทน้ีมีแม่สี 3 สีคือ แดง (Red) น ้ าเงิน (Blue) และเหลือง (Yellow) เมื่อน าแม่สีซ่ึง
เป็นสีขั้นแรกมาผสมกนัก็จะไดสี้ขั้นท่ีสองคือ แดงผสมน ้ าเงินเป็นสีม่วง (Purple) น ้าเงินผสมเหลือง
เป็นเขียว (Green) และแดงผสมเหลืองเป็นส้ม (Orange) และเม่ือน าสีขั้นท่ีหน่ึงไปผสมกบัสีขั้นท่ี
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สองตามล าดบัในวงสี (Color Wheel) ก็จะเกิดสีขั้นท่ีสามไดแ้ก่ เหลืองเขียว (Yellow – Green) 
เหลืองส้ม (Yellow Orange) แดงส้ม (Red – Orange) แดงม่วง (Red – Purple) น ้ าเงินม่วง (Blue 
Purple) และเขียวน ้ าเงิน (Green Blue) ดงันั้น สีในวงสีจึงมีทั้งหมด 12 สี 
 ทั้งน้ี วิรุณ ตั้งเจริญ กล่าวว่า นอกจากทฤษฎีสีท่ีประกอบดว้ยแม่สีทั้งสามเป็นหลกัดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้ ศิลปินและนกัออกแบบชาวตะวนัตกไดคิ้ดคน้ทฤษฎีสีเพ่ิมข้ึน เช่น วอลเลอร์ (Waller) 
ไดเ้สนอทฤษฎีแม่สี 4 สี คือ เหลือง เขียว น ้ าเงินและแดง เม่ือปี พ.ศ. 2229 และบอริง (Boring) ได้
เสนอทฤษฎีแม่สี 6 สี ตามรูปทรงลกูบาศกคื์อ แดง เหลือง เขียว น ้ าเงิน ขาว และด า เม่ือปี พ.ศ. 2472 
(วิรุณ ตั้งเจริญ. 2526: 27) 
 สีท่ีใช้เน้ือสีผสมและสัมพนัธ์กับแสง สีประเภทน้ีมีแนวคิดสนับสนุนท่ีน่าสนใจ คือ
แนวคิดเร่ืองสีบนวตัถุท่ีเก่ียวขอ้งกบัแสงในธรรมชาติ ซ่ึงคน้พบโดยไอเซค นิวตนั (Isaac Newton) 
หลักของแนวคิดน้ีเกิดจากการแยกแสงด้วยแท่งแก้วสามเหล่ียมแล้วปรากฏสี 7 สี ท่ีเรียกว่า
สเปกตรัม (Spectrum) ซ่ึงประกอบดว้ย สีม่วง คราม น ้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง (Purple, Indigo, 
Blue, Green, Yellow, Orange , Red) จากสีในสเปกตรัมทั้ง 7 สี นักคิดอีกท่านหน่ึง คือมนัเซลล ์
(Munsell) ไดคิ้ดคน้เพ่ิมเติมโดยการเลือกสีม่วง น ้ าเงิน เขียว เหลือง แดง เป็นแม่สี และคดัสีคราม
และแสดออกไปเน่ืองจากเป็นสีท่ีมองเห็นไม่ชดัเจน ดงันั้นจึงเกิดแม่สี 5 สี ซ่ึงเป็นสีขั้นท่ีหน่ึงในวง
สี และน ามาผสมกนัตามวงสี ก็จะเกิดสีขั้นท่ีสองอีก 5 สีรวมเป็น 10 สี และเม่ือทั้ง 10 สีไปผสมกบัสี
ขาว เทา และด า โดยก าหนดสีเทาให้มีน ้ าหนักต่างระดบักนั ก็จะเกิดสีเพ่ิมข้ึนอีกมาก ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการออกแบบอยา่งมาก (ปวิณ  รุจิเกียรติก  าจร. 2530: 18) 
 การใช้สีเพือ่การส่ือสารและความปลอดภัย 
 ไดม้ีการก าหนดความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรมให้รับรู้ถึงความส าคญัและความ
จ าเป็นของการใช้สีให้ถูกตอ้งและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในสถานท่ีท างาน จึงมีขอ้ก  าหนด
มาตรฐานเก่ียวกบัการใชสี้เพ่ือความปลอดภยั ดงัน้ี 
 1. สีแดง เป็นสีท่ีแสดงเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั ซ่ึงสามารถเห็นไดเ้ด่นชดั เช่น เป็นสี
ของไฟสญัญาณหยดุ สญัญาณเตือนอนัตราย สัญญาณแจง้เพลิงไหม ้หรือเป็นสีแสดงปุ่มกดสวิทซ์
ไฟฟ้าส าหรับหยดุเคร่ืองจกัรกรณีฉุกเฉิน เป็นสีของเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการป้องกนัไฟ และใชท้า
บริเวณท่ีมีส่ิงกีดขวาง เป็นตน้ 
 2. สีสม้ ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ท่ีระบุถึงส่วนท่ีเป็นอนัตรายของเคร่ืองจกัรกลหรือเคร่ืองมือท่ี
ท าใหเ้กิดอนัตรายหรือใชเ้ม่ือตอ้งการเนน้ใหเ้ห็นถึงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้เช่น เคร่ืองกดั เคร่ืองอดั 
เคร่ืองกระแทก และอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเป็นท่ีครอบส่วนกลไกของเคร่ืองจกัรท่ีก  าลงัเคล่ือนไหวถูก
เปิดออก เป็นตน้ 
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 3. สีเหลือง ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์บอกให้ระวงัหรือเตือนอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน เช่น การสะดุด 
การกระแทก การหกลม้ ฯลฯ และสีเหลืองท่ีมีแถบสีด าหรือสีเหลืองท่ีอยู่บนพ้ืนสีด า จะเน้นให้เกิด
ความสนใจและเอาใจใส่เป็นพิเศษต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีจะเกิดเป็นอนัตรายในบริเวณนั้นได ้
 4. สีเขียว ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์แสดงถึงความปลอดภยั หรือระบุต าแหน่ง เช่น ระบุต าแหน่ง
ของสถานพยาบาลเบ้ืองตน้ และใชใ้นสญัญาณไฟจราจรอีกดว้ย 
 5. สีม่วง ใชเ้ป็นสญัลกัษณ์เก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยัท่ีระบุถึงอนัตรายท่ีเกิดข้ึนจากรังสี 
ซ่ึงส่วนใหญ่มกัจะเป็นหอ้งหรือบริเวณท่ีเก็บเคร่ืองมือท่ีเก่ียวกบัการดูแลรักษาหรือบริเวณควบคุม
สารเคมีหรือรังสี เป็นตน้ 
 6. สีด  า การใชสี้ด าสลบักบัสีขาว มกัใชเ้ก่ียวกบัความปลอดภยัภายในบา้นพกัอาศยั หรือ
บ่งบอกถึงสญัญาณจราจรซ่ึงแสดงถึงเสน้สุดขอบถนน เป็นตน้ 
 
2.5. วสัดุที่ใช้ในงานออกแบบ  
 2.5.1. ไม้ MDF (ธนบุรีไมอ้ดัอินเตอร์เทรด: [Online]) 
 ไม ้MDF คือ ไมท่ี้มีผวิเน้ือในละเอียดเป็นเน้ือเดียวกนัตลอดทัว่ทั้งแผ่น มีความหนาแน่น
และความเรียบสม ่าเสมอตลอดทั้งแผ่น มีความหนาแน่นและความเรียบสม ่าเสมอตลอดทั้งแผ่น 
สามารถขดูแต่งเน้ือไมไ้ดเ้รียบเนียน งานท่ีออกมาจึงดูเรียบร้อยไม่เป็นขุย สามารถน ามาพ่นสีในเน้ือ
ไมไ้ดส้วยงาม และถา้แบ่งตามลกัษณะคุณสมบติั แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 

1) ชนิดความหนาแน่นสูง โดยมากนิยมใชท้ าพ้ืนท่ีอาคาร, บา้นเรือน, น าไปปิดผิว พ่นสี 
ใหดู้ดียิง่ข้ึน 

2) ชนิดความหนาแน่นปานกลาง นิยมใช้ในอุตสาหกรรมตกแต่ง และเฟอร์นิเจอร์ 
รวมทั้งงานแกะสลกัไดเ้กือบทุกชนิด 

3) ชนิดความหนาแน่นต ่า ปัจจุบนัเร่ิมมีใช้แพร่หลายทางยุโรป และอเมริกา นิยมใช้
ส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ Knock – down 

 คุณสมบัตขิองไม้ MDF 
 ไม ้MDF (Medium Density Fiber Board) หรือเรียกว่าแผ่นใยไมอ้ดัความหนาแน่นปาน
กลาง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท Composite Panel ชนิดหน่ึงท่ีไดจ้ากการน าเส้นใยของไมห้รือพืชท่ี
มีเส้นใย หรือเส้นใยของวสัดุลิกโนเซลลูโลส (Lignocelluloses Material) วสัดุท่ีใช ้ยูคาลิปตัส 
ยางพารา ฯลฯ น ามาผสมกบักาวสังเคราะห์ แลว้จึงอดัเป็นแผ่นโดยกรรมวิธีแห้ง คือ อดัดว้ยความ
ร้อน (Dry Process) เพื่อเกิดการยึดระหว่างเส้นใยจนเป็นเน้ือเดียวกนั มีกาวเป็นตวัช่วยประสาน 
ปัจจุบนัน้ีไมอ้ดั MDF มีความหนาตั้งแต่ 2.6 มม. - 25 มม. 
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 การปิดผวิ (Lamination) 
1) ปิดดว้ยกระดาษความหนาต่างๆ ตั้งแต่ 30, 40, 60, 70 แกรม ดว้ยกาวลาเทกส์ 
2) การปิดผวิดว้ย PVC และกาวปิดพลาสติก น าไปใชง้านเฟอร์นิเจอร์ บานหนา้ต่าง โต๊ะ 

ช่วยใหก้นัน ้ าได ้
3) OPP เป็นการปิดผวิแบบกระดาษ หรือ PVC แต่จะบางกว่าใชก้าวแบบเดียวกบั PVC 
4) การปิดผิวแบบ Membrane เป็นการห่อหุ้มช้ินงาน เขา้ในซอกหรือร่องช้ินงาน โดย

การดูดอากาศออกจากช้ินงาน ใชใ้นงานเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่งภายใน ท าค้ิว บวั 
5) การปิดผวิดว้ย Vencer ใชเ้ป็นส่วนประกอบ ประตู หนา้ต่าง หรือตวัเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงดู

ภายนอกแลว้สวยงามเหมือนเป็นไมจ้ริง 
6) การปิดผวิดว้ย Melamine paper สามารถป้องกนัน ้ าได ้ป้องกนัรอยขีดข่วน ผลิตภณัฑ์

มีความทนทานต่อกรด 
7) HPL (High Pressure Laminate) ท่ีนิยมเรียกกนัว่า ฟอร์เมกา ท าใหผ้ลิตภณัฑก์นัน ้ าได ้

ใชป้ระกอบในการผลิตเคร่ืองครัวไดเ้ป็นอยา่งดี 
 การพ่นสี 

1) การพ่นสีน ้ ามนั ให้สีติดแน่นลบยาก ใชใ้นการท าตกแต่งเฟอร์นิเจอร์การท าสีดว้ย 
แลคเกอร์ ท าได้ทั้งสีโปร่ง และสีทึบ สามารถพ่นทบัดว้ย Polyurethane นิยมใชก้ับ
เฟอร์นิเจอร์เด็ก 

2) ดว้ยแลคเกอร์ พ่นทบัดว้ย PU (Polyurethane) ถา้เป็นไมย้คูาจะท าใหสี้เขม้ข้ึนอีก 
3) การท าสีดว้ย Polyurethane ท าใหไ้ดค้วามมนัวาว เพื่อตกแต่งภายในครัว และพวกตู ้

ติดตั้งถาวร (Build in) จะมีการท าสีท่ีหลายขั้นตอน และสุดทา้ยพ่นดว้ยอะคิลิกแลค
เกอร์ เคลือบหนา้เงา  

 ไม ้MDF นิยมมาท าเป็นโครงสร้างผลิตภณัฑ ์เพราะ ราคาถกูถา้เทียบกบัไมช้นิดอ่ืนๆ เช่น 
ไมอ้ดั ไมจ้ริง เป็นตน้ และมีลกัษณะพ้ืนผวิท่ีเรียบเนียน เหมาะกบัการน ามาปิดผิวดว้ยแผ่นลามิเนต
ลายไม ้เป็นวิธีการใชว้สัดุในการผลิตท่ีใชต้น้ทุนไม่สูงนัก ราคาจึงไม่แพง สามารถเป็นตวัเลือกใน
การซ้ือผลิตภณัฑข์องกลุ่มคนวยัท างานได ้
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บทที่  3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูค้นวยัท างานท่ีท างานอยู่ภายในท่ี
อยูอ่าศยั รวมถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีว่าง
แนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงไดด้  าเนินการวิจยัตามขั้นตอนต่างๆต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 3.3 การวิเคราะห์ขอ้มลู 
 3.4 ขั้นตอนในการออกแบบ 
 3.5 ขั้นตอนประเมินผล 
โดยจะเสนอตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นกลุ่มคนท่ีท างานภายในท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตวัอยา่ง เป็นกลุ่มคนท่ีท างานภายในท่ีอยูอ่าศยั โดยมีวิถีชีวิตท่ีชอบน างานทัว่ไปหรือ
งานอดิเรกมาท าภายในบา้น 

3.2 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
 โดยการวิจยัคร้ังน้ีจะมีการใชเ้คร่ืองมือในการเก็บขอ้มลูดงัน้ี 
 1. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการท างานภายในท่ีอยูอ่าศยั แลว้ 
จึงน ามาออกแบบแบบสอบถาม 
 2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งดงัน้ี พฤติกรรมทัว่ไปเก่ียวกบัการท างานภายใน 
บา้น ช่วงเวลาท่ีกลุ่มเป้าหมายท ากิจกรรมภายในบา้น พ้ืนท่ีท่ีใชใ้นการท างานของกลุ่มเป้าหมาย 
 3. แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูคร้ังน้ีใชรู้ปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
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 3.2.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 โดยการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการท าวิจยัในคร้ังน้ี 
เพ่ือเป็นการศึกษาพฤติกรรมการท างานในท่ีอยูอ่าศยัจากแหล่งขอ้มลูต่างๆ ดงัน้ี 

1. การเกบ็ข้อมูลแบบสอบถาม การสุ่มท าแบบสอบถามจากกลุ่มคนทัว่ไปท่ีท างาน
ภายในท่ีอยูอ่าศยัจ  านวน 30 คน 

2. แหล่งข้อมูลเอกสาร 
ก. เอกสารส่ิงพิมพ ์นิตยสาร วารสาร หนงัสือและบทความต่างๆ ทางอินเตอร์เน็ตท่ี

เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั เพื่อรวบรวมและน ามาเป็นขอ้มลูในการวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน
การออกแบบ ไดแ้ก่ ลกัษณะและขนาดของพ้ืนท่ีในการท างาน ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการ
ท างาน เป็นตน้ 

ข. วิทยานิพนธ ์และงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. แหล่งข้อมูลจากอนิเตอร์เน็ต 
ศึกษาขอ้มูลจากเว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต โดยศึกษาว่าลกัษณะของพ้ืนท่ีแนวด่ิง  

การใชง้านผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการท างานบริเวณพ้ืนท่ีท างานท่ีแตกต่างกนัออกไป โดย
จะท าการศึกษาขอ้มลูต่างๆ ผา่นทางเวบ็ไซน์ดงัน้ี 

- http://thanachart.in.th/pwc-gen-y-2016 
- http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/property 
- http://www.baanlaesuan.com/house 
- http://www.pwc.com/th/en/press-room/press-release 
- http://www.novabizz.com 
- http://www.bareo-isyss.com/68/68_wall.html 
- http://www.happypouch.info 
- http://blog.eduzones.com/snowytest/85715 
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3.3 การสรุปและวเิคราะห์ข้อมูล 
 รวบรวมข้อมูลเชิงสถิต ิ

     หลงัจากจากท่ีรวบรวมขอ้มลูมาแลว้จึงน าขอ้มลูท่ีไดม้าหาค่าในเชิงสถิติเพื่อหาแนวโนม้ 
        ความพึงพอใจต่อแนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยมีการหาค่าเฉล่ียดงัน้ี 
  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 0 – 1.00  หมายถึงระดบัต ่ามาก 
  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 1.01 – 2.00 หมายถึงระดบัต ่า 
  ไดค้ะแนนเฉล่ีย 2.01 – 3.00 หมายถึงระกบัปานกลาง 

   ไดค้ะแนนเฉล่ีย 3.01 – 4.00 หมายถึงระดบัสูง 
   ไดค้ะแนนเฉล่ีย 4.01 – 5.00 หมายถึงระดบัสูงมาก 

3.4 ขั้นตอนในการออกแบบ 
 3.4.1 ก  าหนดแนวคิดในการออกแบบ และแนวทางในการแกไ้ขปัญหา 
 3.4.2 ร่างแบบและพฒันาตน้แบบ 
  1. ก าหนดรูปแบบแนวความคิดโดย ค านึงถึง การใชง้าน ความสวยงาม รูปร่าง 
 รูปทรงและวสัดุท่ีเหมาะสม 

2. พฒันาตน้แบบ ทดสอบการใชง้าน การก าหนดสีสนั และรายละเอียดในส่วน 
 ต่างๆ ของผลิตภณัฑ ์
 3.4.3 สร้างตน้แบบและน าเสนอผลงาน 
  1. น าเสนอการใชง้าน และทดสอบตน้แบบกบักลุ่มเป้าหมาย 
  2. สมัภาษณ์ความพึงพอใจ 

3.5 ขั้นตอนการประเมนิผล 
การด าเนินการประเมินผลควรพิจารณาดงัน้ี 

 3.5.1 ดา้นคุณค่า เป็นการพิจารณาเก่ียวกบัประโยชน์และความส าคญัของการออกแบบ
และพฒันาพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั โดยประเมินจาก 
 1. การแกปั้ญหาพ้ืนท่ีการท างานจากการใชง้านผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัพ้ืนท่ีท างาน 
     ท่ีมีอยูเ่ดิม 
 2. การสร้างความพึงพอใจใหก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 3.5.2 ดา้นคุณภาพ เป็นการพิจารณาถึงความถกูตอ้ง เหมาะสม ตามหลกัของการออกแบบ
ท่ีดี โดยมีการท าแบบประเมินใหใ้ชง้านไดท้ าการตรวจสอบ พิจารณาหาค่าเฉล่ียโดยมีการใชค้ะแนน 
1 - 5 จากนอ้ยไปมากตามหวัขอ้ของการวิจยัโดยค่าเฉล่ียท่ีประเมินออกมาจะมีดงัน้ี 
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  ค่าเฉล่ีย 0  –  1.00 หมายถึง ระดบันอ้ยมาก 
  ค่าเฉล่ีย 1.01 – 2.00 หมายถึง ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 2.01 – 3.00 หมายถึง ระกบัปานกลาง 

   ค่าเฉล่ีย 3.01 – 4.00 หมายถึง ระดบัดี 
   ค่าเฉล่ีย 4.01 – 5.00 หมายถึง ระดบัดีมาก 
 การวิจยัเร่ือง การออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยั 
ขอ้มลูท่ีไดร้วมรวมโดยใชแ้บบสอบถาม น าขอ้มลูมาวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบโดยเสนอการวิเคราะห์
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูท่ี้ท างานในท่ีอยู่อาศยั
จากการสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมและระยะเวลาการท างานภายในท่ีอยูอ่าศยั 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็น ท่ีสามารถตอบไดอ้ย่างอิสระ เพื่อประโยชน์ต่อ
การศึกษาและการวิจยัในคร้ังน้ี 
 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส าหรับขอ้มูลพ้ืนฐานกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายจ านวน 30 คน ไดจ้  าแนกขอ้มูล เพศ อาย ุ
อาชีพปัจจุบนั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1 จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามเพศ และอายุ 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 
เพศ                 ชาย 
                       หญิง 
รวม 

20 
10 
30 

67.0 
33.0 
100.0 

67.0 
100.0 

อาย ุ              18 – 24 ปี 
                     25 – 31 ปี 
                     32 – 40 ปี 
รวม 

4 
21 
5 
30 

13.0 
70.0 
17.0 
100.0 

13.0 
83.0 
100.0 

 จากตารางท่ี 1 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 67 
ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย เพศหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33 คน ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 25 – 31 ปี จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
รองลงมามีอยูใ่นช่วง 32 – 40 ปี จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 
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 ตารางท่ี 2 จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามอาชีพปัจจุบนั รายไดต่้อเดือนและ
ประเภทลกัษณะของท่ีอยูอ่าศยั 
 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละ
สะสม 

อาชีพปัจจุบนั       นกัศึกษา 
                             พนกังาน    
                             บริษทัเอกชน 
                             ธุรกิจส่วนตวั 
                             รับจา้งทัว่ไป 
                             ขา้ราชการ 
                             อ่ืนๆ 
รวม 

3 
 

16 
4 
3 
2 
2 
30 

10.0 
 

53.0 
13.0 
10.0 
7.0 
7.0 

100.0 

10.0 
 

63.0 
76.0 
86.0 
93.0 
100.0 

รายไดเ้ฉล่ีย           ต ่ากว่า 10,000 บาท 
ต่อเดือน                10,001 – 20,000 บาท 
                              20,001 – 30,000 บาท 
                              30,001 – 40,000 บาท 
                              40,000 บาท ข้ึนไป 
รวม 

3 
14 
8 
2 
3 
30 

10.0 
47.0 
26.0 
7.0 
10.0 
100.0 

10.0 
57.0 
83.0 
90.0 
100.0 

 
ลกัษณะของ          บา้นเด่ียว 
ท่ีอยูอ่าศยั              ตึกแถว 
                             ทาวน์เฮาส์ 
                             คอนโดมิเนียม 
                             อาพาร์ตเมน้ส์ 
                             อ่ืนๆ 
รวม 

12 
2 
4 
4 
7 
1 
30 

40.0 
7.0 
13.0 
13.0 
23.0 
4.0 

100.0 

40.0 
47.0 
60.0 
73.0 
96.0 
100.0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 53 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมามีอาชีพเป็นธุรกิจส่วนตวั จ  านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 13 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด มีรายไดเ้ฉล่ียส่วนใหญ่ 10,001-20,000 บาท 
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จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 47 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมามีรายไดอ้ยู่ในช่วง 20,001-
30,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และมีลกัษณะท่ีอยู่
อาศยัส่วนใหญ่เป็นบา้นเด่ียว จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมา
อาศยัอยูใ่นอาพาร์ตเมน้ส์ จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม ระยะเวลาและประเภทของงานที่ท าของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ส าหรับขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมายจ านวน 30 คน ไดจ้  าแนกขอ้มูล 
ความบ่อยในการท างาน ช่วงเวลาในการท า ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างาน และประเภทของงานท่ีท า 
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3 จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามความบ่อย ช่วงเวลา และระยะเวลา
ในการท างานภายในท่ีอยูอ่าศยั 

รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 
ความบ่อย          ท าทุกวนั 
ในการท างาน    1 - 2 วนั ต่อสปัดาห์ 
                          2 - 3 วนั ต่อสปัดาห์ 
รวม 

12 
3 
15 
30 

40.0 
10.0 
50.0 
100.0 

40.0 
50.0 
100.0 

ช่วงเวลา             8:00 – 18:00 น. 
ท่ีท างาน             13:00 – 18:00 น. 
                          19:00 – 22:00 น. 
                          20:00 น. เป็นตน้ไป 
                           อ่ืนๆ 
รวม 

5 
1 
12 
10 
2 
30 

17.0 
3.0 
40.0 
33.0 
7.0 

100.0 

17.0 
20.0 
60.0 
93.0 
100.0 

ระยะเวลา           30 นาที 
ในการ                1 ชัว่โมง 
ท างาน                3 ชัว่โมง 
                          มากกว่า 3 ชัว่โมง 
รวม 

3 
7 
10 
10 
30 

11.0 
23.0 
33.0 
33.0 
100.0 

11.0 
34.0 
67.0 
100.0 
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จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีการท างานภายในท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่ 2 – 3 ต่อสัปดาห์ 
จ  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาท าทุกวนั จ  านวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ 40 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด เวลาในการท างานส่วนใหญ่อยู่ช่วงเวลา 19:00 – 
22:00 น. จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือตั้งแต่ 20:00 น. 
เป็นตน้ไป จ านวน 10 คน  คิดเป็นร้อยละ 33 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด และระยะเวลาท่ี
ท างานส่วนใหญ่คือ 3 ชัว่โมง และมากกว่า 3 ชัว่โมงเป็นตน้ไป จ  านวน 10 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 
33 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 
ตารางท่ี 4 จ านวนร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจ าแนกตามประเภทของงานท่ีท าภายในท่ีอยู่

อาศยั 
รายละเอียด จ านวน ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ประเภท             งานเอกสารทัว่ไป 
งานท่ีท า            คอมพิวเตอร์ IT 
                          กราฟิก ออกแบบ 
                          ขายของออนไลน ์
                          อ่ืนๆ 
รวม 

12 
5 
8 
3 
2 
30 

39.0 
17.0 
27.0 
10.0 
7.0 

100.0 

39.0 
56.0 
83.0 
93.0 
100.0 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ท างานประเภทงานเอกสารทัว่ไป จ  านวน 12 

คน คิดเป็นร้อยละ 39 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคืองานประเภทกราฟิก ออกแบบ จ านวน 
8 คน คิดเป็นร้อยละ 27 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคดิเห็นที่สามารถตอบได้อย่างอสิระ 
 วิธีท่ีวิเคราะห์ คือ ผูว้ิจัยต้องท าการวิเคราะห์ข้อความท่ีผูต้อบเขียนอธิบายมาโดยจับ
ประเด็นท่ีคลา้ยคลึงกนัมาจดักลุ่มเป็นกลุ่มเดียวกนั ผลปรากฏดงัภาพท่ี   ดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 26 ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงประเภทกิจกรรมท่ีท าควบคู่ระหว่างการท างาน 
 

 กิจกรรมท่ีกลุ่มเป้าหมายท าควบคู่ระหว่างการท างาน ไดแ้ก่ เล่นอินเตอร์เนต 73% ฟังเพลง 
57%  กินของว่าง 53% และอ่านหนงัสือหรือนิตยสาร 53% โดย 4 อยา่งแรกของกิจกรรมท่ี
กลุ่มเป้าหมายท าเป็นประจ า และส่วนของ ดูหนงั 30% เล่นเกมส์ 17% จดัโต๊ะหรือท าความสะอาด 
13% วาดรูป 10% และอ่ืนๆ 3% ท าเป็นคร้ังคราว 

 

ภาพท่ี 27 ผลสรุปจากแบบสอบถามแสดงอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท างาน 
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 อุปกรณ์ท่ีผูก้ลุ่มเป้าหมายใชแ้ละอยูใ่นบริเวณพ้ืนท่ีท างาน ไดแ้ก่ สมุด 87% กระดาษ 77%  
โทรศพัทม์ือถือ 70% และหนงัสือหรือนิตยสาร 63% โดย 4 อยา่งแรกของอุปกรณ์ท่ีใชอ้ยู่ในบริเวณ
พ้ืนท่ีท างานและส่วนของ คอมพิวเตอร์โนต้บุค 63% ปลัก๊พ่วง 60% เคร่ืองเขียน 60% เอกสาร 43% 
คอมพิวเตอร์พีซี 40% โคมไฟ 33% แท็ปเลต็ 33% และอ่ืนๆ 3% ใชเ้ป็นคร้ังคราว 
 ขนาดของพืน้ที่ท างานภายในที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 

                
ภาพท่ี 28 ผลสรุปจากแบบสอบถามขนาดของพ้ืนท่ีท างานภายในท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 

 จากขอ้มลูแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายมีการใชพ้ื้นท่ีท างานภายในท่ีอยู่อาศยั 0.50 x 1.00 
เมตร 45%  ใชพ้ื้นท่ี 0.50 x 1.20 เมตร 30% ใชพ้ื้นท่ี 1.00 x 1.20 เมตร 15% และใชพ้ื้นท่ี 0.50 x 0.50 
เมตร 10% 
 ขนาดน้อยที่สุดของพืน้ที่ท างานภายในของทีอ่ยู่อาศัยที่สามารถรองรับได้ 

             
ภาพท่ี 29  ผลสรุปจากแบบสอบถามขนาดนอ้ยท่ีสุดของพ้ืนท่ีท างานท่ีอยูอ่าศยัสามารถรองรับได ้

 จากขอ้มลูแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายมีขนาดพ้ืนท่ีท างานนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถรองรับได้
ในท่ีอยูอ่าศยั 0.50 x 1.00 เมตร 40 % พ้ืนท่ี 0.50 x 1.20 เมตร 30 % และพ้ืนท่ี 0.50 x 0.50 เมตร 20% 
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 รูปแบบพืน้ที่ท างานทีน่่าสนใจและสามารถน าไปใช้งานได้           

 
ภาพท่ี 30 ผลสรุปจากแบบสอบถามรูปแบบพ้ืนท่ีท างานท่ีน่าสนใจและสามารถน าไปใชง้านภายใน
ท่ีอยูอ่าศยัได ้
 จากข้อมูลแบบสอบถามถึงรูปแบบพ้ืนท่ีท างานท่ีกลุ่มเป้าหมายสนใจและสามารถ
น าไปใชง้านภายในท่ีอยูอ่าศยัไดใ้หค้วามเห็นเป็น พ้ืนท่ีท างานแบบติดผนัง 67 % และพ้ืนท่ีท างาน
แบบลอยตวั 33 % 
 
 จากกระบวนการเก็บขอ้มูลผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือเข้าสู่การออกแบบพ้ืนท่ี
ท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั โดยน าขอ้มลูแบบสอบถามมาสรุปขอ้มลูเพื่อให้
ไดล้กัษณะของผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจนยิง่ข้ึน ผลิตภณัฑ์เป็นแบบชนิดลอยตวัท่ีรองรับพฤติกรรมทัว่ไป
บนพ้ืนท่ีท างานภายในท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มเป้าหมายโดยไปใชใ้นพ้ืนท่ีเลก็ท่ีสุดคือ 1.00 เมตร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71 
 

บทที่ 4 
การออกแบบและการพฒันาแบบ 

 
 ขอ้มลูการน าเสนอการออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยั 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารและการส ารวจสัมภาษณ์  โดยออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตัว
บริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยั โดยมีการแบ่งพ้ืนท่ีรองรับพฤติกรรม 2 รูปแบบ คือ การ
ท างานโดยการใชค้อมพิวเตอร์ และ การท างานโดยไม่ใชค้อมพิวเตอร์ ซ่ึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มลูเอกสารและขอ้มลูจากแบบสอบถาม  มาออกแบบตวัอย่างแบบร่างและพฒันาแบบ
จากการสมัภาษณ์กลุ่มประชากรตวัอยา่ง  สรุปผลท าตน้แบบ  และแสดงขอ้เสนอแนะ 
 ออกแบบร่างคร้ังที่ 1  
 ภาพจ าลองและแบบจ าลองเพื่อศึกษาและพฒันาแบบตามแนวทางการออกแบบ แนว
ทางการออกแบบของผูว้ิจยัไดแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะมีดงัต่อไปน้ี 
 แนวทางที่ 1 พืน้ที่ท างานแนวดิ่งแบบยดึตดิกบัผนัง 
 แนวทางแนวด่ิงแบบยดึติดกบัผนงัมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีท างานท่ีคลา้ยคลึงโต๊ะท างานท่ีไม่มี
ขาแต่สามารถลอยตัวเพ่ือใชง้านไดโ้ดยการยึดติดกบัผนังของท่ีอยู่อาศยั  มีขอ้ดีคือประหยดัพ้ืนท่ี
ส าหรับท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีพ้ืนท่ีจ  ากดัและสามารถตกแต่งพ้ืนท่ีบริเวณผนงัไดใ้นตวั แต่มีขอ้เสียคือ ตอ้งมี
ท่ีว่างบริเวณผนงัภายในท่ีอยูอ่าศยัส าหรับติดตั้ง 

 
ภาพท่ี 31 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางท่ี 1 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบยดึติดกบัผนงั 
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 แนวทางที่ 2 พืน้ที่ท างานแนวดิ่งแบบลอยตวั 
 แนวทางแนวด่ิงแบบลอยตวัมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีท างานท่ีคลา้ยคลึงกบัโต๊ะท างานท่ีมีขา
ส าหรับวางบนพ้ืนและมีส่วนท่ีคลา้ยกบัผนงัเป็นส่วนประกอบบริเวณท่ีตวัโต๊ะเพ่ือเป็นต าแหน่งวาง
อุปกรณ์ต่างๆของผูใ้ช ้มีขอ้ดีคือสามารถเคล่ือนยา้ยไดส้ะดวก  แต่มีขอ้เสียคือ ท าให้สูญเสียพ้ืนท่ีใน
การใชง้านดา้นอ่ืนๆ 

  

ภาพท่ี 32 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 1 
 

    

ภาพท่ี 33 แบบร่าง 2 มิติ แนวทางท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 2 
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 ออกแบบร่างคร้ังที่ 2 
 การพฒันาแบบร่างขั้นต่อมาโดยไดรั้บขอ้สรุปจากแบบสอบถามว่าพ้ืนท่ีท างานส่วนตวั
บริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยัควรเป็นลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีแนวด่ิงแบบยึดติดกบัผนัง เน่ืองจาก
เป็นรูปแบบท่ีใช้พ้ืนท่ีการติดตั้งท่ีไม่มากและใช้ประโยชน์จากพ้ืนท่ีบริเวณผนังภายในท่ีอยู่อาศยั
เหมาะกบัท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีพ้ืนท่ีจ  ากดั สามารถติดตั้งไดโ้ดยยดึติดกบัผนงัภายในท่ีอยูอ่าศยั และสามารถ
ตกแต่งพ้ืนท่ีบริเวณผนงัไดใ้นตวั โดยมีการพฒันาดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 34 แบบร่างคร้ังท่ี 2 พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 1 

 

ภาพท่ี 35 แบบร่างคร้ังท่ี 2  พ้ืนท่ีท างานแนวด่ิงแบบลอยตวั 2  
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 ออกแบบร่างคร้ังที่ 3 
 การพฒันาแบบร่างขั้นเป็นการพฒันามาจากคร้ังท่ี 2 โดยการเสริมแนวคิดเพ่ิมความเป็น
อิสระให้กบัผูใ้ช ้ดว้ยการแบ่งแยกส่วนผลิตภณัฑ์ตามประเภทของการใชง้าน เพื่อให้ผลิตภณัฑ์มี
ขนาดเล็กลงและเพื่อท่ีจะให้ผูใ้ชส้ามารถก าหนดการแบ่งสัดส่วนและจดัต าแหน่งผลิตภัณฑ์ดว้ย
ตวัเองตามลกัษณะการใชง้านของผูใ้ช้ โดยในชุดของผลิตภณัฑ์พ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ี
แนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัจะมีทั้งหมด 6 ช้ิน คือ  โต๊ะติดผนัง, โคมไฟ, ล้ินชกั, ชั้นวางของ, บอร์ด
แขวนเคร่ืองมือและบอร์ดปักหมุด โดยผลิตภณัฑทุ์กช้ิน จะเป็นรูปแบบติดผนงัทั้งหมด  
 

   

ภาพท่ี 36 แบบร่างคร้ังท่ี 3 โต๊ะติดผนงั 
 

   

ภาพท่ี 37 แบบร่างคร้ังท่ี 3 โคมไฟติดผนงั 
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ภาพท่ี 38 แบบร่างคร้ังท่ี 3 ล้ินชกัติดผนงั 
 

   

ภาพท่ี 39 แบบร่างคร้ังท่ี 3 ชั้นวางของ 
 

  

ภาพท่ี 40 แบบร่างคร้ังท่ี 3 บอร์ดแขวนอุปกรณ์ 
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ภาพท่ี 41 แบบร่างคร้ังท่ี 3 บอร์ดปักหมุด 

 ผลิตภณัฑชุ์ดน้ี มีแรงบนัดาลใจมาจากแนวคิดศิลปะเซน คือ ความเรียบง่ายในการใชง้าน 
มอบความอิสระใหก้บัผูใ้ชง้าน ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถไดคิ้ด ไดก้  าหนดรูปแบบและจดัวางต าแหน่งได้
อยา่งอิสระ ผสมผสานกบัรูปทรงเลขาคณิตท่ีเรียบง่ายของสไตลโ์มเดิร์น  
 
ออกแบบร่างคร้ังที่ 4 
 การพฒันาแบบร่างขั้นเป็นการพฒันามาจากคร้ังท่ี 3 โดยการเสริมแนวคิดเพ่ิมมิติให้กบั
การติดตั้งจดัวางบริเวณผนงัดว้ยการวางไดห้ลากหลายองศาดว้ยการตดัทอนแบ่งช้ินส่วนจากรูปทรง
แบบเดิม เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถปรับเปล่ียนมุมมองท่ีมีต่อการติดตั้งแบบธรรมดาและเพ่ือให้ผลิตภณัฑ์
มีความน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

  

ภาพท่ี 42 แบบร่างฟอร์มการแบ่งช้ินส่วนการใชง้านของผลิตภณัฑ ์
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ภาพท่ี 43 แบบร่างการก าหนดระยะของการใชง้านของผลิตภณัฑใ์นส่วนต่างๆ 

 

 

ภาพท่ี 44 แบบร่างการวางผลิตภณัฑข์องช้ินส่วนต่างๆ ในรูปแบบองศาท่ีต่างกนั 
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ภาพท่ี 45 แบบร่างคร้ังท่ี 4 โต๊ะท างานติดผนงัขนาด .50 x .90 เมตร 

 

 

ภาพท่ี 46 แบบร่างคร้ังท่ี 4 โต๊ะท างานติดผนงัขนาด .50 x .45 เมตร 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



79 

   

ภาพท่ี 47 แบบร่างคร้ังท่ี 4 โคมไฟติดผนงั และล้ินชกัติดผนงั 

 

  

ภาพท่ี 48 แบบร่างคร้ังท่ี 4 ชั้นวางของ บอร์ดแขวนอุปกรณ์ และบอร์ดปักหมุดติดผนงั 

 ผลิตภณัฑท์ั้ง 7 ช้ิน ไดถ้กูพฒันาใหผู้ใ้ชส้ามารถเลือกผลิตภณัฑ์ไปติดตั้งให้เหมาะสมกบั
การใชง้านของตวัเองไดต้ามพ้ืนท่ีใชส้อยท่ีเหลืออยูภ่ายในท่ีอยูอ่าศยั ในส่วนของชั้นวางของ บอร์ด
แขวนอุปกรณ์ และบอร์ดปักหมุดติดผนัง ถูกพฒันาเป็นรูปทรงเลขาคณิตฟอร์มสามเหล่ียม  เพ่ิม
ความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์และจัดต าแหน่งหาจุดวางบริเวณพ้ืนท่ีว่างในท่ีอยู่อาศัยได้ง่าย 
สามารถน าไปวางไดห้ลายองศา ปรับเปล่ียนมุมมองการใชง้านไดต้ามจินตนาการของผูใ้ช ้
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ข้อเสนอแนะและสรุปแบบสุดท้าย 
 จากผลิตภณัฑข์า้งตน้ ไดน้ าแบบท่ีสรุปมาพฒันาต่อใหส้ามารถติดตั้งวางบนพ้ืนท่ีแนวด่ิง
ไดอ้ยา่งอิสระ เหมาะส าหรับท่ีอยู่อาศยัท่ีมีพ้ืนท่ีใชส้อยน้อยและปรับรูปแบบการใชไ้ดห้ลากหลาย
ตามลกัษณะการใชง้านและขนาดพ้ืนท่ีภายในท่ีอยูอ่าศยัของผูใ้ช ้เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจ
จากแนวคิดของความเป็นอิสระจากกฎเกณฑแ์ละความไม่สมส่วนของศิลปะเซน  
 สรุปแบบจากการน าไปพฒันาทั้ง 4 คร้ังไดแ้บบผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบแนวความคิดมาจาก
แนวความคิดของศิลปะเซน และรูปทรงตดัทอนจากทรงเรขาคณิตของสไตลโ์มเดิร์นสามารถน าไป
ติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยัไดทุ้กขนาดโดยขนาดพ้ืนท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถน า
ผลิตภณัฑไ์ปติดตั้งไดคื้อพ้ืนท่ีผนงัท่ีมีความกวา้ง 1 เมตร 

   

ภาพท่ี 49 รูปตน้แบบชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวับนพ้ืนท่ีความกวา้ง 1 เมตร 
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ภาพท่ี 50 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบโตะ๊ติดผนงั ขนาด 90 x 50 เซนติเมตร  

   

ภาพท่ี 51 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบโตะ๊ติดผนงั ขนาด 45 x 50 เซนติเมตร  

   

ภาพท่ี 52 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบโคมไฟติดผนงั 
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ภาพท่ี 53 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบล้ินชกั 

   

ภาพท่ี 54 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบชั้นวางของแบบติดผนงั 

  

ภาพท่ี 55 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบบอร์ดแขวนเคร่ืองมือ 
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ภาพท่ี 56 รูปผลิตภณัฑต์น้แบบบอร์ดปักหมุด 

 

 

ภาพท่ี 57 ตวัอยา่งการจดัวางชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัในพ้ืนท่ีความกวา้ง 1.50 เมตร 
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ภาพท่ี 58 ตวัอยา่งการจดัวางชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัในพ้ืนท่ีความกวา้ง 2  เมตร 

  

ภาพท่ี 59 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑแ์บบอิสระ 1 
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ภาพท่ี 60 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑแ์บบอิสระ 2 
 

 

ภาพท่ี 61 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับแขก 
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ภาพท่ี 62 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งนอน 
 

 

ภาพท่ี 63 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับประทานอาหาร 
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ภาพท่ี 64 ตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งท างาน 
 

ผลิตภณัฑชุ์ดน้ีเป็นแบบสรุปของพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณท่ีว่างแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยั 
โดยได้แรงบันดาลใจดา้นรูปแบบมาจากความเป็นอิสระไร้กฎเกณฑ์และความไม่สมส่วนของ
แนวความคิดจากศิลปะเซน ในดา้นรูปทรงมาจากเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายของศิลปะโมเดิร์นเพื่อให้เขา้
กบังานออกแบบภายในท่ีอยูอ่าศยัท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั 

ชุดของผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีพกัอาศยัจะมีทั้งหมด 7 
ช้ิน คือ  โต๊ะติดผนงั ขนาด 90 x 50 เซนติเมตร ใชส้ าหรับการใชง้านหลกัคือ ท างาน เขียนหนังสือ, 
โต๊ะติดผนงั ขนาด 45 x 50 เซนติเมตร ใชส้ าหรับเป็นโต๊ะเสริมวางอุปกรณ์ท่ีใชร่้วม ไดแ้ก่ เคร่ือง 
ปร้ิน, สมุด, หนังสือ, เคร่ืองเขียน, โคมไฟติดผนัง ท่ีสามารถวางของบริเวณตวัโคมไฟ , ล้ินชัก 
ส าหรับเก็บอุปกรณ์ขนาดเล็กและเป็นท่ีวางของในตวั , ชั้นวางของส าหรับจดัวางของตกแต่งบา้น, 
บอร์ดแขวนเคร่ืองมือส าหรับเสียบหอ้ยอุปกรณ์ต่างๆ, บอร์ดปักหมุดส าหรับปักมุดติดกระดาษโน้ต 
โดย ชั้นวางของ, บอร์ดแขวนและบอร์ดปักหมุดได้ถูกออกแบบให้สามารถวางไดห้ลายรูปแบบ
แลว้แต่การใชง้าน ขนาดพ้ืนท่ีว่างและความชอบของผูใ้ช ้และสามารถแยกส่วนไปติดตั้งตามพ้ืนท่ี
ว่างต่างๆ ภายในบริเวณท่ีพกัอาศยัตามความตอ้งการของผูใ้ชไ้ด  ้
 วสัดุท่ีเลือกใชใ้นการผลิตชุดผลิตภณัฑ์พ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิง คือ ไม ้
MDF ปิดผวิเมลามีนลายไม ้เน่ืองจากเป็นวสัดุท่ีมีตน้ทุนไม่สูงท าใหก้ลุ่มเป้าหมายมีก  าลงัซ้ือ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเร่ืองการออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยั 
โดยไดแ้รงบนัดาลใจดา้นรูปแบบมาจากความเป็นอิสระไร้กฎเกณฑแ์ละความไม่สมส่วนหรือความ
ไม่สมบูรณ์ของแนวความคิดจากศิลปะเซน ความเป็นอิสระนั้น คือ ผูใ้ชส้ามารถเลือกผลิตภณัฑ์
น ามาใช้เองตามความต้องการไดอ้ย่างอิสระหรือตามความเหมาะสมกับพฤติกรรมของผูใ้ช้ใน
บริเวณพ้ืนท่ีท่ีผูใ้ช้สามารถรองรับได ้ส่วนความไม่สมส่วนหรือไม่สมบูรณ์ คือ ในชุดผลิตภณัฑ์ 
แยกการใชง้านเป็นช้ินๆ การติดตั้งจึงไม่จ  าเป็นตอ้งเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ั้งหมด ส่วนในดา้นรูปทรงมา
จากการตดัทอนรูปทรงท่ีเรียบง่ายของศิลปะสไตลโ์มเดิร์น เพื่อใหเ้ขา้กบังานออกแบบบริเวณภายใน
ท่ีอยู่อาศยัท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั เกิดความสัมพนัธ์ถึงลกัษณะท่ีต่อเน่ืองกนัระหว่างตัวช้ินงานและ
บริเวณต าแหน่งท่ีติดตั้ง 

อภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง พ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยั ผูว้ิจยั
มีขอ้คน้พบและประเด็นท่ีน่าสนใจน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 ดา้นพฤติกรรมการท างานของกลุ่มประชากรท่ีศึกษาหรือกลุ่มประชากรวยัท างานท่ีมีอายุ
ระหว่าง 25 – 31 ปี พบว่ากลุ่มประชากรกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะอาศยัในท่ีอยู่อาศยัประเภท บ้าน 
ทาวน์เฮาส์ และคอนโด ใชเ้วลาท างานอยูภ่ายในท่ีพกัอาศยัใน 1 วนั มากกว่า 3 ชัว่โมง และมีพ้ืนท่ี
ส่วนตวัในการนัง่ท างาน ผลิตภณัฑท่ี์อยูใ่นพ้ืนท่ีท างานเหล่านั้น จะแตกต่างกนัตามพฤติกรรมการ
ใช้งาน ผูว้ิจัยจึงไดศึ้กษาขอ้มูลต่างๆ และผลของการศึกษาและการออกแบบคร้ังน้ีท าให้ได ้ชุด
ผลิตภณัฑส์ าหรับติดตั้งบริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงเป็นพ้ืนท่ีท างานส่วนตวัส าหรับผูท่ี้มีพฤติกรรมชอบนั่ง
ท างานหรือนัง่ท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งภายในท่ีอยูอ่าศยัเป็นประจ า ไดแ้ก่ โต๊ะติดผนังขนาด 90 x 50 
เซนติเมตร โต๊ะติดผนงัขนาด 45 x 50 เซนติเมตร โคมไฟติดผนงั ล้ินชกัติดผนัง ชั้นวางของติดผนัง 
บอร์ดแขวนอุปกรณ์ติดผนงั และบอร์ดปักหมุดติดผนงั ส าหรับพ้ืนท่ีบนผนังขนาดความกวา้งอย่าง
นอ้ย 1 เมตร โดยชุดผลิตภณัฑ์สามารถแยกการใชง้านไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่กบัพฤติกรรม
ของผูใ้ชเ้พ่ือใหเ้กิดประโยชน์ ใชง้านไดส้ะดวก และประหยดัพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั 
 ส่วนในชุดผลิตภณัฑข์องงานวิจยัคร้ังน้ี มีทั้งหมด 7 ช้ิน โดย 2 ช้ินใชเ้ป็นพ้ืนท่ีส าหรับใช้
ท างาน คือ โต๊ะติดผนงัขนาด 90 x 50 เซนติเมตร และโต๊ะติดผนงัขนาด 45 x 50 เซนติเมตร 1 ช้ินใช้
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ส าหรับใหแ้สงสว่าง คือ โคมไฟติดผนงั 1 ช้ิน ใชส้ าหรับเก็บของทัว่ไป คือ ล้ินชกัติดผนัง และอีก 3 
ช้ิน ใชส้ าหรับวางอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างาน หรือตกแต่งดว้ยการติดตั้งจดัวางให้มี
องศา และมุมมองท่ีแตกต่างตามจินตนาการของผูใ้ช ้คือ ชั้นวางของติดผนงั บอร์ดแขวนอุปกรณ์ติด
ผนงั และ บอร์ดปักหมุดติดผนงั โดยขอ้ดีของการแยกช้ินส่วนใหผ้ลิตภณัฑมี์ 7 ช้ิน มีดงัน้ี 
 1. ผูใ้ชง้านสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑข์องงานวิจยัเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัพฤติกรรมส่วนตวั
ได ้เช่น ในชุดผลิตภณัฑ์ของงานวิจยันั้นมีบอร์ดแขวนอุปกรณ์ แต่ถา้ผูใ้ชค้นนั้นไม่มีพฤติกรรมท่ี
แขวนอุปกรณ์ ก็สามารถไม่ตอ้งเลือกบอร์ดแขวนอุปกรณ์ไปติดตั้งดว้ยก็ได ้โดยน าผลิตภณัฑ์อ่ืนใน
งานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมส่วนตวัไปติดตั้งแทน 
 2. ผูใ้ช้งานสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ของงานวิจัยไปติดตั้งได้อย่างอิสระ ปรับเปล่ียน
รูปแบบการติดตั้งจดัวางไดห้ลากหลาย และเหมาะสมกบัพ้ืนท่ีว่างภายในท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มผูใ้ช ้
 3. ท าใหผ้ลิตภณัฑข์องงานวิจยัมีขนาดท่ีเล็กลง และมีน ้ าหนักเบา สะดวกในการเลือกใช้
เคล่ือนยา้ย และการขนส่ง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาเร่ือง พ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยู่อาศยั ผูว้ิจยัมี
ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 1. ดา้นการออกแบบประเภทและการใชง้าน 
 ส าหรับผูท่ี้สนใจศึกษาหรือน าไปพฒันาพ้ืนท่ีท างานส่วนตัวบริเวณแนวด่ิง ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ขั้นต่อไป อาจพฒันาให้ผลิตภณัฑ์มีความหลากหลายมากข้ึน หรืออาจน าไป
พฒันาเป็นผลิตภณัฑส์ าหรับพ้ืนท่ีท ากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีส าหรับท างาน โดยดูจาก
พฤติกรรม และวิถีชีวิตของผูใ้ชท่ี้เป็นปัจจุบนั  
 2. ดา้นระบบการติดตั้งผลิตภณัฑส์ าหรับยดึติดกบัผนงั 
 ในส่วนของการยึดติดกบัผนัง ควรมีแผ่นพ้ืนเพ่ือรองรับการติดตั้งท่ีก  าแพงจากการเจาะ
ผนงัส าหรับการปรับเปล่ียนรูปแบบการติดตั้งท่ีอิสระ เพราะ ผนังในท่ีอยู่อาศยัปัจจุบนันิยมใชผ้นัง
ประเภทยิปซัม่หรือผนังเบา ส่งผลให้การติดตั้งผลิตภัณฑ์ท่ียึดติดผนังมากเกินไป อาจท าให้ผนัง
ไดรั้บความเสียหายหรือมีอายกุารใชง้านท่ีสั้นลงได ้
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ภาพแสดงขั้นตอนการท าตน้แบบ 
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ตวัอยา่งแบบจ าลองตน้แบบขนาดจริง 

 
ภาพท่ี 65 ผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั 90 x 50 เซนติเมตร ขนาดจริง 

 
ภาพท่ี 66 ผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั 45 x 50 เซนติเมตร ขนาดจริง 
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ภาพท่ี 67 ผลิตภณัฑต์น้แบบโต๊ะติดผนงั 2 แบบ แบบพบัเกบ็  

 
ภาพท่ี 68 ผลิตภณัฑต์น้แบบโคมไฟติดผนงั ขนาดจริง 
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ภาพท่ี 69 ผลิตภณัฑต์น้แบบชั้นวางของติดผนงั ขนาดจริง 

 
ภาพท่ี 70 ผลิตภณัฑต์น้แบบบอร์ดแขวนอุปกรณ์และบอร์ดปักหมุดติดผนงั ขนาดจริง 
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ภาพท่ี 71 รูปแบบอุปกรณ์ท่ีใชย้ดึติดผนงัของโคมไฟ ล้ินชกั บอร์ดปักหมุด และบอร์ดแขวน 

   

ภาพท่ี 72 รูปแบบอุปกรณ์ท่ีใชย้ดึติดผนงัของโต๊ะและชั้นวางของติดผนงั 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



112 
 

 
ภาพท่ี 73 รูปแบบการจดัต าแหน่งอิสระของตน้แบบชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัขนาดจริง 1 

  
ภาพท่ี 74 รูปแบบการจดัต าแหน่งอิสระของตน้แบบชุดผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวัขนาดจริง 2 
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ภาพแสดงการน าเสนอขอ้มลู 
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ภาพท่ี 75 การน าเสนอขอ้มลูท่ีมาและความส าคญัของงานวจิยั 

 
ภาพท่ี 76 การน าเสนอขอ้มลูพ้ืนท่ีว่างภายในท่ีอยูอ่าศยั 
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ภาพท่ี 77 การน าเสนอขอ้มลูแนวทางหลกัการออกแบบจากพฤติกรรมของผูใ้ช ้

 
ภาพท่ี 78 การน าเสนอขอ้มลูแนวทางหลกัการออกแบบจากการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ ์
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ภาพท่ี 79 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์พ้ืนท่ีกบัสไตลท่ี์ใชใ้นงานออกแบบ 1 

 
ภาพท่ี 80 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์พ้ืนท่ีกบัสไตลท่ี์ใชใ้นงานออกแบบ 2 
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ภาพท่ี 81 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์สไตลโ์มเดิร์นเพือ่ใชใ้นงานออกแบบ 

ภาพท่ี 82 การน าเสนอขอ้มลูการวิเคราะห์สไตลเ์ซนเพื่อใชใ้นงานออกแบบ 
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ภาพท่ี 83 การน าเสนอขอ้มลูการก าหนดระยะการใชง้านของผลิตภณัฑ ์

 
ภาพท่ี 84 การน าเสนอขอ้มลูวสัดุท่ีใชใ้นงานผลิตภณัฑ ์
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ภาพท่ี 85 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑพ้ื์นท่ีท างานส่วนตวั 

 
ภาพท่ี 86 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑโ์ต๊ะติดผนงัขนาด 50 x 90 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 87 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑโ์ต๊ะติดผนงัขนาด 50 x 45 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 88 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑโ์คมไฟติดผนงั 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 
 

ภาพท่ี 89 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑล้ิ์นชกัติดผนงั 

 

ภาพท่ี 90 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑช์ั้นวางของติดผนงั 
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ภาพท่ี 91 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑบ์อร์ดแขวนเคร่ืองมือติดผนงั 

 
ภาพท่ี 92 การน าเสนอขอ้มลูผลิตภณัฑบ์อร์ดปักหมุดติดผนงั 
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ภาพท่ี 93 การน าเสนอขอ้มลูลกัษณะการยดึติดกบัผนงัของผลิตภณัฑ ์1 

 
ภาพท่ี 94 การน าเสนอขอ้มลูลกัษณะการยดึติดกบัผนงัของผลิตภณัฑ ์2 
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ภาพท่ี 95 การน าเสนอขอ้มลูการติดตั้งชุดผลิตภณัฑใ์นส าหรับการท างาน  

 
ภาพท่ี 96 การน าเสนอขอ้มลูการติดตั้งชุดผลิตภณัฑใ์นส าหรับการตกแต่ง 
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ภาพท่ี 97 การน าเสนอขอ้มลูราคาของชุดผลิตภณัฑบ์นพ้ืนท่ี 1 เมตร 

 
ภาพท่ี 98 การน าเสนอขอ้มลูราคาของชุดผลิตภณัฑบ์นพ้ืนท่ี 1.5 เมตร 
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ภาพท่ี 99 การน าเสนอขอ้มลูราคาของชุดผลิตภณัฑบ์นพ้ืนท่ี 2 เมตร 

 
ภาพท่ี 100 การน าเสนอตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งนอน 
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ภาพท่ี 101 การน าเสนอตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับแขก 

 
ภาพท่ี 102 การน าเสนอตวัอยา่งการติดตั้งชุดผลิตภณัฑบ์ริเวณหอ้งรับประทานอาหาร 
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สมุดกลาง



128 

 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการวิจยัเพ่ือการออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณ

พ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีพักอาศัย ระดับปริญญาโท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะ มณัฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ผลการตอบแบบสอบถามของท่านจะน าไปใชป้ระโยชน์ ในการปรับปรุงและ
พฒันาต่อไป 
ค าช้ีแจง ใหท่้านท าเคร่ืองหมาย/ลงในช่องขอ้มลูท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
1. เพศของผูต้อบแบบสอบถาม   

(   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 
2. อายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

(   ) 1. 18 – 24 ปี   (   ) 2. 25 – 31 ปี   (   ) 3. 32 – 38 ปี 
(   ) 4. 39 – 45 ปี   (   ) 5. 46 – 52 ปี   (   ) 6. 50 ปี ข้ึนไป 

3. อาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
(   ) 1. นกัเรียน/นกัศึกษา  (   ) 2. พนกังานบริษทัเอกชน 
(   ) 3. ธุรกิจส่วนตวั  (   ) 4. รับจา้งทัว่ไป 
(   ) 5. ขา้ราชการ  (   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ…………… 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
(   ) 1. ต ่ากว่า 10,000 บาท (   ) 2. 10,001 – 20,000 บาท 
(   ) 3. 20,001 – 30,000 บาท (   ) 4. 30,001 – 40,000 บาท  
(   ) 5. 40,000 บาทข้ึนไป 

5. ลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัของท่าน 
(   ) 1. บา้น   (   ) 2. ตึกแถว  (   ) 3. ทาวน์เฮาส์ 
(   ) 4. คอนโดมิเนียม  (   ) 5. อาพาร์ตเมน้ต ์
(   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

6. ท่านท างานภายในท่ีอยูอ่าศยับ่อยแค่ไหน 
(   ) 1. ท าทุกวนั    (   ) 2. 1 คร้ังต่อสปัดาห์ 
(   ) 3. 1 เดือนคร้ัง  (   ) 4. อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

7. ท่านท างานในท่ีอยูอ่าศยัช่วงเวลาใดบา้ง 
(   ) 1. 8:00 – 12:00  น.  (   ) 2. 13:00 – 18:00 น.  
(   ) 3. 19:00 – 22:00  น.  (   ) 4. 20:00 น. เป็นตน้ไป 
(   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ……………….. 
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สมุดกลาง
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8. ระยะเวลาในการท างานภายในท่ีอยูอ่าศยัแต่ละคร้ังของท่านนานเท่าไร โดยประมาณ 
(   ) 1. 30 นาที    (   ) 2. 1 ชัว่โมง   (   ) 3. 3 ชัว่โมง 
(   ) 4. มากกว่า 3 ชัว่โมง  (   ) 5. อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

9. ประเภทงานท่ีท่านท าภายในท่ีอยูอ่าศยั 
(   ) งานเอกสารทัว่ไป  (   ) คอมพิวเตอร์ IT 
(   ) กราฟิก ออกแบบ  (   ) เขียนแบบ ตรวจแบบ  
(   ) ขายของออนไลน์  (   ) งานฝีมือ  
(   ) อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

10. กิจกรรมใดท่ีท่านท าในช่วงเวลาพกั ระหว่างการท างาน  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
(   ) ดูหนงั  (   ) วาดรูป  (   ) เล่นเกมส์ อินเตอร์เน็ต 
(   ) ท าความสะอาด (   ) กินของว่าง  (   ) อ่านหนงัสือ นิตยสาร 
(   ) ฟังเพลง   (   ) อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

11. อุปกรณ์ท่ีท่านใชเ้ป็นประจ าในการท างานมีอะไรบา้ง  (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
(   ) สมุดจด  (   ) หนงัสือ นิตยสาร (   ) คอมพิวเตอร์โนต้บุค 
(   ) คอมพิวเตอร์พีซี (   ) กระดาษ เอกสาร (   ) โทรศพัทม์ือถือ  
(   ) เคร่ืองเขียน  (   ) โคมไฟ  (   ) ปลัก๊พ่วง   
(   ) แท็ปเลต็   (   ) อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

12. ขนาดของพ้ืนท่ีส าหรับท างานภายในท่ีอยูอ่าศยัของท่านในปัจจุบนัโดยประมาณ 
(   ) 1. .50 x .50 เมตร  (   ) 2. .50 x .80 เมตร  

    
(   ) 3. .50 x 1.20 เมตร  (   ) 4. 1.00 x 1.20 เมตร 

     
 (   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ……………….. 
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13. ขนาดนอ้ยท่ีสุดของพ้ืนท่ีส าหรับท างานในท่ีอยูอ่าศยัท่านท่ีสามารถรองรับไดโ้ดยประมาณ 

(   ) 1. .50 x .50 เมตร   (   ) 2. .50 x .80 เมตร  

      
(   ) 3.  .50 x 1.20 เมตร   (   ) 4. 1.00 x 1.20 เมตร 

      
(   ) 6. อ่ืนๆ ระบุ……………….. 

14. รูปแบบพ้ืนท่ีท างานท่ีสนใจและสามารถน าไปใชง้านภายในท่ีอยูอ่าศยัของท่านได ้
(   ) แบบติดผนงั     (   ) แบบลอยตวั   
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