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          ในสภาวการณ์ปัจจุบันรูปแบบที่พักอาศัยของคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเมืองส่วนใหญ่มี

ขนาดเล็กลง และมีพื้นที่ใช้สอยอย่างจ ากัด จึงจ าเป็นที่จะต้องค้นหาวิธีการแก้ปัญหาในการจัดสรรพื้นที่ใช้
สอย ด้วยการเพิ่มหรือท าให้มุมมองของผู้ใช้งานที่มีต่อทัศนียภาพภายในที่พักอาศัยให้ดูกว้างขวางมาก
ขึ้น  โดยวัตถุประสงค์การศึกษาในเรื่องปัจจัย และกระบวนการพรางกายของสัตว์มีความน่าสนใจที่จะน ามา
เป็นแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ประเภทฉากกั้นที่มีความกลมกลืนกับสภาพ-แวดล้อม 
และสามารถช่วยส่งเสริมให้ทัศนียภาพภายในที่พักอาศัยดูน่ามอง ไม่อึดอัดด้วยวิธีการพรางสายตาได้อย่างดี
ที่สุด 

          ผลจากการศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัย และรูปแบบการวิจัยด้วยการเลือกแบบ
อาคารชุดที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 25 ตร.ม. ที่อยู่ติดแนวรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) โดยท าการ
ส ารวจกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ในเขตพื้นที่นี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการด้วย
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความรู้สึกด้านการมองที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ รวมถึงลักษณะลายเส้น 
รูปแบบ รูปร่างและโทนสีที่ส่งผลต่อความรู้สึกที่จะช่วยลดความอึดอัดลงได้   โดยผู้วิจัยได้น าผลสรุปของ
ข้อมูลมาท าการออกแบบ สรุปได้ 3 แนวทางและให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 3 ท่านพิจารณาคัดเลือก
ให้เหลือเพียง 1 แนวทางจากนั้นน ามาพัฒนาปรับปรุง และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นเพื่อน าไปศึกษาผล
ความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายจ านวน 100 คน 

          ผลการออกแบบสรุปได้รูปแบบที่ 2 โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั้นมีลักษณะการใช้
งานแบบพับ และเลื่อนเก็บได้หลายแบบเหมาะสมต่อการจัดสรรพื้นที่ขนาดเล็ก  และพรางสายตาด้วย
ลวดลายกราฟิกจากแผ่นฟิล์มชนิดเคลือบปรอทเพื่อสะท้อนมุมมองภายในให้ดูกว้างขวางมากยิ่งขึ้น  จากนั้น
ได้น าไปศึกษาความพึงพอใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย  พบว่ามีความพึงพอใจต่อผลงานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ฉากกั้น จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีค่าเฉลี่ย 
(Mean) = 4.67 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. = 0.34 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

57155310 : Major (Product Design) 
Keyword : Camouflage Partition; house decoration Harmony uncomfortable feeling and 
View 

MISS NARINTRA PASA : THE DECORATED PRODUCT DESIGN OF CONDOMINIUM 
BY ANIMALS CAMOUFLAGE CONCEPT THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
RATTHAI PORNCHAROEN, Ph.D. 

               Nowadays, the style of residents of urban society are getting small 
and the space is limited. Therefore, the researcher aims to design inside of resident to be 
more wild and have more space through the view of user. The researcher studies factors 
and applies animals camouflage which is interesting thing to create and design the house 
decoration such as the screen which harmonious to the environment in the area. 
Moreover, this partition can support better view in house. This camouflage also remove 
uncomfortable lie feeling. 

               The result from studying research document and research of 
selecting building from 21 square meter to 25 square meter which was set up in MRT and 
the researcher make survey 30 people in the area in order to know the problem and 
desiring by using questionnaire. This questionnaire has been created for evaluating the 
satisfy of camouflage view of the viewer including lined pattern, shape and color tone that 
can remove the uncomfortable feeling in the limited area. According to the result of 
questionnaire, the researcher reorders the information and found 3 style. Then, the three 
professors has voted only one way to improve the design and to be the model of product 
in order to study the satisfy of 100 target people again. 

               The result of design found that the professor choose the design 
number 2, the partition has been used by bolting and can be remove in case of small 
space and it can camouflage eyesight by using film heatgard to make the reflection in the 
area and this can wilder the view of room. After studying the satisfy of case study the 
researcher found that the case study extremely impressive to the work in average of 4.67 
and total S.D.as 0.34 
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บทที่ 1  

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญั  

 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตล้วนมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน การพรางตัวเป็นส่วน
หนึ่งของการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิต โดยมีปัจจัยและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันตามสภาวะแวดล้อมของ
สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอดมีปัจจัยต่าง ๆ และวิธีการหลากหลาย
รูปแบบที่เป็นที่น่าสนใจ ดังเช่นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยวิธีการปรับตัวให้มีความกลมกลืนกัน
สภาพแวดล้อมเพื่อการพรางสายตาจากการถูกโจมตี หรือเพื่อการหลอกล่อเหยื่อให้เข้ามาใกล้เพราะ
ความกลมกลืนเสมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาพแวดล้อมในบริเวณรอบตัวโดยไม่ทันสั งเกต หรือ
สัตว์บางชนิดใช้วิธีการพรางกายเพื่อเป็นการสื่อสาร เช่น กิ้งก่า ใช้กระบวนการเปลี่ยนสีของผิวหนัง
เพื่อสื่อสารถึงอารมณ์ เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่จะท าให้สิ่งมีชีวิตสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ 
รวมถึงมนุษย์ (สวทช, มปป)  
 กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านจึงเป็นเหตุให้มีจ านวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
ด้วย เช่น คนต่างจังหวัดที่เข้ามาหางานท าเพื่อมุงหวังให้ตัวเองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แรงงานต่างถิ่นที่
เข้ามาท างาน หรือนักลงทุนที่เข้ามาพักอาศัยในเขตกรุงเทพฯ จนท าให้บางพื้นที่ในกรุงเทพฯ มีความ
แออัด โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือย่านธุรกิจต่าง ๆ เนื่องจากจ านวนของประชากรที่เพิ่มขึ้นนี้จึงท าให้
ความต้องการทางด้านที่พักอาศัยมีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในย่านธุรกิจที่ส่วนใหญ่มีที่ดินที่สามารถ
พัฒนาได้ค่อนข้างจ ากัด และมีราคาสูง ด้วยเหตุนี้จึงท าให้นักลงทุนได้เห็นช่องทางที่จะพัฒนาที่ดินว่าง
เปล่าให้เป็นคอนโดมิเนียมเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของประชากรที่เข้ามาใช้ชีวิต 
หรือเพื่อการลงทุนในย่านธุรกิจนี้ด้วย  โดยล่าสุดใน พ.ศ.2560 มีการเปิดตัวโครงการใหม่มากที่สุดใน
รอบ 10 ปี และราคาขายเฉลี่ยคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ มีการปรับตัวขึ้นถึง 8% โดยมีราคาขาย
เฉลี่ยอยู่ที่ 130,620 บาทต่อตารางเมตร และในปี 2561 คาดการณ์ว่าจะยังคงขยับตัวเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง (BLT Bangkok, 2561) รวมทั้งนโยบายต่าง ๆของภาครัฐที่ได้มีแผนการพัฒนาระบบ
คมนาคมสาธารณะเพื่อเป็นจุดเชื่อมต่อย่านธุรกิจ และย่านการค้าต่าง ๆ เพื่อขยายเขตเมืองอย่าง
ต่อเนื่องยิ่งท าให้ประชากรมีความต้องการที่จะเข้ามาพักอาศัยในเขตเมืองเพราะต้องการความ
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยวิถีชีวิตคนเมืองที่มีความแออัด มลภาวะต่าง ๆ ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่
สามารถท าให้เกิดภาวะความเครียดได้ และสิ่งนี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองจ าเป็นจะต้อง
รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และสภาพสังคมเพื่อความอยู่รอดมากยิ่งขึ้น  
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ในปัจจุบันไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่อยู่อาศัยในเขตเมืองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญที่
เพิ่มมากขึ้น และเขตเมืองมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นที่ที่มีการขยายตัว และจ านวนประชากรที่มี
จ านวนเพิม่มากขึ้นทุกปี และเนื่องจากจ านวนของประชากรที่เพิ่มขึ้นนี้ ส่งผลให้สภาพสังคมของผู้คนที่
อยู่อาศัยในเขตเมืองมีความแออัด และปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบกับพฤติกรรม และสภาพแวดล้อม
ของผู้พักอาศัยให้มีการเปลี่ยนแปลงไปได้หลากหลายมิติ สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง (build 
environment) มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญ 
เช่น ภาวะความเครียด, ปัญหาโลกร้อน เป็นต้น โดยการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่
อาศัย และเหมาะสมกับบริบทของสภาพสังคมในปัจจุบัน (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2556) 
    การเอาตัวรอดจากความแออัด และสภาพสังคมเมืองปัจจุบันนี้ท าให้เกิดภาวะความเครียดได้
ง่าย  รวมถึงรูปแบบลักษณะการอยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมที่มีข้อจ ากัดทางด้านพื้นที่ใช้สอยที่มีขนาด
เล็ก จึงท าให้การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านท าให้ภายในห้องพักอาศัยดูคับแคบ 
จนอาจส่งผลต่อทัศนียภาพภายในของผู้พักอาศัย ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญที่จะน าแนวคิด
จากการพรางกายของสัตว์มาประยุกต์ร่วมกับทฤษฎีต่าง ๆ และหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่สามารถปรับเปลี่ยน รูปแบบการใช้งาน(Function) 
ได้หลากหลาย (Multi-Function) หรือสามารถส่งผลต่อทัศนียภาพภายในห้องพักอาศัยให้ดูน่ามอง 
โดยมีลักษณะกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม และไม่กีดขวางต่อทัศนวิสัยในการใช้งานของผู้พักอาศัย 
  

 วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยและรูปแบบการพรางกายของสัตว์ 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลต่อ

ทัศนียภาพและมุมมองภายในคอนโดมิเนียม 
3. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 

สมมุติฐานของการวิจัย  

      ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดจากการพรางกายของสัตว์ ที่มีความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อมภายในห้องพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม สามารถได้รับความพึงพอใจจากผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก 
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ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหาและการศึกษาภาคสนาม 

           1.1 ศึกษาหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่มีความเหมาะสมกับที่พกัอาศัยประเภท
คอนโดมิเนียม ศึกษาข้อมูลการพรางกายของสัตว์ และทฤษฎีต่าง ๆ ทีส่ามารถน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การออกแบบผลิตภัณฑ ์
  1.2 ศึกษาข้อมูลภาคสนามขัน้ต้น โดยเลือกกลุ่มผู้พักอาศยัประเภทคอนโดมิเนียม ที่ตดิถนน
รัชดาภิเษกและใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT  
       ประชากร  คือ กลุ่มคนวัยท างานที่ มีความสนใจซื้ อคอนโดมิ เนียม ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
                 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนวยัท างานในย่านรัชดาภิเษก จ านวน 30 คน 
 

2. ขอบเขตด้านการออกแบบ 

  ท าการร่างแบบผลิตภัณฑ์ขึ้น โดยน าให้ที่ปรึกษางานวิจัยปรับให้เหลือ 3 แนวทางที่

เด่นชัด โดยมีแบบภาพร่างและโมเดลต้นแบบ (model scale) และท าการคัดเลือกให้เหลือ 1 

แนวทางเพื่อน าไปสร้างต้นแบบจริงขึ้น โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบที่มีคณุสมบัติดังนี้

เป็นผู้คัดเลือก  

       ประชากร คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งที่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบภายในทางงานสถาปัตยกรรมที่มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี 
                 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และทางอุตสาหกรรม 
1 ท่าน รวมทั้งที่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบภายในทางงานสถาปัตยกรรมอีก 2 ท่าน 
  

3. ขอบเขตในการศึกษาผลความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

  น าแบบที่คัดเลอืก 1 แนวทางมาท าการพัฒนาปรับให้สมบูรณ์และผ่านการ

ตรวจสอบจากที่ปรึกษางานวิจัย จากนั้นท าการสร้างต้นแบบขึน้ น าแบบที่ได้ไปศึกษาผลกับผู้บริโภค

กลุ่มเป้าหมาย ดังนี ้ 

          ประชากร คือ กลุ่มคนวัยท างานที่มีความสนใจซื้อคอนโดมิเนียม ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
          กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มคนวัยท างานในย่านรัชดาภิเษก จ านวน 30 คน 
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ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
                    ตัวแปรต้น คือ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดจากการพรางกายของสัตว์ ที่มี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในห้องพักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
                   ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายที่ให้การยอมรับในระดับมาก 
 

ขั้นตอนของการวิจัย 

         1. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษารูปแบบของที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม 
และศึกษาข้อมลู เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการพรางกายของสัตว์ 
         2. น าขอ้มูลมาวิเคราะห์เพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการออกแบบผลติภัณฑ ์
         3. ศึกษาวัสดุ และเทคนิคที่เหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการ
พรางกายของสัตว์ 
         4. ออกแบบร่าง และสร้างแบบจ าลองแบบง่าย (Model) เพื่อศึกษาโครงสร้างในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์
         5. น าแบบจ าลองที่ได้มาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาแนวทางการพัฒนา และสร้างต้นแบบของ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และไม่กีดขวางต่อทัศนวิสัยจากแนวคิด
การพรางกายของสัตว์ 
         6. น าต้นแบบผลิตภัณฑ์ไปท าการศึกษาผลจากผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมาย 
         7. ท าการสรุปข้อมูลวจิัยและน าเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการ 
         8. เผยแพร่ผลงาน โดยจัดแสดงนิทรรศการ    
  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้รับความรู้จากผลการคน้คว้าเกี่ยวกับรูปแบบและปจัจัยต่าง ๆ ที่ท าให้สัตว์เกิดการพราง
กายโดยน าผลการค้นคว้ามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 

2. ได้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลตอ่ทัศนียภาพ ภายใน
คอนโดมิเนียมของผู้พักอาศัย 

3. ได้ทราบผลความพึงพอใจจากผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ในด้านลักษณะการใช้งาน 
และรูปแบบการพรางสายตาของผลิตภัณฑ์   
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บทที่ 2 

เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยที่ต้องศึกษาข้อมูลการพรางกายของสัตว์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่ส่งผลต่อทัศนี้ภาพภายในห้องพักอาศัย และมีรูปแบบที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งานส าหรับที่พักอาศัยแบบอาคารชุดขนาดเล็ก (Condominium) โดยมีการ
ค้นคว้าข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 2.1 มูลฐาน และหลักการที่เกี่ยวข้องกับการพรางตัว 

 2.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการพรางตัว 

 2.3 ทฤษฎี และจิตวิทยาสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์

 2.4 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 

 2.5 วัสดุทีส่ามารถน ามาใช้ในขั้นตอนการผลติ 

 2.6 รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความใกล้เคียง 

 

2.1 มูลฐาน และหลักการทีเ่ก่ียวข้องกับการพรางตัว 

  ธรรมชาติสรา้งสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายต่างก็ต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่รอดให้ได้
ในธรรมชาติ หรือสภาพแวดล้อมที่ตัวเองอาศัยอยู่ และสถานะของสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างก็มีเพียง 2 
สถานะเท่านั้น คือ ผู้ล่า และผู้ถูกล่า แต่ไม่ว่าอย่างไรธรรมชาติก็ได้มอบลักษณะพิเศษให้กับสิ่งมีชีวิต
ทั้งหลายเพ่ือช่วยในการปรับตัว (Adaptation) ให้เข้ากับวิถีการด ารงชีพเพื่อความอยู่รอดได้ในถิ่นที่อยู่
อาศัยของตน เช่น งูสร้างพิษ การเบนหาแสงในพืช  หรือลกัษณะทางกายภาพต่าง ๆ ที่ต้องผ่าน 
กระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ (Natural Selection) ซึง่เป็นกระบวนการแบบต้องใช้ระยะเวลาใน
การคัดเลือก (สวทช, มปป.) หรือเรียกว่าเป็นวิวัฒนาการเฉพาะสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติจะใช้สิ่งแวดล้อม
เป็นตัวทดสอบความสามารถของสิ่งมีชีวิตที่จะคงอยู่รอดและสืบพันธุ์ต่อไป และการปรบัตัวของ
สิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างมาด้วยรูปแบบการพรางตัวนับเป็นวิธีการที่ช่วยให้สัตว์หลายชนิดเอาตัวรอด
ด้วยการพรางตัวเองให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมจนท าใหส้ังเกตเห็นได้ยากเพื่อหลบเลี่ยงจาก
การถูกล่า หรือแม้กระทั่งเมื่อสัตว์ต้องการเป็นผู้ล่าเอง 
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ภาพที่ 1 ตุ๊กแกหางใบไม้ (mossy leaf-tailed gecko) ในป่าแห่ง Madagascar เจ้าพ่อแห่งการพราง
ตัว แต่ด้วยความที่คนนิยมลา่มาเลี้ยงจึงท าให้มันมคีวามเสี่ยงที่จะสูญพันธุ ์
ที่มา : (Kratenuan, 2556) 
 

วิธีการนี้ได้ช่วยให้สัตว์หลายชนิดด ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ และเพื่อความอยู่รอดจากอันตรายทั้งหลาย
ที่มีอยู่รอบตัวมาอย่างยาวนาน และแม้ว่าธรรมชาติจะสร้างลักษณะเฉพาะมาให้ติดตัวสัตว์ชนิดนั้น ๆ 
ก็ตามแต่พวกมันก็ยังจ าเป็นที่จะต้องพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
มันอาศัยอยู่ซึ่งอาจเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ท าให้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ หรือมนุษย์ล้วน
แล้วแต่มีวิวัฒนาการการเอาตัวรอดมาอย่างยาวนาน ด้วยลักษณะการปรับตัว (Adaptive trait) ซึ่ง
จ าแนกได้ 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

2.1.1 การปรบัตัวแบบชั่วคราว เกิดได้ในเวลาสั้นๆ ด้วยการเปลี่ยนรูปร่างหรือลักษณะให้ต่าง
ไปจากเดมิแต่สามารถเปลี่ยนกลับมาให้เปน็แบบเดิมได้ พบได้ทั้งในพืชและสัตว์ เช่น จิ้งจกเปลี่ยนสี
ตามสภาพแวดล้อม, ต้นไม้เอนหาแสงแดด เป็นต้น 

2.1.2 การปรบัตัวแบบถาวร เป็นวิวัฒนาการที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายใน จากการ
ถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมไปสู่รุ่นลูกหลานเพื่อท าให้สิ่งมีชีวิตอยู่รอดได้ พบได้ทั้งในพืชและสัตว ์
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2.1.2.1 การปรับตัวแบบถาวรในพชื รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพื่อ
การอยู่รอดได้เป็นอย่างดี หรือเพ่ือป้องกันสัตว์ที่กินพืชเป็นอาหาร เช่น กระบองเพชรเปลี่ยนใบ
ของมันให้เป็นหนามเพ่ือลดการคายน้ า 

2.1.2.2 การปรับตัวแบบถาวรในสัตว ์มีวตัถุประสงค์เพื่อการหลบซ่อนศัตรู เพื่อการ
สืบพันธ์ุ และเพื่อหาอาหาร แต่การปรับตัวในสัตว์มีอยู่ 3 ลักษณะ 

 1) การปรับตัวด้านรูปร่าง (Morphological Adaptation) ได้แก ่ 

- ลักษณะปาก เช่น ปากของผีเสื้อและผึ้งมีลักษณะคล้ายงวงเพ่ือไว้ใช้ดูดน้ าหวาน
แลว้สามารถมว้นเก็บได้ 

-ลักษณะล าตัว เช่น ตั๊กแตนใบไม้ที่มีรูปร่างคล้ายกิ่งไม้เพื่อพรางตาศัตรู 

- ลักษณะขา เช่น ขาหลังของกระต่ายมีไว้เพื่อจะได้กระโดดได้ไกล แมลงกระชอนใช้
ขาหน้าเพื่อขุดดินจึงต้องมีขนาดใหญ่และแข็งแรง 

- ลักษณะเท้า เช่น เท้าของเป็ดที่ใช้เพื่อว่ายน้ าด้วยท าให้ระหว่างนิ้วเท้าจึงมีแผ่นหนัง
ขึงอยู่ 

2) การปรับตัวด้านโครงสรา้ง (Physiological Adaptation) เพื่อความ
เหมาะสมในการด ารงชีพตามลักษณะของถิ่นที่อยู่ที่มีความต่างกันของสัตว์แต่ละชนิด เช่น 

- สัตว์เลือดอุ่น จะมีร่างกายที่มีอุณหภูมิคงทีแ่ละมีต่อมเหงือ่เพ่ือเป็นตัวช่วยปรับ
อุณหภูมิร่างกายให้คงที่ไมใ่ห้เปลี่ยนไปตามอุณหภูมิสภาพแวดล้อม 

- สัตว์ในพื้นทีอ่าศัยทีม่ีความหนาวจัดจะมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนา เพื่อเป็นตัว
ป้องกันไม่ให้ร่างกายสูญเสียความร้อน 

  3) การปรับตัวด้านพฤติกรรม (Behavior Adaptation) เพื่อให้มีความสัมพันธ์
กับลักษณะรูปร่างและลักษณะโครงสร้างของสัตว์ที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ เชน่ 

  - แมลงที่มสีีและลักษณะเหมือนสภาพแวดล้อมท าให้ศัตรูมองเห็นได้ยาก เมื่อ
ต้องการพรางตัวมักจะอยู่นิ่งๆไม่ขยับ 

  - เมื่อสภาพอากาศไม่เหมาะสม สัตว์บางชนิดจะมีการย้ายถิ่นฐานที่อยู่เพ่ือความอยู่
รอด เช่น นกนางแอ่น นกปากห่าง เป็นต้น  
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 และกระบวนการหนึ่งในการปรับตัว (Adaptation) ที่เป็นสิ่งที่พิเศษสิ่งหน่ึงที่ธรรมชาติสร้าง
มาให้กับสัตว์กค็ือ พฤติกรรมการพรางตัว (Camouflage) คือการที่สัตว์ใช้ในการอ าพรางตัวเองเพ่ือ
หลบเลี่ยงจากการถูกโจมตีจากศัตรู หรือเมื่อต้องการล่อเหยื่อให้หลงเขา้มาใกล้ด้วยการท าตัวให้
กลมกลืนเข้ากบัสภาพแวดล้อมในขณะนั้นจนท าให้ไมส่ามารถมองเห็นได้โดยง่าย  

การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่เลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมในการรกัษาสมดุลให้กบั
สภาพแวดล้อมโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยและวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน การพรางจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่
เกิดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการด ารงชีพของตนที่ธรรมชาติสร้างขึ้น โดยมนุษย์พยายามที่จะศกึษาและ
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการนี้เพื่อน ามาปรับใช้ด้วยเช่นกัน 

 ความหมายของค าว่า พราง คือ ท าให้เข้าใจเป็นอ่ืน, ท าให้เลือน, เช่น พรางตัว พรางไฟ 
(ส านักงานราชบัณฑิตยสภา, 2554) 

การพรางตัว หมายถงึ วิธีการสร้างความสัมพันธ์ ด้วยการท าให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการหลบซ่อน  

ประเภทของกระบวนการพรางได้พิจารณาจากความสามารถในการพราง และเพ่ือให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนจึงสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

1.) การพรางที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาติ 
2.) การพรางที่เกิดจากมนุษย์เป็นผู้สร้าง 

 

 ความสามารถทางกายภาพของมนุษย์ที่ด้อยกว่าสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ท าให้รูปแบบการพราง

โดยมนุษย์มีความแตกต่างกัน และเพื่อให้เกดิความเข้าใจได้อย่างชัดเจนของประเภทของการพรางทั้ง 

2 ประเภท จึงน ามาศึกษาหาความสัมพันธ์ร่วมกนัโดยสามารถแยกออกได้เป็น 4 กระบวนการ (จิรัฏฐ์ 

เทิดเหนือเกล้า, 2555) ดังต่อไปนี ้

การพรางของสิ่งมีชีวิตโดยธรรมชาต ิ

1. การใช้สีเพือ่ซ่อนตัว (concealing-coloration) คือ การซ่อนตัวเองที่มีสีผิวหนัง หรือ
ขนที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นจุดเด่น 
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ภาพที่ 2 สุนัขจิ้งจอกอาร์คติก (Arctic fox) ในฤดูหนาวสีขนจะกลมกลืนไปกับหิมะ แต่ฤดูร้อนสีขนจะ
เปลี่ยนไป  ให้เข้ากับก้อนหินและต้นไม้  
ที่มา : (Kratenuan, 2556) 
 

2. ท าให้สีสับสน (Disruptive coloration) โดยสัตว์ที่ใช้เทคนิคนี้จะมีลวดลายที่ผิวหนังโดย
ลวดลายบนผิวหนังจะเป็นลายริ้ว, ลายแถบ หรือลายจุด ซึ่งลวดลายน้ันไปท าลายเค้าโครงร่างเพื่อท า
ให้เหยื่อเกิดความสับสน เช่น ม้าลาย เมื่อฝูงม้าลายว่ิงหนีศัตรูก็ท าให้ศัตรแูยกแยะได้ยากว่าตัวไหนเป็น
ตัวไหน 
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ภาพที่ 3 ฝูงม้าลาย เมื่ออยู่รวมกันก็สามารถท าให้ศัตรูสับสนได้  
ที่มา : (Gadwa, 2016) 

  ส่วนคนมักใช้วธิีการระบายสีบนตัวโดยลอกเลียนแบบลวดลายของสัตว์ แม้กระทั้งกองทัพเรือ
ก็ใช้หลักการนีใ้นการท าให้ข้าศึกสับสนโดยการทาสีเรือรบให้มีลวดลายต่าง ๆ ทีท่ าให้ข้าศึกสับสนว่า
ส่วนไหนเป็นส่วนหัวเรือ หรือ ส่วนท้ายของเรือ  

 

3. การปลอมแปลง (Disguise) คือ การปลอมแปลงให้ตัวเองมีความคล้ายกับวัตถุใน
สภาพแวดล้อม โดยไม่จ าเป็นต้องมีสีเดียวกันกับวัตถุนั้น 

 
 
ภาพที่ 4 ปลาใบไม้กลมกลืนกับพื้นทราย  
ที่มา : (Oddee, 2009) 
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4.การเลียนแบบ (Mimicry) คือ การที่สตัว์มีลักษณะรปูร่างหรือสีสันไปคล้ายกับสัตว์อีก
ชนิด ซึ่งเป็นการคัดสรรทางธรรมชาติ ที่ท าให้สัตว์ที่ไม่มีพษิมีลักษณะไปคล้ายกับสัตว์ที่มีพิษจนท าให้
เผ่าพันธ์ุของมันอยู่รอดจากการถูกล่า โดยลกัษณะการเลียนแบบจ าเป็นต้องมี 2 ตัวการหลัก คือตัว
แรกเป็นตัวต้นแบบ (Model) ตัวที่สองคือตัวที่ไปเลียนแบบให้คล้ายกับตวัต้นแบบ (Mimic) แต่ทฤษฎี
ส าคัญของการเลียนแบบมีอยู ่2 ทฤษฎีที่มีความคล้ายกันแต่รายละเอียดต่างกัน คือ  

 ทฤษฎี Batesian mimicry เป็นการป้องกันตัวเพื่อความอยู่รอด โดยท าให้ผู้ล่าคิดว่าไม่
สามารถกินได้เพราะเป็นสัตว์ที่มีพิษ หรือมีรสชาติที่ไม่พ่ึงประสงค์ หลักการนี้สัตว์ต้นแบบจะเป็นสัตว์ที่
มีอันตราย แต่สัตว์ที่เลียนแบบนั้นไม่มีอันตรายกับผู้ล่า โดยชื่อเรียกทฤษฎีนี้ต้ังขึ้นเพ่ือให้เกียรติแก่ 
Henry Walter Bates นักธรรมชาติวิทยา ชาวอังกฤษ 

 

ภาพที่ 5 ผีเสื้อที่ธรรมชาติวิวัฒนาการมาให้ตัวด้านซ้ายเลียนแบบตัวด้านขวา  
ที่มา : (Readers’ Wildlife photo, 2014) 

 

ภาพที่ 6 กบทัง้สองชนิดคล้ายกัน และมีพิษทั้ง 2 ชนิด  
ที่มา : (Eric Nelson, มปป) 
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ทฤษฎี Mullerian mimicry เป็นการเลียนแบบที่มีรูปแบบที่ไม่สามารถบง่บอกได้ชัดเจนว่า
สัตว์ชนิดใดเป็นตัวต้นแบบและเลียนแบบ เพราะทั้งคู่มีลักษณะที่ผู้ล่าไม่พึงประสงค์ร่วมกันทั้งรสชาติ
และสีสั้นที่มีความคล้ายคลึงกัน โดยชื่อเรียกทฤษฎีนี้ต้ังขึ้นเพ่ือให้เกียรติแก่ Friedrich Theodor 
Muller นักธรรมชาติวิทยา ชาวเยอรมัน (ดร.นันทศักด์ิ ปิ่นแก้ว, 2008) 

การพรางทีเ่กิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้น              
 ธรรมชาติสร้างลักษณะทางกายภาพของมนุษย์ขึ้นในแบบที่แตกต่างจากสัตว์ คือไม่สามารถที่
จะปรับเปลี่ยนลักษณะได้เหมอืนสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ มนุษย์จึงต้องค้นหาวิธีในการด ารงไว้ซึ่งตัวตน 
และความอยู่รอดด้วยการสร้างสรรค์วัสดุต่าง ๆ หรือรูปแบบพฤติกรรมร่วมกันกับลักษณะทาง
กายภาพ เพื่อให้เกิดกระบวนการพรางขึ้น โดยกระบวนการที่มนุษย์น ามาใช้นั้นก็ล้วนมาจาก
กระบวนการของสิ่งมีชีวิตที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ดังนี ้
              
 1.) กระบวนการท าให้กลมกลืน มีรูปแบบไม่ได้แตกต่างจากกระบวนการของสัตว์ โดย
สาเหตุจากปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่แต่ละคนเข้าไปอาศัยอยู่ และเป็นปัจจัยที่ท าใหม้นุษย์ก าหนด
กระบวนการในการสร้างความกลมกลืน แต่รูปแบบที่มนุษย์เลือกใช้คือการสร้างวัตถุจากวัสดุทาง
ธรรมชาติมาปกปิดร่างกายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบและไมเ่กิดความ
แตกต่างต่อการรับรู้ และอีกวิธีการที่มนุษย์เลือกใช้ คือการใช้ลวดลายและพ้ืนที่ให้มีความคล้ายกับ
สภาพแวดล้อมโดยรอบเป็นสิ่งที่มนุษย์จะสามารถท าขึ้นได้ด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น ชุดทหารที่มี
ลวดลายกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่ต้องเข้าไปปฏิบัติการ  
 

      
                                                 
ภาพที่ 7 การเลือกใช้วัสดุทางธรรมชาติมาห่อหุ้มร่างกายให้กลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมและ 
การสร้างสิ่งห่อหุ้มที่เลียนแบบสภาพแวดล้อมของทหาร        
ที่มา : (wikipedia, 2005)  
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             2.) กระบวนการท าให้เกิดความสับสน เป็นวิธกีารลวงเพื่อการป้องกันไม่ให้สามารถถูกใน
มองเห็นได้ง่าย เช่น วิธีการใช้หมอกหรือควันในการบดบังสายตาไม่ให้เห็นในการเคลื่อนที่  
 

 
 

ภาพที่ 8 การใช้หมอกควันในการหลบหนีทางทหาร  
ที่มา  : (wikipedia, 2005) 
 
 3.) กระบวนการเปลี่ยนแปลงความหมาย เป็นการสร้างความหมายใหม่โดยมักถูกน ามาใช้
ทางด้านงานศิลปะ น าเสนอด้วยการใช้ร่วมกับองค์ประกอบอื่น เช่น การใช้แสงที่ส่องผา่นวัตถุเมื่อตก
กระทบกับวัตถุแล้วเกิดเงาเป็นภาพที่สื่อควายหมายได้ใหม่  
 

 
 

  

ภาพที่ 9 การสร้างความหมายใหม่จากการปรากฏขึ้นของเงา  
 ที่มา : (Todayandtomorrow, มปป)              
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 4.) กระบวนการปิดบังซ่อนเร้น  เป็นการใช้สภาพแวดล้อมเป็นตัวช่วยในการปิดบังซ่อนเร้น 
ตัวตนหรือวัตถุด้วยการเข้าไปแทรกตัวกับสภาพแวดล้อมนั้น โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างดีที่สุด  
               

 
 

ภาพที่ 10 การซ่อนองค์ประกอบบางอย่างให้หายไปจากการรับรู้  
 ที่มา : (wikipedia, 2005) 
 
 ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการด ารงชีพด้วยกระบวนการพรางของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ หรือ
มนุษย์ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ เพราะจะขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัยอยู่แล้วจึง
เลือกวิธีการมาใช้โดยมีรูปแบบกระบวนการพรางอยู่ 4 รูปแบบตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นเพื่อความอยู่
รอด (จิรัฏฐ์ เทดิเหนือเกล้า, 2555) 
 

2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพรางกายของสัตว ์

 ความแตกต่างของสภาพแวดล้อมแต่ละพื้นที่ที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ และปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด
กระบวนการพราง ด้วยวิธีการพรางของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดต่างก็มีรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างกัน
ออกไปตามลักษณะเฉพาะโดยมีปัจจัยที่มาเป็นตัวก าหนดให้สิ่งมีชีวิตเกิดการพรางได้ 3 ปัจจัยหลักคือ 

1. ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม 
2. ปัจจัยจากลักษณะทางกายภาพ 
3. ปัจจัยจากพฤติกรรมของสิ่งมชีีวิต 
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 2.2.1 ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ และสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ 

เช่น พื้นที่ทะเลทรายที่มีอากาศร้อนตอนกลางวัน และอากาศหนาวตอนกลางคืน หรือ พืน้ที่ป่าดงดิบ

ที่มีสภาพอากาศร้อนช้ืน ซึ่งสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันนั้นเป็นปัจจัยที่ท าให้สิ่งมีชีวิตได้รู้จักพัฒนา

และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และลักษณะทางกายภาพของตัวเองเพื่อความอยู่รอด 

 2.2.2 ปัจจัยจากลักษณะทางกายภาพ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลกด ารงชีวิตและสืบพันธุ์

ต่อเนื่องอยู่ได้ตราบเท่าจนทุกวันนี้ต้องอาศัย ปัจจัยธรรมชาติเป็นสิ่งเอ้ืออ านวยทั้งทางตรงและ

ทางอ้อม เช่น มนุษย์ต้องการปัจจัยสี่ในการด ารงชีวิต สิ่งมีชีวิตอื่นก็เช่นเดียวกัน คือ ต้องการอาหาร 

และพลังงาน ตลอดจนสภาพสิ่งแวดล้อมทีเ่หมาะสม สิ่งมชีีวิตแต่ละชนิดนั้นต้องการสารอาหารและ

สภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านชนิด ปริมาณ และคุณภาพที่ต่างกัน บางครั้งสารอาหารและสภาพ

สิ่งแวดล้อมที่มคีวามพอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตหนึ่ง แต่อาจจะไม่พอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตอื่นก็ได้ โดยจะมีผล

ต่อการเจริญเติบโตอาจช้าหรือผิดปกติไปจากธรรมชาติ ตั้งแต่ขั้นเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรง หรือเป็น

อันตรายจนไม่สามารถจะมีชวีิตอยู่ได้  

 องค์ประกอบทางกายภาพในการด ารงชีวิต นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญหรือเปน็บริบทขั้นต้น
ส าหรับการด าเนินชีวิตของสรรพชีวิต หากแต่ในระบบชีวภูมิศาสตร์ทั้งสิ่งมีชีวิตและองค์ประกอบทาง
กายภาพน้ัน ต่างก็เป็นทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตามให้แกก่ันและกัน ซึ่งองค์ประกอบทางกายภาพที่มี
ผลต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ 1.) แสงสว่าง 2.) อุณหภูมิ 3.) น้ า 4.) ดินและความช้ืน 5.) ก๊าซและแร่ธาตุ  ซึ่ง
แต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

 
1.) แสงสว่าง  

ดวงอาทิตย์นับว่าเป็นต้นก าเนิดแสงที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง แสงอาทิตย์ทีส่่องมาสู่โลกจะ
เป็นปัจจัยตัวจ ากัดต่ออินทรีย์ทั้งในด้านความเข้มของแสง (light intensity) คุณภาพของแสง (light 
quality) และช่วงแสง (photoperiod) โดยอิทธิพลของแสงที่มีต่ออินทรีย์แต่ละชนิดจะแตกต่างกัน 
โดยเฉพาะพืชชั้นสูง นอกจากแสงจะมีความจ าเป็นส าหรับการสังเคราะห์แสงแล้ว ยังมีอิทธิพลต่อพืช
บางชนิดท าให้ด ารงชีวิตได้ครบวงจร (cycle) อีกด้วย  

ในลักษณะตามธรรมชาติแล้ว แสงจะมีอิทธิพลเกี่ยวข้องต่อพืชมากกว่าสัตว์เพราะพืชเป็น
ผู้ผลิตขั้นปฐม (primary producer) โดยกระบวนการสังเคราะห์แสง นอกจากนี้กระบวนการ
เจริญเติบโต และการสืบพันธุ์หรือการผลิดอกออกผลของพืชล้วนมีความเกี่ยวข้อง กับแสงชนิดที่
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แยกกันไม่ออก ส าหรับสัตว์นัน้แสงมีความส าคัญต่อการมองเห็นเพื่อการเคลื่อนที่ในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสัตว์ เช่น การไล่ล่าเหยื่อ เป็นต้น 

 
2.) อุณหภูมิ  

องค์ประกอบทางกายภาพอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงก็
คือมีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของทั้งพืชและสัตว ์ผลที่เกิดทางอ้อมก็คือจะเป็น
ตัวการส าคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย เช่น ออกซิเจนในน้ า, การเปลีย่นแปลงสรีระ
การเจริญเติบโต และการอพยพของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่จะต้องย้ายถิ่นฐานเมื่อฤดูกาลเปลี่ยนแปลง
และจะกลับมาบริเวณเดิมเมื่อสภาพอุณหภูมิเป็นปกติ 

 
3.) น้ า 

      เป็นส่วนประกอบหลักในเซลล์ของสิ่งมชีีวิตทั้งพืชและสัตว์เพราะมีปริมาณที่มากกวา่

ส่วนประกอบอ่ืน ๆ และมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีพของทั้งสัตว์ และพชืโดยเป็นส่วนประกอบที่มีผล

ต่ออุณหภูมิในอากาศให้มีความชื้นที่เหมาะสม และเป็นตัวจ ากัดทั้งในน้ า และทางบกในลักษณะต่าง ๆ 

เช่น ความเค็มของน้ าทะเล น้ าในดิน และน้ าในอากาศ (Precipitation) ซึ่งส่วนประกอบต่าง ๆเหล่านี้

ล้วนส่งผลต่อการด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย  

4.) ความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ า  
      ความส าคญัของความเป็นกรดเป็นด่างโดยนักสรีระวิทยาได้ค้นพบว่า ระดับค่า pH มี

ความส าคัญมากต่อการควบคุมระบบการหายใจและระบบการท างานของเอนไซม์ภายในร่างกาย 

เพราะถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงค่า pH เพยีงเล็กน้อยอาจส่งผลร้ายต่อสัตว์บางชนิดได้ สิ่งมีชีวิตจะ

อาศัยอยูในดินและแหล่งน้ าที่มีความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ าที่มีความเหมาะสมจึงจะสามารถ

เจริญเติบโต และด ารงชีวิตอยู่ได้ โดยความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ าจะขึ้นอยู่กับปริมาณของแร่ธาตุ

ที่ละลายปะปนอยู่ด้วย 

5.) ก๊าซและแร่ธาตุ  
      ก๊าซออกซิเจนเป็นปัจจัยตัวจ ากัดของสัตว์และพืช โดยมากต้องการในรูปของออกซิเจน

อิสระ (free oxygen) เพื่อใชใ้นการเผาผลาญสารอาหารให้ได้เป็นพลังงานออกมาใช้ จึงถือว่า 

ออกซิเจนอิสระที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมมีผลอยา่งยิ่งต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ในบรรยากาศทั่วไปไม่มากนักแตก่็เพียงพอต่อการการเจริญเติบโตของพืช
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ทั้งหมด แต่หากเพิ่มก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ในขณะที่มีความเข้มของแสงมากก็จะท าให้พืชเติบโต

อย่างรวดเร็ว แต่ในทางตรงกันข้ามกลับท าำให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ได้ โดยตามธรรมชาติในบางบริเวณ 

เช่นหุบเขามรณะ (death valleys) ในชวา ซึ่งเกิดอยู่ระหวา่งภูเขาไฟที่มีคาร์บอนไดออกไซด์รั่วไหล

ออกมารวมกันในปริมาณมาก ท าให้สัตว์ไม่สามารถที่จะด ารงชีวิตอยู่ได้ นั้นแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของ

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวการจ ากัดการแพร่กระจายของสัตว์ด้วย และการที่สัตว์และพืชจะสามารถ

เจริญเติบโตและมีชีวิตอยู่ได้ก็ควรได้รับธาตุอาหารที่มีความเหมาะสม เชน่ พืชจะได้รับคาร์บอนและ

ออกซิเจนจากอากาศเป็นส่วนมาก ส่วนไฮโดรเจนนั้นพืชได้จากน้ า นอกจากธาตุอาหาร 3 ชนิด

ดังกล่าวแล้ว พืชจะได้รับธาตุอาหารจากดิน  คือธาตุไนโตรเจน หรือฟอสฟอรัส และโปตัสเซียม 

เรียกว่า ธาตุอาหารหลัก 

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติอาจจะไม่ได้ด ารงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความพอเหมาะทุก
อย่างเสมอไป เพราะอาจมีปัจจัยอื่นที่ส าคัญกว่าเกี่ยวข้องอยู่ จึงอาจสรุปได้ว่าสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติจะ
อยู่รอดได้ ณ ที่นั้นจะต้องมีสิ่งที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตเพียงพอและปัจจัยสิ่งแวดล้อมไม่เกิน ขอบเขต
ของความอดทน อย่างไรก็ตาม สิ่งมีชีวิตจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ จะต้องมีความสามารถในการ
ปรับตัวให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัย โดยสัตว์ที่ ประสบความส าเร็จในการปรับตัว
ก็จะสามารถด ารงชีพ และแพร่ขยายพันธ์ุต่อไป เรียกว่า การปรับตัว (adaption) ซึ่งเป็นกระบวนการ
ที่จะเพิ่มโอกาสในการด ารงชีวิตในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ โดยการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อม 
  

 2.2.3 ปัจจัยจากพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิต  คือสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจะมีแบบแผนของการ

ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทีเ่กิดขึ้นในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน การตอบสนองอาจเกิดขึ้นทันทีทันใด

หรืออาจเป็นไปอย่างช้า ๆ แต่มีผลท าให้สิ่งมีชีวิตมีการแสดงออกหรือมีพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ ซึง่

มีผลต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตด้วยความหมายของ พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิริยาของ

สิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นทั้งสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้า 

(Stimulus) คือ สัญญาณหรอืการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อกิจกรรมของสิง่มีชีวิต โดยทั่ว ๆ ไปจะแบ่งได้

เป็น 2 ชนิด คือ 
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1. สิ่งเร้าภายในร่างกาย ได้แก่ ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความเครียด ความต้องการทาง
เพศ เป็นต้น 

 2. สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย ได้แก่ แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้ า การสัมผัส สารเคมี เป็นต้น 

กลไกการเกิดพฤติกรรมสิ่งมชีีวิตทุกชนิดสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือตัวกระตุ้น 
(stimulus) โดยการตอบสนองดังกล่าวจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ชนิดของสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปสัตว์
จะแสดงการตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้รวดเร็วและสังเกตได้ง่าย เช่นการกินอาหาร การวิ่งหนี้ศัตรู เป็นต้น 
 กิริยาที่สิ่งมีชีวิตแสดงออกมาเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นนี้เรียกว่า พฤติกรรม 
(behavior) การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ อาจเกิดขึ้นทันทีทันใด หรืออาจล่าช้าไปได้บ้าง และเนื่องจากสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งมีชีวิตจึงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว  

เพื่อน าไปสู่ความอยู่รอดของสิ่งมีชวีิต จึงกล่าวได้ว่า พฤติกรรมเป็นกลไกอย่างหนึ่งในการ
รักษาสภาพสมดุล (homeostasis) ในสัตว์ต่าง ๆ โดยพฤติกรรมของสัตว์เกิดจากการประสานงานกัน
ระหว่างระบบประสาท ระบบกระดูก และระบบกล้ามเนื้อ ตลอดจนระบบต่อมที่มีท่อและต่อมไร้ท่อ
ต่าง ๆ สัตว์แตล่ะชนิดจึงมีพฤติกรรมแตกต่างกัน 

 

2.3 ทฤษฎีและจิตวิทยาสภาพแวดล้อมที่สง่ผลต่อการรับรู้ของมนุษย ์

 

 2.3.1 ทฤษฎีด้านการรับรู้ของมนุษย์ (Perception Theory) 

เติมศักดิ์ คทวณิช (2546) ไดน้ิยามความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการในการ
แปลความหมายที่เกิดขึ้นภายหลังร่างกายรับสัมผัสจากสิ่งเร้า ซึ่งการรับรู้เป็นพ้ืนฐานของการเรียนรู้ที่
ส าคัญของบุคคล และในการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคลจะขึ้นอยู่กับการรับรู้สภาพแวดล้อม  
และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพแวดล้อมนั้น 

กระบวนการรบัรู้ของบุคคล เริ่มจากอวัยวะรับรู้ ได้แก่ ตา หู ปาก จมูก และผิวหนัง รับสัมผสั
จากสิ่งเร้า และส่งต่อมายังสมองเพื่อแปลความหมาย จากนั้นจะตอบสนองสิ่งเร้าทั้งในด้านพฤติกรรม
และความรู้สึกที่บุคคลมีต่อสิง่เร้า กระบวนการรับรู้แสดงดังภาพที่ 11 



  19 

 

ภาพที่ 11 แผนผังแสดงกระบวนการสัมผัสและการรับรู ้
ที่มา :  (เติมศกัดิ์ คทวณิช, 2546) 
 การรับรู้ของบุคคลเกิดจากการมองเห็นถึง 75 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือการได้ยิน 13 

เปอร์เซ็นต์ การสัมผัส 6 เปอร์เซ็นต์ การรับกลิ่น 3 เปอร์เซ็นต์ การรับรส 3 เปอร์เซ็นต์  (Gestalt, 

1992) (วรรณนิดา กลิ่นดี) 

 สิ่งที่มนุษย์สัมพันธ์ด้วย (Aspects of Human Interaction) คือ ความสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว

ที่มีลักษณะเป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่งที่มนุษยส์ร้างขึ้น เช่น อาคาร เครื่องเรือน หรือสภาวะแวดล้อมทาง

อุณหภูมิ แม้ระดับเสียงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์กระท าขึ้น รวมถึงสิ่งทางๆที่ปรากฏตามธรรมชาติ เช่น 

ต้นไม้ ล าธาร ฯลฯ นอกจากน้ียังสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นนามธรรม ได้แก่ คณุค่า ความรู้สกึและทัศนคติ

ต่าง ๆ ทั้งของตนเองและผู้อื่น เพราะมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม จึงท าให้มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างมนุษย์ด้วยกันตามบทบาทหน้าที่ในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

กายภาพอย่างไม่สามารถหลกีเลี่ยงได้ (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2556) 

 2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้สึกอึดอัดในสภาพแวดล้อม  

ความอึดอัด เป็นความรู้สึกของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์รบัรู้ถึงความหนาแน่นในเชิงพ้ืนที่ 
ความรู้สึกถึงความอึดอัดของจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละบุคคล และแตกต่างกันไปตาม
ประสบการณ์ อันเนื่องมาจากความเคยชินที่จะเป็นเหตุส่งผลให้เมื่อตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความ
หนาแน่นเดียวกัน จะสามารถรู้สึกถึงความอึดอัดแตกต่างกันออกไป  
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ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความอึดอัด  

1) ลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล มีคุณสมบัตหิรือคุณลักษณะที่ต่างกันออกไป ทั้งเพศ และอายุ 
ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรม และลักษณะที่ตา่งกันนี้ยังส่งผลต่อการรับรู้ความอึดอัดที่
ต่างกันอีกด้วย จากการศึกษาของ ไอเอลโล, เวียนเธียร์ และเบรินสเติร์น (Aiello, 1983) รวมถึงรู
แบ็ค และแพนเดย์ (Ruback, 1996) พบว่าความเครียดที่เกิดจากสภาวะความอึดอัดน้ันเพศชาย
สามารถรับมือได้ดีกว่าเพศหญิง  

2) ความสัมพนัธ์ของบุคคล โดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นสิ่งที่มาสามารถหลีกเลี่ยงได้
ในการด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมของมนุษย์ ในภาวะความเป็นส่วนตัวที่น้อยมักก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัด 
ซึ่งลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศมีผลต่อการรับรู้ความอึดอัดในภาวะที่มีความหนาแน่นสูง โดย
เพศชายมีความต้องการระยะห่างระหว่างบุคคลมากกว่าเพศหญิง ส่งผลให้เพศชายรับรู้ถึงความอึดอัด
ได้มากกว่าเพศหญิง ส าหรับบุคคลที่มีความสัมพันธ์ที่มีความสนิทสนมกันจะส่งผลต่อการรับรู้ความอึด
อัดลดลง (Fleming, 1987) 

3) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ คือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ล้อมรอบมนุษย์ย่อมส่งผลโดยตรงกับการ
รับรู้ความอึดอัด ทั้งสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น 
สิ่งปิดล้อมในห้องที่มากเกินความจ าเป็นก็ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัดได้ 

 

ปัจจัยทางกายภาพด้านการออกแบบที่ก่อให้เกิดความอึดอัด  

 1.) การออกแบบสถาปัตยกรรม  

 การออกแบบสิ่งก่อสร้างประเภทที่อยู่อาศัย เช่นอาคารพักอาศัยควรมีการส ารวจและวางแผน

ก่อนการก่อสร้างอย่างรอบคอบ เนื่องจากการปรับปรุงแก้ไขในภายหลังท าได้ยากและเสียงบประมาณ 

เป็นจ านวนมากกว่า ดังเช่นในกรณีศึกษาโครงการ Pruitt-Igoe housing project ของ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

 จากการศึกษาพบว่าการรับรู้ความอึดอัดของผู้ที่พักอาศัยในอาคารสูงมีมากกว่าอาคารต่ าและ

ถึงแม้ว่าผู้ที่พักอาคารสูงที่อยู่ช้ันสูงกว่าจะรับรู้ความอึดอดัได้น้อยกว่าผู้ที่อยู่ช้ันต่ ากว่า เพราะสามารถ

รับรู้ได้ถึงทัศนียภาพแวดล้อมภายนอกอาคารได้มากกว่านั่นเอง (Schiffenbauer, 1979) 
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2) การออกแบบพื้นที่ใช้สอย  

ความอึดอัดที่มักเกิดขึ้นภายในอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง เบื้องต้นสามารถแก้ไขได้โดยอาศัย 
หลักการด้านการรับรู้ มาปรับใช้ส าหรับการจัดองค์ประกอบและการจัดสรรพื้นที่ใช้สอย การรับรู้ความ
อึดอัดภายในตัวอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง อาจจะมีเหตุจากพื้นที่ใช้สอยทีม่ีอยู่อย่างจ ากัด และไม่มีความ
เป็นส่วนตัวที่เพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่ ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใช้สอย
เพื่อลดการรับรู้ความอึดอัด (วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, 2556) ยกตัวอย่างเช่น  

2.1) การเพ่ิมพื้นที่ใช้สอย สามารถท าได้หลายวิธีเช่น การเลือกใช้ เครื่องเรือนที่มี
ขนาดเล็กแทนเครื่องเรือนขนาดใหญ่เกินความจ าเป็น หรือเลือกใช้เครื่องเรือนอรรถประโยชน์ 
ที่สามารถพับเก็บ ซ้อนหรือซอ่นได้ เพื่อเป็นการช่วยเพ่ิมพื้นที่ใช้สอย และประหยัดพื้นที่ใน
การจัดวาง และช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้สอยด้วย  

2.2) การเพ่ิมส่วนใช้สอย สามารถก่อให้เกิดภาวะความเป็นส่วนตัวมากยิ่งขึ้น เช่น 
การกั้นพ้ืนที่ส าหรับการใช้งานอเนกประสงค์ที่ต้องท าหลายกิจกรรมพร้อมกัน จะช่วยให้การ
รับรู้ความอึดอัดลดลงได้อีกทางหนึ่ง  

2.3) วิธีการจัดวางเครื่องเรือน ควรหลีกเลีย่งการจัดวางการนั่งในแบบประจันหน้า
กัน เพราะจะส่งผลให้รู้สึกอึดอัด นอกจากจะมีความจ าเป็นหรือผู้ใช้งานมีความสนิทสนมกัน 

2.4) ต าแหน่งของเครื่องเรือน ควรหลีกเลีย่งการจัดวางไว้กลางห้อง และเพ่ือเป็นการ
ลดการกีดขวางที่ก่อให้เกิดความรู้สึกอึดอัด ควรวางไว้บริเวณขอบริมห้อง  

3) องค์ประกอบของการออกแบบ  

องค์ประกอบบางประการก็สามารถส่งผลต่อการรับรู้ความอึดอัดได้เช่นกัน ควรน ามา
พิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการออกแบบ ยกตัวอย่างเช่น ระดับฝ้าเพดาน, รูปทรงของ
ห้อง, รูปแบบผนัง และการกัน้ผนัง  

4) ทัศนาการด้านการออกแบบ  

หลักในการออกแบบทัศนาการที่ดี คือ การพยายามจัดให้สภาพแวดล้อมภายในมีความโปร่ง 
โล่ง และสามารถน าแสงจากธรรมชาติเข้ามาใช้ได้ จะเป็นตัวช่วยส่งผลต่อการรับรู้ความอึดอัดลด
น้อยลงได้ ยกตัวอย่างเช่น การเจาะช่องแสง, การเลือกใช้โทนสีสว่าง หรอืการเลือกตกแต่งผนังด้วยสิ่ง
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ต่าง ๆ ที่สามารถท าให้เกิดความสับสนทางทศันาการที่ส่งผลต่อความรู้สึกอึดอัดสูง ควรค านึงถึง ขนาด 
ลวดลาย สี หรอืจ านวนให้มีความเหมาะสมด้วย 

ผลกระทบของความอึดอัด  

ผลกระทบของความอึดอัดจากภาวะความหนาแน่นเชิงพื้นที่สูง แบ่งได้เป็น 2 ระยะคือ  

1) ผลกระทบระยะสั้น ซึ่งจะส่งผลต่อพฤติกรรมการรับรู้ การเรียนรู้ การท างาน และ
พฤติกรรมทางสังคม  

2) ผลกระทบระยะยาว เป็นผลมาจากการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีความอึดอัดเป็นระยะ
เวลานาน ๆ ซึง่ผลกระทบที่ได้รับคือ ความรู้สึกอึดอัดนั้นก่อให้เกิดความเครียด และน ามาซึ่งความ
เจ็บป่วยในที่สุดในอัตราที่สูงมากตามสภาวะความหนาแน่น (Fleming, 1987) 

ผลกระทบจากความอึดอัดจากภาวะความหนาแน่นเชิงพื้นที่ของบุคคล แบง่ได้ 3 ประการ 
(วิมลสิทธิ ์หรยางกูร, 2556) คือ 

1) ผลกระทบต่อบุคคล โดยตรงที่เกิดจากความอึดอัดจากภาวะความหนาแน่นในเชิงพื้นที่สูง
คือ ผลกระทบที่เกี่ยวกับอารมณ์โดยก่อให้เกิดภาวะความเครียดสะสม และส่งผลกับสุขภาพของบุคคล
จนน ามาซึ่งความเจ็บป่วยในที่สุด  

2) ผลกระทบต่อสังคม มีผลอันมาจากพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่รับรู้ความอึดอัดจาก
ภาวะความหนาแน่นเชิงพ้ืนที่สูง ส่งผลให้บุคคลในสังคมเกดิพฤติกรรมก้าวร้าว ขาดความสนใจ หรือ
การเกื้อกูลบุคคลอื่นที่อยู่ในสงัคมเดียวกัน จนน ามาซึ่งปัญหาต่าง ๆ ทางสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

3) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ มีผลอันมาจากภาวะความเครียดหรือความไม่พร้อมทาง สุขภาพ
ร่างกายและจิตใจของบุคคลในสังคมที่เกิดความอึดอัดจากภาวะความหนาแน่นเชิงพื้นที่สูง ส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลงอันเป็นสาเหตุท าให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตามมา 

 

 2.3.3 แนวคิดเกี่ยวกับพฤตกิรรมการอยู่อาศัย  

 พฤติกรรมการอยู่อาศัย เป็นการบ่งชี้ถึงรูปแบบหรือลักษณะในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ซึ่ง

คนที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่นั้น มีรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไปมากจากในอดีตเนื่องมา 

จากสภาพเศรษฐกิจและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยพฤติกรรมการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไป
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เพราะสภาพทางเศรษฐกิจมีความน่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ การปรับตัวสูงขึ้นของราคาที่ดินใน

ปัจจุบัน แต่ก าลังในการซื้อนั้นไม่ได้ปรับตัวตาม อีกทั้งความหนาแน่นของประชากรที่อพยพเข้า

มาหางานท าในเมืองใหญ่ รวมถึงการลดขนาดของครอบครัวลง อาคารชุดจึงสามารถตอบโจทย์

ของที่อยู่อาศัยในสภาวการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากอาคารชุดมักตั้งอยู่ในท าเลกลางใจ

เมือง หรือบริเวณที่มีการขนส่งมวลชนที่สะดวกรวดเร็ว เช่น แนวเส้นทางของรถไฟฟ้า (BTS) 

หรือรถไฟใต้ดิน (MRT) ซึ่งสามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง (โพสต์ทูเดย,์ 2555) 

 

ความส าคัญในการออกแบบพื้นที่ขนาดเล็ก 

 ด้วยการพยายามสร้างความต่อเน่ืองภายในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด โดยไมค่วรหยุดความต่อเนื่อง

ของพ้ืนที่ด้วยการกั้นผนังโดยเฉพาะผนังแบบทึบ เพราะจะยิ่งเป็นการท าให้พื้นที่ดูแคบลงไปอีก หากมี

ความจ าเป็นที่จะต้องแบ่งพื้นที่ในการใช้งานควรเลือกกั้นผนังแบบโปร่ง หรือ 1) การใชเ้ครื่องเรือน 

เช่น ชั้นวางของ หรือตู้ต่าง ๆ ในการกั้นพื้นที่แทนการกั้นผนัง ซึ่งวิธีช่วยแบ่งพื้นที่ใช้งานแล้วยังจะช่วย

เพิ่มพื้นที่เก็บของได้อีกด้วย 2) การกั้นพื้นทีด่้วยฉากกั้นแบบพับ บานเฟี้ยม เพื่อช่วยในการปรับเปลี่ยน

พื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน 3) ม่านทีส่ามารถเลื่อนปิดเปิดได้ การใช้ผ้าม่านเป็นตัวกั้นห้อง 

นอกจากจะท าให้ดูโล่งโปร่งสบายมากขึ้นแลว้ แสงสามารถส่องทั่วถึงมากขึ้นท าให้อากาศหมุนเวียนได้

ดีขึ้นด้วย โดยปกติการติดรางผ้าม่านมักติดบริเวณเหนือขอบหน้าต่าง แต่ ส าหรับพ้ืนทีข่นาดเล็กควร

ติดรางผ้าม่านให้ชิดเพดาน เพื่อลวงตาให้ห้องดูใหญ่ขึ้น โดยผ้าม่านที่ทิ้งตัวจาก เพดานลงมา จะท าให้

รู้สึกเหมือนมีหน้าต่างบานสูงทให้ห้องดูกว้างขึ้น หรือ 4) การแบ่งพ้ืนที่ด้วยสีหรือพื้นผิวบริเวณผนังกับ

พื้น ซึ่งนอกจากจะช่วยในการแบ่งพื้นที่ใช้งานแล้ววิธีนี้ยังช่วยสร้างบรรยากาศ และเพิม่มิติได้อีกด้วย 

(Peach Panchita, มปป.) 

 การจัดวางเครื่องเรือน ควรจัดให้มีพื้นที่ว่างภายในห้องมากที่สุด โดยลักษณะห้องที่มี

พื้นที่จ ากัดไม่ควรจัดวางเครื่องเรือนแบบลอยตัว คือการจัดวางแบบมีพื้นที่ว่างโดยรอบ จึงควร

จัดในลักษณะชิดผนังด้านใดด้านหนึ่ง หรืออาจจัดกลุ่มกันไปตามประโยชน์ใช้สอยและควร
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ผสมผสานการจัดวางให้มีระดับสูงต่ าเพื่อเป็นตัวน าสายตา เพราะสิ่งส าคัญในการออกแบบพื้นที่

ขนาดเล็ก คือการท าให้บรรยากาศภายในห้องไม่เหมือนอยู่ในกล่องด้วยการผสมผสานเครื่อง

เรือนหลายขนาดเพื่อให้มีการถ่วงดุลกัน 

การใช้เครื่องเรือนที่สามารถยืด หด พับเก็บ หรือมีล้อเลื่อน ก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ใช้
สอยได้มาก เพราะสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการใช้งานและเคลื่อนที่ไปใช้ในส่วนต่าง ๆ ได้
อย่างสะดวก หรือเมื่อไม่ใช้งานก็สามารถเก็บได้โดยไม่เปลืองพื้นที่ ถ้าหากเป็นเครื่องเรือนที่
สามารถเก็บแบบซ้อนชิ้นเล็กใน ชิ้นใหญ่ หรือถอดประกอบแยกส่วนได้ด้วยจะยิ่งช่วยประหยัด
พื้นที่ได้มากขึ้นด้วย (Editor, 2554) (ณฤดี สีแก้วม,ี 2557) 

 

2.4 การออกแบบเครื่องเรือน 

 เครื่องเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์ หมายถึง เครือ่งตกแต่งบ้านพักอาศัยซึ่งมีประโยชน์ใช้สอย และ

เพิ่มความสะดวกสบายต่อการด ารงชีพ แต่ในปัจจุบันนี้เครื่องเรือนมีบทบาทมากขึ้น ตอบสนอง

ความสุขทางกายและใจอันสง่ผลต่อคุณภาพชีวิต และประสิทธิภาพในการท างานโดยตรง  

 (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2550) กล่าวถึงเครื่องเรือนไว้ว่า ความหมายของเฟอร์นิเจอร์ หรือ

เครื่องเรือนนั้น มุ่งเน้นที่บทบาทหน้าที่ เพื่อสนับสนุนการใช้งานกับมนุษย์โดยตรงทุกอิริยาบถ 

นับตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน เครื่องเรือนมีบทบาทส าคัญยิ่ง โดยมีขอบเขตของห้องและหน้าที่ใช้

สอย เป็นเครื่องก าหนดที่จะบอกให้ทราบว่า เครื่องเรือนนั้นเป็นเครื่องเรือนอะไร และประเภท

ใด อยู่ใน อาคารหรือนอกอาคาร 

 

ประเภทของเครื่องเรือน  

 เครื่องเรือนถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานได้หลายลักษณะ โดยมีหน้าที่ในการ

อ านวยความสะดวกสบายส าหรับการท ากิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันทั้งภายในและ

ภายนอก รวมถึงในที่สาธารณะ เช่น การท างาน การนั่ง การนอน การรับประทานอาหาร ฯลฯ 

เครื่องเรือนอาจถูกสร้างขึ้นเพื่อการใช้แบบส่วนตัว หรือแบบกลุ่ม โดยอาจมีการผลิตจากวัสดุ
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หลากหลายชนิดด้วยเช่นกัน เช่น ไม้ พลาสติก โลหะ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรเครื่องเรือนก็เป็นตัว

ที่ท าหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ที่พักอาศัยกับตัวบ้าน หรือเป็นตัวเชื่อมระหว่างมนุษย์กับงาน

สถาปัตยกรรม โดยเครื่องเรือนใช้หลักเกณฑ์ในการแบ่งประเภทตามรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 1. แบง่ตามสภาพแวดล้อม 

 เครื่องเรือนแบ่งตามสภาพแวดล้อมได้ 2 ประเภท ได้แก่ 

 1.1 เครื่องเรือนที่ใช้ภายในอาคาร (Indoor Furniture) มีบทบาทกับมนุษย์ในทุก

อิริยาบถ และมีความส าคัญอย่างมากในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ มีหน้าที่ช่วยอ านวยความ

สะดวกในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ภายในที่พักอาศัย มีผลต่อการตกแต่งบรรยากาศภายในห้อง

โดยมีขอบเขตของห้องและหน้าที่เป็นตัวก าหนดชนิดของเครื่องเรือนโดย ขนาด สัดส่วน 

โครงสร้าง ข้อต่อต่าง ๆ ของเครื่องเรือนมีผลต่อการใช้งาน และระยะเวลาในการใช้งาน โดย

ผู้ใช้เครื่องเรือนสามารถใช้เครื่องเรือนให้เป็นตัวก าหนดทิศทาง พื้นที่ว่างและการจัดสรรพื้นที่ใช้

สอยต่าง ๆ ขึ้น (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2550) 

 1.2 เครื่องเรือนที่ใช้ภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture) มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ 

อาคาร และสิ่งแวดล้อมภายนอก มนุษย์อาจใช้เวลากับเคร่ืองเรือนประเภทนี้ไม่มากนัก หรือใช้

เพียงครั้งคราว เช่น ชุดเก้าอี้สนาม ม้านั่งในสวน เป็นต้น แต่คุณสมบัติที่มีความส าคัญของเครื่อง

เรือนประเภทนี้คือ จ าเป็นต้องมีความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ทนต่อสภาพแวดล้อมของ

พื้นที่นั้น ๆได้ จึงท าให้การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมมีความส าคัญมาก โดยวัสดุที่นิยมน ามาใช้ 

ได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้แดง โลหะ เช่น เหล็กชุบซิงก์ สเตนเลส  เป็นต้น โดยการออกแบบ

ลักษณะและรูปร่างของเครื่องเรือนประเภทนี้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน หรือแม้กระทั่งรูปแบบของงานสถาปัตยกรรมที่เครื่องเรือนจะไป

ตั้งอยู่  

 2. แบ่งตามรูปแบบของเครื่องเรือน 

 เครื่องเรือนสามารถแบ่งตามลักษณะของรูปแบบได้ 3 ประเภท ได้แก่ 
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 2.1 เครื่องเรือนรูปแบบทางการ (Formal Style Furniture) เป็นเครื่องเรือนที่เกิดจาก

ความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีลักษณะที่สืบทอดต่อ ๆกันมา มีความภูมิฐาน วิจิตร

สวยงาม โดยส่วนมากใช้กันเฉพาะภายในปราสาทราชวัง หรือบ้านของขุนนางชั้นสูงเท่านั้น 

 2.2 เครื่องเรือนท้องถิ่น (Provincial Style Furniture) หรือ เครื่องเรือนแบบไม่เป็น 

ทางการ (Informal Style Furniture) เป็นเครื่องเรือนที่มีการเลียนแบบมาจากเครื่องเรือน

รูปแบบทางการโดยชาวบ้าน หรือสามัญชนที่ต้องการเครื่องเรือนไว้ใช้สอย แต่ไม่ได้น าเอา

กฎเกณฑ์มาใช้ในการออกแบบที่มีการลดทอนรายละเอียด รวมถึงการเลือกใช้วัสดุและความ

ประณีตในการผลิตด้วย 

 2.3 เครื่องเรือนรูปแบบทันสมัย (Modern Style Furniture) เครื่องเรือนแบบนี้ 

เกิดขึ้นในยุคศตวรรษที่ 20 โดยยังน าเอาหลักการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ตามแบบ

เครื่องเรือนทั้งสองแบบข้างต้น แต่จะมีการปรับแก้ให้มีความแตกต่างออกไปตามยุคสมัย และ

ขึ้นอยู่กับความต้องการทางด้านประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น โดยการค้นหาความต้องการของผู้ใช้ 

แล้วน ามาปรับแก้ก่อนน าไปผลิตในระบบอุตสาหกรรม จึงท าให้เกิดรูปแบบใหม่ขึ้นมา จัดว่าเป็น

ยุคเร่ิมต้นของเครื่องเรือนสมัยใหม่  

 

หลักการออกแบบเครื่องเรอืน  

 การออกแบบเครื่องเรือน เป็นการน าหลักองค์ประกอบในการออกแบบมาใช้ร่วมกัน

อย่างมีหลักเกณฑ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความงาม ซึ่งเป็นคุณลักษณะส าคัญที่ควรมี 

โดยการออกแบบเป็นการสร้างค่านิยมทางความงาม และสนองคุณประโยชน์ทางกายภาพให้แก่

มนุษย์ด้วยหลักในการออกแบบทั่ว ๆไป โดยเฉพาะหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ (อุดมศักดิ์ สาริ

บุตร, 2550) ซึ่งจ าเป็นต้องพิจารณาทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 1.) หน้าที่ใช้สอย (Function) การออกแบบต้องค านึงถึงประโยชน์และหน้าที่การใช้งาน 
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 2.) ความงาม (Aesthetic) การออกแบบต้องค านึงถึงความงามของรูปแบบเครื่องเรือน 

วัสดุ รูปร่าง โครงสร้าง และองค์ประกอบต่าง ๆ  

 3.) ความปลอดภัย (Safety) การออกแบบต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และ

ผู้เกี่ยวขอ้ง 

 4.) ความถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ (Ergonomic) การออกแบบต้องค านึงถึงสัดส่วน

ทีเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย หรือไม่ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บจาก

การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้สัดส่วนมาตรฐาน  

 5.) ความทนทาน (Durability) การออกแบบต้องค านึงถึงความทนทาน และ 

ความสามารถในการสนองต่อหน้าที่ใช้งานได้นานตามความเหมาะสม  

 6.) ราคา (Cost) การออกแบบต้องค านึงถึงราคาต้นทุนในการผลิตและจ าหน่าย สิ่งที่จะ 

ท าให้ราคาต้นทุนอยู่ในความเหมาะสมคือ การเลือกใช้วัสดุอย่างประหยัด เหมาะกับงาน 

สามารถหา และผลิตได้ง่าย  

 7.) วัสดุ (Material) การออกแบบต้องค านึงถึงการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะกับการใช้งาน 

โดยพิจารณาถึงหน้าที่หลัก ความงาม ราคาและกระบวนการผลิต   

 8.) โครงสร้าง (Construction) การออกแบบต้องค านึงถึงโครงสร้างที่ต้องมีแข็งแรง 

ควรเลือกวัสดุ และวิธีการที่เหมาะสมส าหรับการรับน้ าหนักและรองรับการใช้งานต่าง ๆ   

 9.) กรรมวิธีการผลิต (Production) การออกแบบต้องค านึงถึงกรรมวิธีการผลิตที่ควร 

เป็นไปได้ และไม่ยุ่งยากจนเกินไป  

 10.) ลักษณะเฉพาะ (Personality) การมีลักษณะเฉพาะในงานออกแบบเป็นการแสดง

ถึง การที่นักออกแบบได้วิเคราะห์และคิดค านวณอย่างจริงจังแล้ว และได้สร้างงานออกแบบนั้น 

ๆ ขึ้นมาด้วยตนเอง มีลักษณะอันเป็นอิสระ  

 11.) การซ่อมบ ารุงรักษา (Maintenance) เมื่อน าผลิตภัณฑ์ไปใช้งานแล้วหากเกิดการ 
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ช ารุด เสียหายควรสามารถแก้ไขซ่อมแซมได้โดยง่าย เพื่อยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์  

 12.) การขนส่ง (Transportation) การออกแบบต้องค านึงถึงการขนส่งและบรรจุหีบห่อ 

เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกและราคาในการขนส่ง เป็นต้น  

ในการออกแบบการให้ความส าคัญทางด้านความงาม และทางด้านประโยชน์ใช้สอย จ าเป็นต้อง 

ให้มีความสัมพันธ์กัน หากจะเน้นทางด้านใดด้านหนึ่งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ถ้า

ต้องการเพียงแค่ความงามก็ออกแบบโดยเน้นทางด้านความงามของผลิตภัณฑ์เป็นส าคัญ และ

เน้นทางด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นเรื่องรอง    

หลักการพื้นฐานในการออกแบบ 

การออกแบบมีหลักการพื้นฐาน โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ตามที่ได้กลา่ว
มาแล้วในบทเรียนเรื่อง “ องค์ประกอบศิลป ์” คือ จุด เสน้ รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก ส ีและพื้นผิว 
น ามาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยมีหลักการ ดังนี ้

 
          1.) ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบ ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ใน
หน่วยงานเดียวกันเป็นกลุ่มก้อน หรือมีความสัมพันธ์กันทัง้หมดของงานนั้น ๆ และพิจารณาส่วนย่อย
ลงไปตามล าดับในส่วนย่อย ๆก็คงต้องถือหลักนี้เช่นกัน 
          

2.) ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลักทั่ว ๆไปของงานศิลปะที่จะต้องดูความ
สมดุลของงานนั้น ๆ ความรู้สกึทางสมดุลของงานนี้เป็นความรู้สึกที่เกิดขึน้จากความคิดในด้านความ
งามในสิ่งนั้น ๆ มีหลักความสมดุลอยู่ 3 ประการ 
                 2.1 ความสมดลุในลักษณะเทา่กัน (Symmetry Balancing) 
คือ ลักษณะที่เป็นแบบซ้าย-ขวา บน-ล่าง เป็นต้น ความสมดุลในลักษณะนี้สามารถดูและเข้าใจไดง้่าย 
                2.2 ความสมดลุในลักษณะไม่เท่ากัน (Non-symmetry Balancing) คือมลีักษณะสมดลุ
อยูใ่นตัวเองไม่จ าเป็นจะต้องมีลักษณะที่เทา่กันแตเ่มื่อดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดุลกันอยูใ่น
ตัว ลักษณะการสมดุลแบบนีผู้้ออกแบบจะต้องมีการลองเทียบดูให้มีความแน่ใจในว่า ความรู้สึกของผู้
ที่พบเห็นด้วยเป็นความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกต่างกันได้ เช่น ใช้ความสมดุลกันด้วยผิว 
(Texture) ด้วยแสงเงา (Shade) หรือด้วยส ี(Color) 
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                2.3 จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใด ๆที่เป็นวัตถุสิ่งของ และ
จ าเป็นต้องใช้งานด้านการทรงตัวจ าเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ การไม่โยกเอียง
หรือให้ความรูส้ึกไม่มั่นคงแขง็แรง ดังนั้นสิ่งใดที่ต้องการจุดศูนย์ถ่วงแล้วผู้ออกแบบจะต้องระมัดระวัง
ในสิ่งนี้ให้มาก ตัวอย่างเช่น เก้าอี้จะต้องตั้งตรงยึดมั่นทั้งสี่ขาเท่า ๆ กัน การทรงตัวของคนถ้ายืน 2 ขา 
ก็จะต้องมีน้ าหนักลงที่เท้าทั้ง 2 ข้างเท่า ๆ กนั ถ้ายืนเอียงหรือพิงฝา น้ าหนักตัวก็จะลงเท้าข้างหนึ่ง
และส่วนหนึ่งจะลงที่หลังพิงฝา รูปปั้นคนในท่าวิ่งจุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ใด ผู้ออกแบบจะต้องรู้และวางรูป
ได้ถูกต้องเรื่องของจุดศูนย์ถ่วงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิ่งของน่ันเอง 
          

 3.) ความสัมพนัธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts) ในเรื่องของศิลปะนั้น เป็นสิ่งที่จะต้อง
พิจารณากันหลายขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องความรู้สึกที่สัมพนัธ์กัน ได้แก่ 
                  3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest) งานด้านศิลปะ
ผู้ออกแบบจะต้องมีจุดเน้นให้เกิดสิ่งที่ประทับใจแกผู่้พบเห็น โดยมีข้อบอกกล่าวเป็นความรู้สึกร่วมที่
เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้น ๆ ความรู้สึกนี้ผู้ออกแบบจะต้องพยายามให้เกิดขึ้นเหมือนกัน 
                  3.2 จุดส าคัญรอง (Subordinate) คงคล้ายกับจุดเน้นนั่นเองแต่มีความส าคัญรองลงไป
ตามล าดับซึ่งอาจจะเป็นรองส่วนที่ 1ส่วนที ่2 ก็ได้ ส่วนนีจ้ะช่วยให้เกิดความลดหลั่นทางผลงานที่
แสดง โดยผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงสิ่งนี้ด้วย 
                  3.3 จังหวะ (Rhythm) โดยทั่ว ๆ ไปสิ่งที่สัมพันธ์กันในสิ่งน้ัน ๆย่อมมีจังหวะ ระยะ
หรือความถี่ห่างในตัวมันเองก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์อยู่ก็ดีจะเป็นเส้น สี เงา หรือชว่งจังหวะของ
การตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ที่มีความสัมพนัธ์กันในที่นั้นเป็นความรู้สึกของผู้พบเห็นหรือผู้ออกแบบ
จะรู้สึกในความงามนั่นเอง 
                 3.4 ความต่างกัน (Contrast) เป็นความรู้สกึที่เกิดขึ้นเพ่ือช่วยให้มีการเคลื่อนไหวไม่
ซ้ าซากเกินไปหรือเกิดความเบ่ือหน่าย จ าเจ ในการตกแต่งก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้ออกแบบมักจะหาทางให้
เกิดความรู้สึกขัดกันต่างกันเช่น เก้าอี้ชุดสมัยใหม่แต่ขณะเดียวกันก็มีเก้าอี้สมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ด้วย 1 
ตัว เช่นนี้ผู้พบเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันท าให้เกิดความรู้สึก ไมซ่้ าซาก รสชาติแตกต่างออกไป 
                 3.5 ความกลมกลืน (Harmonies) ความกลมกลืน ในนี้นั้นหมายถึงพิจารณาในส่วนรวม
ทั้งหมดแม้จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันการใช้สีที่ตัดกันหรอืการใช้ผิว ใช้เส้นที่ขัดกัน ความรู้สึกส่วน
น้อยนี้ไม่ท าให้ส่วนรวมเสียกถ็ือว่าเกิดความกลมกลืนกันในส่วนรวม ความกลมกลืนในส่วนรวมนี้ถ้าจะ
แยกก็ได้แก่ความเน้นไปในส่วนมูลฐานทางศลิปะอันได้แก่ เส้น แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผวิ สี นั่นเอง 
 
              งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปจัจัยต่าง ๆ  ทัง้รูปแบบ(form) ประโยชน์ใช้
สอย(function)  กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) และอื่น ๆ  ให้เข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต แฟชั่น หรือ
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แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวให้มีความสวยงามโดดเด่น โดยมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางด้านการตลาด และความเป็นไปได้ในกระบวนการผลิต
จ านวนมาก    ส่วนการให้ล าดับความส าคัญของปัจจัยต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับวตัถุประสงค์และความซับซ้อน
ของตัวผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น การออกแบบเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าตามแฟชั่น  อาจพิจารณาที่
ประโยชน์ในการใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช ้และความสวยงาม เป็นหลัก  แต่ส าหรับการ
ออกแบบยานพาหนะ เช่น  จักรยาน  รถยนต ์ หรือเครื่องบิน  อาจต้องค านึงถึงปัจจัยดังกล่าวครบทุก
ข้อหรือมากกว่านั้น 
  
สรุป 

           การออกแบบ คือ กจิกรรมการแกป้ัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ัง
ไว ้ (Design is  a  goal-directed  problem-solving) เป็นการกระท าของมนุษย ์ ดว้ย
วัตถุประสงค์ที่ต้องการแจ้งผลนั้นเป็นสิ่งใหม่ๆ  โดยมีทั้งทีอ่อกแบบเพื่อสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจาก
ของเดิม หรือปรับปรุงเพ่ิมเติมจากของเดิมที่มีอยู่  ความส าคัญของการออกแบบนั้นเป็นขั้นตอน
เบื้องต้นที่จะท าให้กระบวนการในการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประสบผลส าเร็จในตลาดและตรงตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
           งานออกแบบ คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการเลือกน าเอาองค์ประกอบมาจัดเรียงให้เกิด
รูปทรงใหม่ที่สามารถตอบสนองความต้องการ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง  และสามารถผลิต
ได้ด้วยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่มีอยูใ่นขณะนั้น (อทิตติญากร พลหงษ,์ มปป.) 
            
วัสดุ  
  
 วัสดุที่ใช้ในการน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยมีอยู่ด้วยกันหลายประเภท 
โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและรวบรวมประเภทของวัสดุที่ใช้ในการผลิต ของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่มี 
อยู่ทั่วไปตามท้องตลาดในปัจจุบันนี้ ซึ่งจะกล่าวถึงเฉพาะวัสดุที่มีความนยิมในการน ามาใช้เท่านั้นโดย
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้  
             
 โลหะ นับว่าเป็นวัสดุที่มีความส าคัญที่สุดในอุตสาหกรรมในปัจจุบันนี้ โดยรูปร่างลักษณะวัสดุ
โลหะ มี 4 ลักษณะดังนี้  
 1. เศษหรือช้ิน (Bulk of make-up materials)  
 2. แผ่น (Sheets, plates and strip)  
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 3. โครงสร้าง (Structural shapes)  
 4. แท่งหรือท่อน (Rod and bar stock)  
โลหะเป็นวัสดุที่ได้จากการถลุงสินแร่ต่าง ๆ ได้แก่ เหล็ก ทองแดง อลมูิเนียม นิเกิล ดีบุก สังกะสี 
ทองค า ตะกั่ว เป็นต้น โดยคุณสมบัติของวัสดุประเภทโลหะ คือ สามารถเป็นตัวน าความร้อนได้ดี มี
ความคงทนถาวรตามสภาพ ไม่เสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานะภาพง่าย เป็นของแข็งที่อุณหภูมิ
ปกติ มีความแข็งและความเหนียวสูง ผิวมนัขาว  
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากโลหะ เช่น โคมไฟ โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นวางของ กรอบรูป เชิง
เทียน นาฬกิา เป็นต้น  
            
 พลาสติก  ในปัจจุบันพลาสติกมีความหลากหลาย และนิยมน ามาใช้กันอย่างกว้างขวางใน
ระบบอตุสาหกรรม โดยคุณสมบัติของพลาสติกจะมีความพิเศษและโดดเด่นกว่าวัสดุอื่นอยู่หลายอย่าง  
เช่น ตัวพลาสติกมีความแข็ง อ่อนนุ่ม ใส ทบึ ยืดตัวได้ดี เหนียวทนทาน น้ าหนักเบา ไม่ซึมน้ า จึง
สามารถท าการเคลื่อนย้ายได้ง่ายและท าความสะอาดได้ง่าย  
  สว่นข้อเสียคือ ไม่ค่อยแข็งแรง ไม่ทนทานต่อความร้อน หรือแสงแดดจัด เพราะจะท าให้
พลาสติกกรอบ หรือมีความออ่นตัวลงได้ จึงไม่สามารถน าไปใช้งานภายนอกตัวอาคารได้ และไม่นิยม
ท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆ  เพราะมีความบอบบาง ในระบบอุตสาหกรรมนิยมใชร้่วมกบัวัสดุอื่น ๆ 
เช่น สเตนเลส หรือเหล็ก เพื่อน ามาเป็นตัวช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และสามารถดีไซด์รปูทรงในมี
ความหลากหลายมากย่ิงขึ้น จนเป็นที่นิยมในการน ามาใช้ผลิตของตกแต่งบ้านสมัยใหม ่ 
 ลักษณะของผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากพลาสติก เช่น ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ กระถางต้นไม้ 
กรอบรูป แจกัน เป็นต้น  
            
 ไม้ เป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในการน ามาใช้งานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งที่อยู่อาศัย โดยคุณสมบัตหิลัก ๆโดยรวมของวัสดุไม้ คอื มีความ
แข็งแกร่ง มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อม ง่ายต่อการตกแต่ง ยืดหรือหดตัวน้อย มีความสวยงาม 
และสามารถน ามาผลิตช้ินงานได้หลากหลายรูปแบบตามต้องการ  รูปแบบชนิดของเน้ือไม้ที่น ามาใช้
งานสามารถแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท  คือ  
 1. ประเภทไม้จริง โดยเฟอร์นิเจอร์หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้จริงจะมีดีไซด์ที่สวยงามจาก 
ลายไม้และสีของไม้ แต่ค่อนข้างราคาสูง ไม้ที่ใช้ผลิตจะผา่นการอบแห้ง เพ่ือป้องกันการโก่งงอ ซึ่ง 
 จะท าให้เปลี่ยนรูปและท าใหเ้สียหายได้ในภายหลัง ซึ่งจะมทีั้งไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ฉ าฉา ไม้กะบาก ไม ้
 ยาง ฯลฯ ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง ไม้มะม่วง ฯลฯ และไม้เนื้อแกร่ง เช่น ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม ้
 เกลือ ฯลฯ   
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 2. ไม้อัด หรือ Veneer หมายถึง ไม้ที่ผ่านการแปรรูปเป็นไม้อัด หรือ Veneer แล้วน ามา
ติดต้ังบนแผ่นไม้ หรือโครงไมอ้ีกช้ันหนึ่งก่อนจะน ามาประกอบหรือติดต้ัง จนเป็นเฟอร์นิเจอร์ด้วยการ
อัดแรงดันสูงจนเกิดการยึดเกาะเป็นแผ่น จึงมีความหนาแนน่ และทนทานมาก แต่มีราคาที่แพงกว่า  
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง และยังมีผิวหน้าหรือลวดลายที่สวยงาม และหลากหลาย  
 3. ไม้สังเคราะห์ เช่น MDF Board, Particle Board เป็นต้น MDF Board เป็นผลผลิตที่ได้
จากพืชล้มลุกที่มี Cellulose มากแล้วน ามาผ่านกรรมวธิีการผลิต และอัดขึ้นรูปจนท าให้ได้แผ่นไม้ที่มี 
 ความแข็งแรงปานกลาง แผ่น MDF จุดด้อย คือเมื่อโดนน้ าหรือความช้ืนจะมีอาการบวม ส่วน  
 Particle Board หมายถึงแผ่นไม้ที่ผ่านการขึ้นรูปโดยการน าเศษไม้ชิ้นเล็ก ๆ (Particles) มาผสมลง
ในกาวชนดิพิเศษและอัดขึ้นรูป จนได้แผ่นไม้ที่มีความแข็งแรงปานกลาง จุดด้อย คือมีความหนาแนน่
น้อย เนื่องจากเนื้อวัสดุส่วนใหญ่เป็นกาวที่แข็งตัว จึงนิยมที่จะน ามาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ในระบบ
อุตสาหกรรมแบบ Mass Production เช่น เฟอร์นิเจอร์ Knock down  
            ลักษณะผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากไม้ เช่น ชุดเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ เก้าอี้ โคมไฟ ชั้นวางของ 
ฉากกั้น เป็นตน้  
             
            แก้ว เป็นวัสดุอีกอย่างหนึ่งซึ่งใช้ท าผลิตภัณฑ์ทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น ภาชนะต่าง ๆ โดย
แก้วเป็นวัสดุเก่าแก่ที่มีกรรมวิธีการผลิตหลายรูปแบบ เช่น การอัดขึ้นรูป การเป่า เป็นต้น ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแก้ว เช่น โคมไฟ กระถางต้นไม้ แจกัน เป็นต้น  
             
 เซรามิก เป็นวัสดุที่นิยมน ามาใช้ผลิตของตกแต่งบ้านอย่างแพร่หลายด้วยคุณสมบัติของเซรา
มิกที่มีความทนทานต่อสารเคมีในอุณหภูมปิกติ และอุณหภูมิสูง สามารถความร้อนได้สูง มีความคงทน
ต่อสภาพบรรยากาศภายนอกที่พักอาศัย และมีความสวยงาม และยังมีคณุสมบัติพิเศษตามแต่ละ
ประเภทอีกด้วย โดยประเภทของเซรามกิสามารถจ าแนกคณุภาพได้จากเนื้อของผลิตภัณฑ์ ดังนี้   
 1. พอร์ซเลน (Porcelain) เปน็เซรามิกที่มีเนื้อสีขาว เคลือบผิวเป็นมัน โปร่งแสง มีความ 
 แข็งแกร่งเหมอืนแก้วไม่ดูดซึมน้ า เวลาเคาะจะมีเสียงดังกังวาน  
 2. โบนไชน่า (Bone China) เป็นเครื่องปั้นดินเผาชั้นดีที่สุดมีราคาแพงที่สุด มีความขาวและ 
เคลือบเป็นมันวาวมาก เนื้อละเอียด บางเบา และโปร่งแสงมาก มีความแข็งแกร่งดีมาก โดยตัวอย่าง 
ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ได้แก่ ถ้วย ชาม เครื่องประดับ เป็นต้น   
 3. เอิร์ธเธินแวร์ (Earthenware) เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบผิว มีความทึบแสง และมี
ความพรุน สามารถดดูซึมน้ าได้ เนื้อละเอียด สีไม่ขาวมาก โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หม้อดินเผา 
คนโท กระถางต้นไม้ กระเบื้องมุงหลังคา  
 4. สโตนแวร์ (Stoneware) เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบผิว มีความพรนุตัวต่ า ทึบแสง เนื้อ 
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 แข็งแกร่งและหนากว่าพอร์ซเลน โดยตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ถ้วย ชาม ที่มีเนื้อทึบแสง โอ่งมังกร 
เครื่องสังคโลก  
 5. เทอราคอตตา (Terra Cotta) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดินเหนียว โดยผิวดินเมื่อถูกเผาแลว้มักมีสี
แดง เนื้อไม่แกร่ง มีความพรุนตัวสูง มักไม่เคลือบผิว นิยมเคลือบด้วยสีต่าง ๆ ส่วนมากผลิตเป็นวัสดุ
ก่อสร้าง กระเบ้ืองบุผนัง เป็นต้น  
            ลักษณะผลิตภัณฑต์กแต่งบ้านจากเซรามิก เช่น แจกัน กระถางต้นไม้ โคมไฟ ชุดเครื่องครัว 
กระเบ้ืองตกแต่งผนัง โต๊ะ เก้าอี้ กรอบรูป เป็นต้น  
 
 ผ้า เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะเป็นตัวก าหนดบรรยากาศและโทนสีของหอ้ง ร่วมกับสีของพื้น 
 และผนัง ดังนั้น ผ้าจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความส าคัญและใส่ใจในรายละเอียดของการน ามาใช้ในการ
ตกแต่ง โดยเฉพาะการเลือกสีให้มคีวามเหมาะสมต่อการใช้งาน และเหมาะสมกับบรรยากาศของสไตล์
ที่ใช้ในการตกแต่ง เช่น ผ้าบุุเครื่องเรือน โดยเครื่องเรือนที่ใช้การบุด้วยผ้านั้นส่วนใหญจ่ะเป็นประเภท 
โซฟา เดย์เบด อาร์มแชร์ ซึ่งให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวลเวลาสัมผัส เหมาะอย่างยิ่งส าหรับสไตล์การ
ตกแต่งห้องที่ต้องการบรรยากาศที่มีความนุม่นวล ดูอบอุ่น ผ่อนคลาย อยา่งเช่นห้องรับแขกและ
ห้องนั่งเล่น เป็นต้น โดยชนิดของผ้าที่ใช้ในการน ามาตกแต่งเครื่องเรือนด้วยการบุ หรือใช้เป็นผ้าม่าน
นั้นมีให้เลือกอยู่อย่างมากมาย  ซึ่งแตล่ะชนิดมีคุณสมบัติและความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเรา  
 สามารถจ าแนกชนิดของผ้าออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ  
 1. ผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ ได้แก่ ขนสัตว์ ปอ ป่าน ฝ้าย ใยแก้ว ใยโลหะ รามี ลินิน ไหม  
 2. ผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์ ได้แก่ เรยอง ไนลอน โพลีเอสเตอร์ อะคริลิก วินยอน โอลฟีีน   
 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากผ้า เช่น ปลอกหมอนอิง ม่าน พรม โคมไฟ ปลอกหมอน ผ้าบุ
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น  
 
ความสัมพันธ์เรื่องสัดส่วนของมนุษย์กับเครื่องเรือน  

การออกแบบเครื่องเรือนจ าเป็นต้องค านึงถึงหลักทางด้านการยศาสตร์เป็นอันดับต้นๆ ศึกษา
รูปแบบการท างานทางด้านกายภาพของมนุษย์ที่มีความสมัพันธ์กันระหว่างมนุษย์ กับสภาวะแวดล้อม
เพื่อใช้ในการพิจารณาหาความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องเรือนแต่ละประเภท ซึ่งมีหลักเกณฑ์
ทางด้านการใช้งานที่ต่างกัน โดยต้องมีเกณฑ์ในการวัดค่าที่เหมาะสมต่อการใช้งานหรือไม่ โดยใช้
เกณฑ์การสังเกตความผิดปกติของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นความเมื่อยล้า การผิดรูปของกระดูกจนเกิด
อาการเมื่อย เป็นต้น ทั้งนี้การใช้เกณฑ์ดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาในการเกิดผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยจากการใช้งาน และการออกแบบที่ดีสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งาน เช่น การ
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ออกแบบเพิ่มระดับความสูงของเครื่องเรือนให้สูงขึ้น เพื่อให้มีความสัมพันธ์กับการใช้งานด้วยการก้ม
โน้มตัวเพื่อไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บของร่างกายขณะใช้งาน 

 โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลของผู้เช่ียวชาญทางด้านการยศาสตร์ หรือนกัการยศาสตร์ 
(Ergonomist) เพ่ือให้เข้าใจถงึหลักของความสัมพันธ์ในหลักการการออกแบบ ระหว่างวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้งานกับการออกแบบเครื่องเรือนโดยการน าหลักของการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบ เป็นตน้ โดยค านึงถึงสภาพความสามารถของร่างกายมนุษย์มากขึ้น ว่าการใช้งานจะมีผลต่อ
สุขภาพอนามัย มีการค านึงถึง ความจริงเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบุคคลในเรื่องความสูง รูปร่าง 
และขนาดสัดสว่น รวมทั้งระดับความแข็งแรงที่แตกต่างกัน เช่น การใช้เครื่องเรือนที่มีการติดตั้งหรือ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานโดยผู้ใช้เอง ความสูงที่แตกต่างกันท าให้เกิดความล าบากในการ
เคลื่อนย้าย หรือความสามารถของการรับน้ าหนักของชายจะมากกว่าหญิง โดยมีการศึกษาค่าเฉลี่ย
ของมนุษย์ที่แตกต่างกันเพื่อน ามาเป็นหลักในการออกแบบ ซึ่งล้วนมีความส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณา
ในการออกแบบเครื่องเรือนในปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที่ 12 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกายเพศชาย 
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 
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ภาพที่ 13 ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดการจัดวางที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วนของร่างกายเพศหญิง 

ที่มา : (Julius Panero, 2015) 
 
ความส าคัญของการยศาสตร์ที่ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นที่ส าคัญ

ที่สุด เนื่องจากความแตกต่างกันของบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ไม่
สามารถก าหนดให้เป็นไปตามความต้องการ ความรู้ในเรือ่งการวัดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ และ 
ความรู้ด้านสถิติ จึงเป็นสิ่งส าคัญในการหาขอ้มูลเหล่านี้ ขนาดของร่างกาย ได้แก่ ความสูงขณะยืนและ 
นั่ง ความสูงของระดับสายตาขณะยืนและนัง่ ระยะที่มือเอื้อมถึง และยังจ าเป็นต้องเข้าใจถึงสัดส่วน
ของกระดูกข้อต่อของร่างกายมนุษย ์

 

 
 

ภาพที่ 14 ความสัมพันธ์ระหว่างการก้มและระยะห่างการจัดวางสิ่งของที่เหมาะสม 
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 
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ความสามารถในการเคลื่อนไหวในทิศทางการเก็บอุปกรณ์สิ่งของด้านล่างและการก้ม เพื่อ
การดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไปจนถึงระยะการใช้งานหากจุดที่ต้องใช้งานบ่อย ๆอยู่ด้านล่าง การ 
ก้มเพื่อใช้งานเป็นเวลานานอาจเกิดอุบัติเหตุทางกล้ามเนื้อได้ดังนั้น ด้านล่างจึงเป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่ 
จะใช้งานนาน ๆ ครั้งและมีน้ าหนักมาก ส่วนกล้ามเนื้อของมนุษย ์ความสามารถในการรับแรงของแต่
ละเพศ ช่วงอายุของแต่ละคนที่มีความแตกต่างกันความแข็งแรงของมนุษย์ เช่น เครื่องเรือนที่มีการใช้ 
งานด้านล่างหรือซ่อมแซมในส่วนล่างของผลิตภัณฑ์ส่วนของการใช้งานนั้นควรอยู่ต าแหน่งใดเพื่อให้ 
สามารถท าการซ่อมแซมหรือใช้งานได้เหมาะสม ควรจัดวางอุปกรณ์ไว้ที่ใดและในระยะห่างเท่าใด ไป 
จนถึงการใช้แรงในการรับน้ าหนักของแต่ละบุคคลสามารถรับแรงเป็นระยะเวลานานมากเพียงใดด้วย
 ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากเพียงใดก็ตาม การที่บุคคลจะ
ท างานหรือกิจกรรมใดก็ตามที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ หรือเครือ่งมือเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกก็จะต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสมกับการใช้งานเพื่อมิให้เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพร่างกายใน
แต่ละด้านหรือให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายน้อยที่สุด หลักการเหล่านี้จ าเป็นต่อการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ให้มคีวามเหมาะสมกับร่างกาย 

 วิธีการส าหรับการวัดสัดส่วนมนุษย์ Diirer ผู้คิดค้นวิธีการวัดสัดส่วนมนุษย์ และได้รับการ
ยอมรับโดยทั่วไป โดยใช้วิธีการวัดความสูงของร่างกายทั้งหมด และก าหนดส่วนย่อยของความสูงไว้ 
ดังนี้  

 1/2 ความสูงทั้งหมด = ครึ่งหนึ่งของร่างกายวัดจากต้นขาหรือขาหนีบขึ้นไปถึงศีรษะส่วนบน  
 1/4 ความสูงทั้งหมด = ความยาวของขาวัดจากข้อเท้าถึงหัวเข่าและจากปลายคางถึงสะดือ 
  1/6 ความสูงทั้งหมด = ความยาวของเท้า  
 1/8 ความสูงทั้งหมด = ความยาวของศีรษะส่วนบนถึงปลายคางและจากปลายคางถึงราวนม  
 1/10 ความสูงทั้งหมด= ความสูงและความกว้างของใบหน้ารวมถึงหูด้วยและความยาวของ 

มือถึงข้อมือ  
1/12 ความสูงทั้งหมด = ความกว้างของใบหน้าวัดจากปลายจมูกส่วนกลางสุดและในการ 

แบ่งสัดส่วนของมนุษย์น้ันแบง่เป็นส่วนย่อยได้ 1 ของความสูงทั้งหมดของร่างกาย 
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ภาพที่ 15 ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงที่เหมาะสมกับขนาดและสัดส่วน  
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 

 

 

 
ภาพที่ 16 การใช้งานและระยะชันวางโล่ง  
ที่มา : (Julius Panero, 2015)  
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ระยะการใช้งานเครื่องเรือนประเภทตั้งฉากกับระยะการจัดวางที่เหมาะสม ดังนี้  
ระยะที่ 1 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่จะใช้ในโอกาสต่าง ๆ ในรอบปี เช่น ผ้าห่มใช้ในฤดูหนาว  
ระยะที่ 2 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่จะใช้งานใช้สะดวกนาน ๆ ครั้ง  
ระยะที่ 3 เป็นระยะที่ใช้โดยปกติประจ าวัน เป็นระยะที่สะดวกกับการใช้งานที่สุด  
ระยะที่ 4 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของใช้งานได้สะดวก มีน้ าหนักปานกลางอาจใช้งานไม่บ่อย  
ระยะที่ 5 เป็นระยะที่เก็บสิ่งของที่จะใช้งานนาน ๆ ครั้งและมีน้ าหนักมาก  
 
การออกแบบเครื่องเรือนให้มคีวามสะดวกสบายในการใช้สอยเครื่องเรือนที่เหมาะสม ขึน้อยู่ 

กับ สัดส่วนของเครื่องเรือน และขนาดที่สัมพันธ์กับขนาดร่างกายของผู้ใช้ได้อย่างพอเหมาะ และ
สามารถที่จะใช้เครื่องเรือนนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกแบบในปัจจุบันมีการค านึงถึงการใช้
สัดส่วน และขนาดมาตรฐานมาช่วยในการออกแบบ เช่น การหยิบจับ องศาในทิศทางการมองของ
สายตา 

หลักการของการยศาสตร์ระยะการใช้งานเครื่องเรอืนที่ผู้ศึกษาวิจัยน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้น ผู้
ศึกษาวิจัยได้เน้นหลักการใชง้านของเครื่องเรือนที่มีการออกแบบให้ใช้ภายในอาคารเป็นส่วนมาก 
เพราะเครื่องเรือนประเภทใช้ภายในอาคารนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการใช้งานของมนุษย์โดยตรง
และมีความสอดคล้องกับแนวคิดที่ผู้ศึกษาใชใ้นการออกแบบเครื่องเรือน จึงไม่ได้น าหลักการยศาสตร์
ของ เครื่องเรือนที่ใช้นอกอาคารมาเป็นข้อมูลด้วย โดยจะแบ่งตามประเภทหรือลักษณะการใช้งานของ 
เครื่องเรือนนั้น ๆ เช่น ชั้นวาง ระยะเอ้ือม เป็นต้น 

ระยะองศาการมองของเครื่องเรือน ประเภทติดผนังส่วนใหญ่เป็นประเภท 1.) เครื่องเรือนที่
ออกแบบมาแบบลอยตัว (Free Standing Furniture or Movable Furniture) เคลื่อนย้ายง่าย 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ อาจมีลูกเล่นในการถอดประกอบเพ่ือ
ตอบสนองความต้องและพื้นที่ใช้สอย ผลิตภัณฑ์บางประเภทสามารถมีลักษณะคล้ายงานศิลปะที่มี
ความสวยงามเพื่อใช้ในการประดับตกแต่ง อาคารสถานที่ ตกแต่งเพ่ือให้เกิดความสุนทรียะ จึงเรียก
ประเภทของเครื่องเรือนนี้ว่า 2.) เครื่องเรือนประเภทตกแต่ง (Decorative Furniture) เพ่ือใช้ในการ
พักผ่อนรวมไปจนถึงการแบ่งพ้ืนที่เพื่อให้เกิดสัดส่วนของการพักผ่อนภายในบ้านพักอาศัยหรือ
ส านักงาน เช่น ฉากกั้น ผ้าม่าน เครื่องเซรามิค รูปปั้น ภาพวาด เป็นต้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการ
น าเสนอเครื่องเรือนประเภทนี้เพราะมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้พบเห็น ระยะการมองและการ
ใช้งานในระดับการมองจึงมีความส าคัญในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทนี ้

ตัวอย่างเครื่องเรือนประเภทประดับตกแต่งที่มีประโยชน์ในการใช้งานร่วมกันนั้น มักเปน็ 
เครื่องเรือนประเภทที่มีการออกแบบมาเพื่อให้อยู่ในห้องโล่งที่ไม่มีผนังกัน หรือในส่วนของห้องที่มี 
พื้นที่การใช้งานจ ากัด เพราะเป็นเครื่องเรือนที่มีการใช้งานได้หลายรูปแบบ 
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ภาพที่ 17 เครือ่งเรือนฉากกั้นประเภทตกแต่ง decorative furniture  
ที่มา : (One King Lane, 2560) 
 

 

ภาพที่ 18 ฉากกั้นห้องที่มีลูกเล่นการใช้งานที่หลากหลาย 
ที่มา : (MAKRO SLR, 2017) 

จะเห็นได้ว่าเครื่องเรือนฉากกั้นประเภทตกแต่งมีการใช้งานที่เกิดประโยชน์ในห้องพ้ืนที่ว่างใน

การท ากิจกรรมอย่างอื่นด้วย และยังมีประโยชน์ในการจัดรูปแบบห้องได้อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ที่

ต้องการพื้นที่ใช้งานเพิ่มเติม เครื่องเรือนฉากกั้นนอกจากจะเป็นการประดับตกแต่งแล้วอาจเสริมด้วย

ลูกเล่นการใช้งานเข้าไป ท าให้ต้องก าหนดระยะการมองและการใช้งานที่เหมาะสมกับเครื่องเรือน

ประเภทนี้ 
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 เครื่องเรือนประเภทตกแต่งสวยงาม  

การออกแบบเพ่ือให้ตอบสนองทั้งประโยชน์การใช้สอย และประโยชน์ทางด้านส่งเสริมความ

สวยงามในการตกแต่งที่พักอาศัย ความสามารถในการมองเห็นของมนุษย์ก็ถือเป็นหลักส าคัญที่ต้อง

ค านึงถึง โดยแบ่งเป็นสองระนาบ คือ ระนาบของแนวนอน (Visual Field Horizontal Plane) 

ระนาบแนวต้ัง (Visual Field Vertical Plane) โดยระนาบของแนวนอนในขณะมองตรงของมนุษย์

นั้น มีระยะของมุมมองในการมองเห็นภาพประมาณ 62 องศา และมีระยะมุมมองในการอ่านตัวอักษร

ประมาณ 10 – 20 องศา ฉากกั้นจึงควรไม่ควรต่ าจนระยะของการมองไม่สามารถมองเห็น เพราะ

นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ทางด้านความงามแล้ว อาจเกิดอันตรายในการใช้งานเน่ืองจากการมองไม่

เห็น ระยะเกิดความปลอดภัยในการใช้งาน ส่วนระยะในการมองเห็นของตาข้างซ้ายและข้างขวา

ประมาณ 94 – 104 องศา 

 

ภาพที่ 19 ระยะมุมมองในแนวนอนของมนุษย์  
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 
 

ในขณะที่การมองทางตรงนั้นมุมมองของการมองเห็นของมนุษย์ที่ได้มีการศึกษาวิจัยและ 

รวบรวมมาเป็นหลักการออกแบบโดยค านึงถึงการยศาสตร์นั้น มีการแบง่การมองเห็นในแนวตรงสอง 

แบบ คือ แนวตรงขณะยืน และแนวการมองทางตรงขณะนั่ง แนวตรงขณะยืนหากติดตั้งในระยะที่ 

เหมาะสมเมื่อเดินเข้ามายังที่พักอาศัยจะสร้างความโดนเด่นให้กับพื้นที่เกดิความสวยงาม แนวการมอง 

ทางตรงขณะน่ังก็จะส่งเสริมในเรื่องของสุนทรียะในการใชง้าน การเห็นในแนวต้ังของมนุษย์มีระยะ 
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ของมุมมองในการมองเห็นภาพด้านบนเหนือศีรษะขึ้นไปประมาณ 50 องศา ด้านล่างของศีรษะลงมา 

ประมาณ 70 องศา ขณะเดียวกันการมองเห็นจะมีแนวสายตาในระดับยืนประมาณ 10 องศา และการ 

มองเห็นในระดับนั่งประมาณ 15 องศา  

 

ภาพที่ 20 ระยะมุมมองในแนวตังของมนุษย์ 
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 
 

 

ภาพที่ 21 ระยะมุมมองในแนวตังของมนุษย์ในขณะยืนในระดับความสูงที่ต่างกัน 
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 
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ภาพที่ 22 ระยะมุมมองในแนวตังของมนุษย์ในขณะนั่ง  
ที่มา : (Julius Panero, 2015) 

การใช้งานเครื่องเรือนและการออกแบบเครื่องเรือนประเภทลอยตัว นั้นมีความหลากหลาย

ทั้งทางด้านโครงสร้างที่ต่างกันอันเนื่องมาจากเช้ือชาติ และรูปแบบการใช้งานที่แตกต่าง กันออกไป 

ภาพที่ผู้ศึกษาวิจัยน ามาประกอบเพื่อเป็นข้อมูลนี้จึงเป็นเพียงภาพที่มีลักษณะโดยรวมเท่านั้น  

 

ประเภทของเครื่องเรือนฉากกั้นส าหรับตกแต่งบ้าน  

การตกแต่งออกแบบการจัดวางผังห้องนั้นนอกจากจะเป็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้เกิด 

ประโยชน์ที่หลากหลายในการพักผ่อนแล้วยงับ่งบอกถึงรสนิยมของผู้อยู่อาศัยอีกด้วย และการจัดวาง 

พื้นที่ใช้สอยหรอืผังของห้องก็ไม่ได้ค านึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งทีต่้องค านึงที่

หลายคนอาจลืมไป คือการค านึงถึงทิศทางของแสง เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งของ

การตกแต่งบ้านที่ช่วยในเรื่องของการแบ่งพ้ืนที่เพื่อให้สามารถใช้สอยพื้นที่ได้มากขึ้น และยังสามารถ

ช่วยในการบังสายตาเพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัวมากย่ิงขึ้น  

 ด้วยรูปแบบการตกแต่งภายในของที่พักอาศัยมีความแตกต่างกันไปตามความชอบของ

เจ้าของบ้าน การเลือกเครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแต่ละประเภทให้เข้ากับสไตล์การตกแต่งบ้าน แต่ละ
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แบบก็แตกต่างกัน ไปตามการตกแต่งและพื้นที่ใช้สอย จึงตอ้งศึกษาประเภทของเครื่องเรือนประเภทนี้

ว่ามีกี่ประเภทให้เลือกใช้ได้ความเหมาะสมและเข้ากันกับเครื่องเรือนชนิดอื่นภายในบ้าน เพื่อให้ทราบ

ถึงข้อดีข้อเสียเพ่ือให้สามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม โดยรูปแบบของฉากกั้นโดยทั่วไป แบ่งได้

ตามลักษณะการติดตั้งและการใช้งาน โดยแบ่งเป็นประเภทลักษณะของการติดต้ังได้ดังนี้  

 1. เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแบบบานเลื่อน 

 การใช้บานเลื่อนวิธีที่นิยมใช้ส าหรับการแบง่พ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้าน แต่ฉากกั้นแบบบาน 

เลื่อนเป็นการปิดทึบต้ังแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างเพื่อต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน การกั้นห้อง 

ประเภทนี้เห็นได้บ่อยในที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น โดยการออกแบบท าประตูบานเลื่อน เรียกว่าโชจิ 

เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเมืองหนาวและประสบภาวะแผ่นดินไหวบ่อยครั้ง การสร้างบ้านในส่วน 

นอกที่แข็งแรงแต่ด้านในมีการแบ่งสัดส่วนการใช้งานด้วยฉากกั้นเพื่อป้องกันความหนาวเย็นจากลม 

ภายนอกเข้าสู่ตัวที่พักอาศัย และกั้นพื้นที่หอ้งให้มีความเป็นสัดส่วน 

 

ภาพที่ 23 ฉากกั้นห้องแบบบานเลื่อนไม้ญีปุ่่น  
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017) 

การแบ่งพื้นที่ด้วยการท าบานเลื่อนเป็นฉากส าหรับกั้นห้องแบ่งพื้นที่ในการใช้งานนั้น ความ 

ยืดหยุ่นน้อยไม่เท่าการใช้ผ้ามา่น แต่มีข้อดีในการแบ่งขอบเขตของพ้ืนที่ได้ชัดเจนกว่ามากและมีความ 

เป็นส่วนตัวมากกว่า ส าหรับการเลือกใช้วัสดุในการท าบานเลื่อนนั้นพิจารณาตามจุดประสงค์การใช้ 
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งาน เช่น หากต้องการกั้นพ้ืนที่ให้ขาดจากกนัแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ควรเป็นบานทึบ ซึ่งอาจจะท าจากไม้ 

MDF หรือ Particle Board ดังภาพที่ 24 

 

ภาพที่ 24 ฉากกั้นห้องแบบบานกระจก 
 ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017) 
 

การแบ่งพื้นที่ด้วยเครื่องเรือนฉากกั้นแบบบานเลื่อนถ้าเพียงแค่ต้องการกันเสียงและกลิ่น อาจ

ออกแบบฉากกั้นเป็นแบบบานโปร่งและเลือกใช้วัสดุเป็นกระจก เพราะนอกจากจะเปิดมุมมองให้โล่ง 

สบายตาแล้วยังท าให้ดูน่าสนใจจากการมองเห็นแบบเรือนราง และเพ่ิมสุนทรียได้อีกแบบหนึ่ง ส่วนจะ

เป็นกระจกแบบใสหรือขุ่นนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการความเป็นส่วนตัวในการใช้พ้ืนที่ 
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ภาพที่ 25 ฉากกั้นห้องแบบบานเลื่อนระแนงไม ้
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017) 
 

การออกแบบพื้นที่โดยการใช้ฉากกั้นนอกจากที่กล่าวมาข้างต้นยังมีการประยุกต์ใช้วัสดุ

ธรรมชาติเช่นไม้จริงมาใช้ เพ่ือตอ้งการให้อากาศถ่ายเทในพื้นที่ระหว่างสองที่ และพื้นทีท่ั้งสองส่วนมี

การเช่ือมต่อกันโดยท าเป็นแบบระแนงไม้ในการกันสายตาแต่ให้ดูเป็นธรรมชาติและอบอุ่น ในเวลา

เดียวกัน และสามารถปรับเปลี่ยนวัสดุเพ่ือให้เข้ากับสไตล์ในการตกแต่งได้อีกด้วย เช่น โครงเหล็ก หรือ

ตะแกรงเหล็กฉีก 

 การแบ่งพื้นที่ด้วยเครื่องเรือนฉากกั้นแบบบานเลื่อนโดยส่วนใหญ่แล้วการใช้งานจะมีการ

ติดต้ังแบบตายตัวไม่สามารถเปลี่ยนต าแหน่งได้ ดังนั้นก่อนการใช้งานเครื่องเรือนประเภทนี้ต้องท าการ 

ตัดสินใจความต้องการในการใช้งานที่แน่นอนเสียก่อน  

 2. เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแบบบานเฟี้ยม 

 การใช้บานเลื่อนแบบน้ีคุณสมบัติพิเศษที่นอกจากจะปรับเปลี่ยนได้ทั้งระนาบแบบบานเลื่อน

แล้วยังสามารถเปิดโล่งได้กว้างมากกว่า เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องของวิธีการติดต้ังเท่านั้น เครื่อง

เรือนประเภทฉากกั้นแบบบานเฟี้ยมสามารถเป็นได้ทั้งกระจกและไม้ทึบเพื่อเพิ่มความแตกต่างของ 
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อารมณ์ในการใช้งานก็แตกต่างกัน โดยแบบกระจกจะสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรวมของห้องได้

มากกว่า ท าให้เหมาะกับพ้ืนที่ขนาดเล็กและมีความต้องการในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยใหม้ีความเป็น

ส่วนตัวในการใช้งานชั่วคราว ส่วนบานทึบเหมาะส าหรับพื้นที่ขนาดใหญ่เนือ่งจากการปิดทึบจะท าให้

รู้สึกอึดอัดหากพื้นที่เล็กจนเกนิไปและไม่โปรง่สบายตาเท่ากับการใช้กระจก 

 
 

ภาพที่ 26 ฉากกั้นห้องแบบบานเฟี้ยม  
ที่มา : (Interior Barn Doors, 2017) 

 

ฉากกั้นห้องแบบบานเฟี้ยมคุณสมบัติที่สามารถเปิดให้ได้พื้นที่โล่งกว้างใช้พื้นที่ได้อย่าง 

เต็มที่จึงเป็นที่นิยมในส านักงาน ในการเลือกใช้ข้อควรค านึงคือการติดตั้งควรพิจารณาเรื่องน้ าหนักร่วม 

ของฉากแต่ละชิ้นด้วยเน่ืองจากฉากกั้นประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้รางเลื่อนด้านบน ความหมายคือการรับ 

น้ าหนักทั้งหมดของคานรับต้องแข็งแรงด้วย หากเป็นพ้ืนที่ที่ต้องเปิดปิดบานวันละหลายครั้งถ้าตัวบาน 

มีน้ าหนักมาก ก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานนัก ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่น าเอาบานเลื่อนและบาน 

เฟี้ยมมาผนวกเข้าด้วยกัน โดยใช้ กระจกแบบน้ าหนักเบา 'Movable Glass' นิยมใช้ในโครงการ 

ประเภทส านักงาน มีความสวยงามเหมือนบานเลื่อน เปิดพ้ืนที่ได้กว้างเหมือนบานเฟี้ยม แต่ราคา 

ค่อนข้างแพง และการซ่อมแซมดูแลรักษายงัต้องใช้ผู้ช านาญการโดยเฉพาะ 
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ภาพที่ 27 ฉากกั้นห้องแบบบานเฟี้ยมวัสดุแบบ 'Movable Glass'  
ที่มา : (Carvart creative solutions company, 2017) 

 

 

ภาพที่ 28 ฉากกั้นห้องแบบบานเฟี้ยมลอยตัว 
ที่มา : (The Collective Agency Limited London, 2017) 

 

นอกจากฉากกั้นบานเฟี้ยมที่ยึดติดกับโครงสร้างแล้วยังมีบานเฟี้ยมอีกประเภท คือฉากกัน้

แบบลอยตัวไม่ยึดติดกับโครงสร้างของอาคาร เป็นฉากกั้นที่สามารถใช้ไดเ้ลยแค่กางออกเท่าน้ัน 
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สะดวกรวดเร็ว และมีน้ าหนักเบา สามารถยกไปติดตั้งตรงส่วนใดได้ หาซื้อง่ายไม่ต้องใช้ช่างเฉพาะทาง

ในการติดตั้ง ในส่วนของวัสดุของฉากกั้นแบบลอยตัวนี้ส่วนใหญ่ท าจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ไมส้น 

ในส่วนที่เป็นโครงของบานนั้นจะมีน้ าหนักเบาอาจมีการเพิ่มลูกเล่นของการใช้งานด้วยการเก็บของ 

หรืออาจเป็นฉากกั้นที่มีการวาดภาพเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยฉากกั้นประเภทนี้จุดประสงค์การใช้ 

งานจะต่างจากการปิดทึบทั่วไป เนื่องจากมีการออกแบบมาเพื่อแค่บังสายตา และการแบ่งพ้ืนที่จึงเป็น

เพียง พื้นที่เล็ก ๆที่ต้องการวางสิ่งของหรือมุมชั่วคราวในการใช้งาน ข้อเสียของเครื่องเรือนประเภท

ฉากกั้นชนิดนี้คือ การที่มีน้ าหนักเบาการวางต้องไม่วางในที่คนเดินผ่านบ่อยหรือที่แคบจนเกินไป

เพราะจะท าให้ชนล้มเสียหายได้  
  

 3. เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแบบผ้าม่าน 

 การใช้ฉากกั้นเพื่อแบ่งพื้นที่แบบง่ายและราคาถูกด้วยการใช้ผ้าม่านที่มีการน ามาประยุกต์ใช้

จากหน้าที่ที่มีเพียงการปกปิด บดบังแสงแดดและสายตาตามประตูหน้าต่าง ผ้าม่านมีความยืดหยุ่นสูง

ที่สุด และมีความสะดวกในการใช้งานมากกว่าวัสดุอื่นและไม่สูญเสียพ้ืนทีใ่นการติดตั้งและราคาถูกอีก 

ด้วย ทั้งยังสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเพราะมีน้ าหนักเบา ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ช านาญในการติดตั้ง

เนื่องจากไม่ต้องสร้างผนังในการรองรับน้ าหนักมาก หากต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถถอนการติดต้ัง

ได้ง่ายกว่างานผนัง ในอดีตการกั้นห้องด้วยวิธีนี้ไม่เป็นที่นิยมนัก แตใ่นปัจจุบันเราสามารถพบเห็นได้

ง่ายขึ้นแม้กระทั่ง ในพื้นที่สาธารณะ เช่น ในห้องแต่งตัว หรือห้องลองเสือในห้างสรรพสินค้า เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 29 ฉากกั้นห้องแบบผ้าม่าน  
ที่มา : (The Collective Agency Limited London, 2017) 
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 การใช้ม่านก้ันพื้นที่นั้น เราสามารถเลือกใช้เน้ือผ้าให้เป็นแบบทึบ หรือแบบโปร่ง หรือกึ่งทึบ

กึ่งโปร่งก็ได้ ด้วยคุณลักษณะของเนื้อผ้าจะท าให้รู้สึกอ่อนโยนอบอุ่น นุ่มนวลชวนสัมผัสมากกว่า

แล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้งาน นอกจากความยืดหยุ่นในเรื่องของพื้นที่ใช้สอยแล้ว การใช้ผ้าม่าน

นั้นยังง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์การตกแต่ง ผู้อยู่อาศัยก็สามารถ

เปลี่ยนสไตล์ของผ้าให้เข้ากัน หรือจะถอดการติดต้ังออกก็ท าได้ไม่ยาก แต่ก็มีข้อเสียพอสมควรคือ 

หากติดตั้งในห้องที่มีความช้ืนเนื้อผ้าอาจเกิดเชื้อรา ท าให้เกิดโรคต่าง ๆ ตามมา หรือหากปิดทึบใน

วันที่มีอากาศร้อน คุณสมบัตขิองผ้าจะยิ่งท าให้ภายในอบอ้าวอากาศไม่ถ่ายเท รวมไปจนถึงห้องที่

ติดต้ังด้านที่มีลมพัดผ่านด้วยคุณสมบัติของผ้าสามารถเก็บฝุ่นอาจท าให้เกิดความสกปรกและดูแล

รักษายาก  

 

 4. เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแบบยึดติดผนัง  

การใช้ฉากกั้นเพื่อแบ่งพื้นที่แบบตายตัวเป็นลักษณะของงานเครื่องเรือนที่มีการออกแบบให้มี

ขนาดเหมาะสมลงตัวกับพ้ืนที่แบบพอดี เครื่องเรือนแบบนี้การติดตั้งจะต้องเป็นลักษณะที่ติดแล้วติด

เลย หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ายจะต้องรื้อเพียงอย่างเดียว 

 

ภาพที่ 30 ฉากกั้นห้องแบบยึดติด  
ที่มา : (Studiocolnaghi arquitetura, 2014)  



  50 

ข้อดีของเครื่องเรือนฉากกั้นแบบยึดติด คือ สามารถกลบเกลื่อนมุมเหลี่ยมที่ไม่ลงตัวของ

อาคารได้ สามารถใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพราะการออกแบบมาเพื่อพ้ืนที่นั้นโดยตรง ขนาด

จึงพอดีจนไม่มีช่องว่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ กับตัวอาคารและด้วยการออกแบบมาเพื่อเจาะจงในการ

ตกแต่งพื้นที่นั้น ๆท าให้สามารถดีไซด์การตกแต่งให้เหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์ที่มีอยู่แล้วได้อย่างลงตัว 

ซึ่งแล้วแต่การเลือกวัสดุและรสนิยมของผู้อยูอ่าศัย 

 

 5. เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแบบประยุกต์การใช้งาน 

 แบบของเครื่องเรือนประเภทฉากกั้นที่มีความแตกต่างจากแบบประเภทอื่นที่กล่าวมา 

ข้างต้น คือ การประยุกต์ใช้ฉากกั้นด้วยการน าเอาเฟอร์นิเจอร์มาใช้ในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในที่

พักอาศัย โดยผู้ใช้งานน าเอาเครื่องเรือนประเภทตู้ มาปรับเปลี่ยนการจัดวางโดยมีประโยชน์การใช้

สอยสองแบบในการจัดวาง คือสามารถเป็นทั้งช้ันวางของ และเป็นทั้งฉากกั้นเพ่ือปิดบังการมองไป

จนถึงเพ่ือประโยชน์ในการจัดสรรพื้นที่ท าให้สามารถใช้งานพื้นที่ได้มากขึ้น ข้อดีของการประยุกต์การ

ใช้งานนี้ นอกจากเป็นการกั้นพื้นที่แล้ว ยังสามารถใช้งานในส่วนของฉากกั้นนั้นได้ด้วย เช่น ตู้หนังสือ 

ตู้โชว์ ที่สามารถหยิบใช้งานได้ทั้งสองด้าน 

 

ภาพที่ 31 ฉากกั้นห้องแบบประยุกต์  
ที่มา : (Archiproducts, 2015)  
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 แน่นอนว่าการกั้นห้องแบบนี้สามารถท าได้ง่าย แต่ข้อเสียคอืไม่มีความยืดหยุ่นเรื่อง

พื้นที่ในระยะสัน้ ไม่ยืดหยุ่นในการพับเก็บเหมือนกับเครื่องเรือนฉากกั้นในแบบข้างต้น ที่

กล่าวมาและความหนาของตู้อาจไม่เหมาะกับห้องที่มีขนาดเล็ก เพราะจะยิ่งท าให้เสียพื้นที่

และดูอึดอัด อย่างไรก็ตามการใช้เฟอร์นิเจอร์ในการกั้นห้องก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายใน

อนาคต หากเบ่ือรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์เดิมก็สามารถเปลี่ยนใหม่ หรอืถ้าต้องการพื้นที่ที่

กว้างขวางขึ้นก็เพียงแค่เอาออก หรือย้ายต าแหน่งในการวางเท่านั้น 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อต้องการออกแบบผลติภัณฑ์ตกแต่งบา้นจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่มี

ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและส่งผลต่อทัศนียภาพภายในที่พักอาศัยขนาดเล็กให้มีประสิทธิภาพในด้านการใช้

งานและมีความสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยการผสมผสานองคค์วามรู้ในการออกแบบ, ศึกษา

วัสดุ และเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่มีความเหมาะสม และศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับจิตวิทยาการรับรู้ 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการศึกษากรรมวิธีในการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนในการ

ด าเนินการวิจัยไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

 1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยและรูปแบบการพรางกายของสัตว์ 

 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลต่อ

ทัศนียภาพและมุมมองภายในคอนโดมิเนียม 

 3. การประเมนิผลความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินงานวิจัยตามขั้นตอนโดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 

ขั้นตอนที่ 1  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยและรปูแบบการพรางกายของสัตว์ 

  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

  ผู้วิจัยขอจ าแนกออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลทางทุติยภูมิ (secondary data) และ

ข้อมูลทางปฐมภูมิ (primary data)  โดยแบง่ออกดังนี้ 

 ส่วนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  

  แหล่งตัวอย่างข้อมูลทุติยภูมิ คือ  ข้อมูลเกี่ยวกับการพรางตัวของสัตว์ ทางภาค

เอกสาร ต ารางานวิจัย รวมทั้งสื่อการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร)   

  เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา การเก็บข้อมูลเชิงลึกในเรื่องปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่

สามารถส่งผลให้สัตว์เกิดการพรางกาย ประกอบด้วยปัจจัยทางกายภาพ (แสง, อณุหภูม,ิ น้ า) ทีส่ามารถ

ส่งผลให้สัตว์เกดิการพรางกาย ปัจจัยทางด้านทางพฤติกรรม (Behavior Factor) กริิยาทีม่ีการ
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แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกที่มากระตุ้นรวมทั้งรูปแบบการพรางกายของ

สัตว ์

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การจดบันทึกและการถ่ายเอกสารจากการสืบค้นทาง

ห้องสมุด การถ่ายภาพและการเซฟไฟล์จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต  

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่สรุปได้ ผ่านการตรวจสอบจากที่ปรึกษางานวิจัย

ในการกลั่นกรอง เพื่อน ามาใช้ประกอบในการสร้างแบบส ารวจขั้นต้น 

        
 ส่วนที่ 2  การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย (ก่อนการออกแบบ)  
  ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการลงไปเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสอบถามความคิด

ความต้องการในการให้ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่มีความ

กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และส่งผลต่อทัศนียภาพภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก โดยข้อมูล

ประกอบด้วย 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษา คือกลุ่มคนวัยท างานที่พักอาศัยอยู่ หรือมีความสนใจซื้อ

คอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มคนวัยท างานในย่านรัชดาภิเษก โดยกลุ่ม

ตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) โดยจะเป็นกลุ่มคนวัยท างานที่พักอาศัยอยู่อาคารชุด 

จ านวน 40 คน ที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม(พื้นที่ใชส้อยไม่น้อยกว่า21 ตร.ม. และไม่เกิน 25 

ตร.ม.) ที่อยู่ใกล้บริเวณสถานรีถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ าเงินบริเวณตั้งแต่สถานีพระราม 9 ถึง

บริเวณสถานีลาดพร้าว 

  เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา  ใช้แบบสอบถามแบบเชิงลึก (in-depth interview) 
กับเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
  1.  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.  ข้อมลูเชิงพฤติกรรมพ้ืนที่ใช้สอยและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช ้
  3.  ข้อคิดเห็นที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการมองเห็น 
  4.  การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ การการลงเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีการบันทึกเสียง

และภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามในการเลือกตอบ  
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 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (ร้อยละ) สรุปผลวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอในรูปแบบตาราง โดยการใช้โปรแกรม  SPSS 

เพื่อน าผลสรุปข้อมูลโดยวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ( S.D ) เพื่อ

น ามาใช้สร้างข้อก าหนด (Criteria) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ในขั้นต่อไป 

 

ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลต่อ  

ทัศนียภาพและมุมมองภายในคอนโดมิเนียม 

         

 จากผลการศึกษาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกับการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

(ก่อนการออกแบบ) ได้ข้อก าหนดเพื่อใช้ในการออกแบบ (design criteria) โดยสามารถก าหนด

ประเด็นต่าง ๆ ขึ้นดังนี ้

 สร้างแนวทางการออกแบบ design concept “in the harmony”  เพื่อน าไปใช้ในการ

ออกแบบ โดยน าหลักการ 5W 1H มาใช้เพือ่วิเคราะห์แนวทางสร้างแบบร่างในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ขึ้น 

 ออกแบบแบบร่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ตามแนวทาง

ข้างต้นที่ได้ก าหนดไว้ โดยการร่างแบบ (Ideas Sketch) ขัน้ต้นขึ้นเมื่อพบแนวทางที่น่าสนใจ และท า

การคัดเลือกแบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ด้วยการจ าลองแบบ 3 มิต ิ(Study Model) 

เพื่อศึกษารูปร่าง รูปทรง รูปแบบลักษณะการใช้งาน และผ่านการปรึกษาแบบจากที่ปรึกษางานวิจัย

เพื่อสังเคราะห์แบบในขั้นต้นขึ้น 

 ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนของแบบร่างรวมทั้งโมเดลต้นแบบขึ้น 3 แนวทางที่มีข้อแตกต่างและ

มีมิติที่ใหม่ขึ้น 

  ประชากรที่ใชใ้นการกลั่นกรองแบบ คือผูท้รงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่มปีระสบการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมทั้งที่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบภาย

ในทางงานสถาปัตยกรรมที่มปีระสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปี 
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  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการกลั่นกรองแบบ คอืผู้ทรงคุณวุฒทิางด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และทางอุตสาหกรรม 1 ท่าน รวมทั้งที่มีพื้นฐานทางด้านการออกแบบภายในงานทาง

สถาปัตยกรรมอีก 2 ท่าน  คือ  

  ด้านการออกแบบทางผลิตภัณฑ์และดา้นการออกแบบตกแต่งภายในงานทาง

สถาปัตยกรรม  

    รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา  อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์ 
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. 
  ดร.สาธิต  เหล่าวัฒนพงษ์  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนคร 
 
  ด้านการออกแบบทางผลิตภัณฑ์และทางอุตสาหกรรม 

  ดร.จรรยาวรรณ  จรรยาธรรม อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออกราชมงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย 
     
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการตรวจสอบแบบ คือแบบร่างพร้อมโมเดลที่ออกแบบจ านวน 3 
แนวทาง โดยใช้แบบสอบถามประเมินผลงานการตอบแบบ (Likert Scale) ที่มีค่าคะแนนในการวัด 5 
ระดับ คือ 
 

  5 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง ความเหมาะสมระดับมาก 
  3 หมายถึง ความเหมาะสมระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อย 
  1 หมายถึง ความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
 
  โดยวัดคุณสมบัติในด้าน   1. ด้านความงามและคุณค่า 2. ด้านโครงสร้าง วัสดุและ
การผลิต   3. ด้านการใช้งาน และท าการหาค่าเฉลี่ย (Mean) รวมทั้งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) ใน
การเก็บข้อมูลพิจารณากลั่นกรองแบบให้เหลือ 1 แนวทาง  
  ท าการพัฒนาปรับปรุง ผ่านการพิจารณาจากที่ปรึกษางานวิจัยและท าการสร้าง

ต้นแบบจริง (prototype) ขึ้น 
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ขั้นตอนที่ 3   การประเมินผลความพึงพอใจของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 

        ข้อมูลส่วนนี้จะเป็นการลงไปเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสอบถามความ

คิดเห็นที่มีต่อผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งคอนโดมิเนียมภายใตแ้นวคิดการพรางกายของสัตว ์

ในการน ามาใชใ้นการตกแต่งบ้านที่สร้างความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม และสง่ผลต่อทัศนียภาพ

ภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก โดยข้อมูลประกอบด้วย 

 ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาผลการออกแบบ คือกลุม่คนวัยท างานที่พักอาศัยอยู่ 

หรือมีความสนใจซื้อคอนโดมิเนียม จ านวน 100 คน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาผลการออกแบบ คือกลุ่มคนวัยท างานในย่าน

รัชดาภิเษก โดยกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จะเป็นกลุ่มคนวัยท างานที่พัก

อาศัยอยู่คอนโดมิเนียม จ านวน 30 คน (พืน้ที่ใช้สอยไม่นอ้ยกว่า21 ตร.ม. และไม่เกิน 25 ตร.ม.) ที่อยู่

ใกล้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) สายสีน้ าเงินบริเวณตั้งแต่สถานีพระราม 9 ถึงบริเวณสถานี

ลาดพร้าว   

   
  เครื่องมือทีใ่ช้ในการศึกษา  ใช้แบบสอบถามแบบเชิงลึก (in-depth interview) 
กับเนื้อหาที่สร้างขึ้น โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ด้าน ดังนี ้
  1.  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.  ข้อมลูเชิงลึกในเรื่อง   1.) ความงามและคุณค่า 2.) โครงสร้าง วัสดุและการผลิต    
3.) การใช้งาน  
  3. ข้อมูลความเป็นไปได้ทางการตลาดที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
  4. ข้อมูลแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง 
 
  แนวทางการตอบโดยใช้แบบสอบถามประเมินผลงาน (Likert Scale) ทีม่ีค่าคะแนน 
5 ระดับตัวเลือกในการตอบ คือ 
 

  5 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
  4 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
  3 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
  2 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
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  1 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
 
  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้การลงเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมีการบันทึกเสียงและ

ภาพถ่ายประกอบการสัมภาษณ์ประกอบกับการใช้แบบสอบถามในการเลอืกตอบ  

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์จากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ( S.D ) เพื่อใช้ในการสรุปผลข้อมลู 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปน้ี   

 สูตรการหาค่าร้อยละ (Percentage)  

P  = 
𝑓

𝓃
 x  100 

 เมื่อ       P      แทน       ค่าร้อยละ 

  𝑓      แทน       ความถี่ที่ต้องการแปลงใหเ้ป็นค่าร้อยละ 

  𝓃     แทน       จ านวนความถี ่

 

 สูตรการหาค่าตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic mean) หรือค่าเฉลี่ย (Mean)  

(ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2553) 

x̄  = 
∑𝓍

𝓃
 

 เมื่อ  x̄   คือ  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  

  ∑𝓍 คือ ผลบวกของข้อมูลทุกค่า 

  𝓃    คือ  ขนาดของกลุม่ตัวอย่าง 
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 สูตรการหาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ชูศร ี วงศ์รัตนะ, 2553) 

   𝑆. 𝐷. = √
∑(Χ−x̄ )2

𝓃−1
 

  เมื่อ 𝑆. 𝐷.   แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตัวอย่าง 

  Χ         แทน คะแนนแต่ละตัวในกลุ่มตัวอย่าง 

  x̄         แทน ค่าเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่าง 

  𝓃        แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบ 
 

 การด าเนินการค้นคว้าวิจัยเรื่อง โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการ
พรางกายของสัตว์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือการออกแบบผลติภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกาย
ของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อทศันียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็กได้ โดยการวิเคราะห์
รูปแบบ และปัจจัยในการพรางกายของสัตว์ เพื่อน าข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้มีรูปแบบทีม่ีความเหมาะสมกับการใช้งาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จากแนวคิดการพรางกายของ
สัตว์ ได้ก าหนดวิธีการด าเนินงาน และแนวทางในการค้นคว้าวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี ้

1. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัย และรูปแบบการพรางกายของสัตว์ 
2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลต่อ

ทัศนียภาพและมุมมองภายในคอนโดมิเนียม 
3. การประเมนิผลความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 

ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะหข์้อมูลการพรางกายของสัตว์ 

 
 จากผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลปัจจัย และรปูแบบการพรางกายของสัตว์ มีรายละเอียด
สามารถก าหนดแนวทางการด าเนินงานออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน และ
ส่วนของการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย (ก่อนการออกแบบ) โดยมีในรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

 ส่วนที่  1  การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่สามารถสง่ผลให้สัตว์เกิดการพรางกาย 
 

ปัจจัย ลักษณะ ความรู้สึก 
ทางสภาพแวดล้อม 
(Environment Factor) 

 
 

- ภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่ 
เช่ น  พื้ น ที่ ท ะ เล ท ราย ที่ มี
อากาศร้านตอนกลางวัน และ
อากาศหนาวตอนกลางคืน  

 
 
 

กลมกลืน 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่สามารถสง่ผลให้สัตว์เกิดการพรางกาย (ต่อ) 

ปัจจัย ลักษณะ ความรู้สึก 
 

 

หรือ พื้นที่ป่าดงดิบที่มีสภาพ
อากาศร้อนช้ืน 

 

 

ตารางที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ (แสง, อุณหภูม,ิ น้ า) ที่สามารถส่งผลให้สัตว์เกิดการพรางกาย 
ปัจจัย ลักษณะ ตัวอย่าง 

อุณหภูมิ (Temperature) -ส่งผลด้านการเจริญเติบโต
เพราะขีดจ ากัดความอดทน
ต่ออุณหภูมิ ท าให้อยู่อาศัย 
และขยายเผ่าพันธ์ุได้เฉพาะที่ 
-ส่งผลด้านสรีรวิทยา มี
วิวัฒนาการโดยการปรับ
โครงสร้างให้สามารถอดทน
ต่อสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆ
ได ้
-ส่งผลต่อการอพยพย้ายถิ่น
ฐาน เมื่อฤดูกาลเปลี่ยนจะมี
การหลีกหนีสภาพอากาศที่
ร้อนจัด หรือหนาวจัด และ
จะกลับมาเมื่อสภาพอากาศ
ปกติ โดยมากจะเป็นสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม 
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ตารางที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านกายภาพ (แสง, อุณหภูม,ิ น้ า) ที่สามารถส่งผลให้สัตว์เกิดการพรางกาย (ตอ่) 

ปัจจัย ลักษณะ ตัวอย่าง 

แสงสว่าง (Light) -ส่งผลต่อการด ารงชีพของ
สัตว์ ในเรื่องการมองในการ
เคลื่อนที่ และพฤติกรรมการ
หาอาหาร 

 

 

น้ า (Water) -ส่งผลต่อการด ารงชีพ และ
การเจริญเติบโต 
-ก าหนดสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางน้ าและทางบกให้
เหมาะสมต่อการด ารงชีพ 
-มีผลต่ออุณหภูม,ิ ความช้ืน
ในอากาศ, ความเค็มของน้ า
ทะเล เป็นต้น 

 
 

 

ตารางที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านทางพฤติกรรม (Behavior Factor) กิริยาที่มีการแสดงออกเพ่ือ   
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกที่มากระตุ้น 

ปัจจัย ลักษณะ ตัวอย่าง 
 
สิ่งเร้าภายในร่างกาย 

-เอนไซน์, ฮอรโ์มน 
-ความเครียด ความหิว 
-ความต้องการทางเพศ  
เป็นต้น 
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ตารางที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านทางพฤติกรรม (Behavior Factor) กิริยาที่มีการแสดงออกเพ่ือ   

ตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกที่มากระตุ้น (ต่อ) 

ปัจจัย ลักษณะ ตัวอย่าง 

สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย 

 

 

ปัจจัย 

-อาหาร, น้ า 

-อุณหภูมิ, แสง, เสียง 

-การสัมผัส เปน็ต้น 

ลักษณะ 

    

ตัวอย่าง 

  

   

 

ตารางที่ 4 วิเคราะห์รูปแบบการพรางกายของสัตว์ 

รูปแบบ ลักษณะ ตัวอย่าง 
 
1.การใช้สีเพื่อซ่อน 
(concealing-coloration) 

 
การซ่อนตัวเองโดยการท าให้มี
สีผิวหนัง, ลักษณะ หรือขน
กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 4 วิเคราะห์รูปแบบการพรางกายของสัตว์  (ต่อ) 

รูปแบบ ลักษณะ ตัวอย่าง 
 
2.การท าให้สับสน 
(Disruptive coloration)  

 
สัตว์ที่ใช้เทคนคินี้จะมีลวดลาย
ที่ผิวหนังโดยลวดลายบน
ผิวหนังจะเป็นลายริ้ว, ลาย
แถบ หรือลายจุด ซึ่งลวดลาย
นั้นไปท าลายเค้าโครงร่างเพื่อ
ท าให้เหยื่อเกิดความสับสน 
เช่น ม้าลาย 

 
 

 

 
3.การปลอมแปลง 
(Disguise) 

 
ปลอมแปลงใหต้ัวเองมีความ
คล้ายกับวัตถุใน
สภาพแวดล้อม โดยไม่
จ าเป็นต้องมีสีเดียวกันกับวัตถุ
น้ัน 
 

 

 
  

 
4.การเลียนแบบ 
(Mimicry) 

การที่สัตว์มีลักษณะรูปร่าง
หรือสีสันไปคลา้ยกับสัตว์อีก
ชนิด ซึ่งเป็นการคัดสรรทาง
ธรรมชาติ ที่ท าให้สัตว์ที่ไม่มี
พิษมีลักษณะไปคล้ายกับสัตว์
ที่มีพิษจนท าให้เผ่าพันธ์ุของ
มันอยู่รอด 
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 ส่วนที่ 2  การส ารวจกลุ่มเป้าหมาย (ก่อนการออกแบบ)  

 จากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลข้างต้น น ามาสร้างแบบสอบถาม เพื่อสอบถามความ
คิดเห็นด้านการรับรู้ทางทัศนะที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และพฤติกรรมด้านการใช้งานพื้นที่ใช้สอย 
และความต้องการผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มคนวัยท างานที่พักอาศัยอยู่
อาคารชุด จ านวน 30 คน โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ดา้น ดังนี้ 
 1.  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.  ข้อมลูเชิงพฤติกรรมพ้ืนที่ใช้สอยและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช ้
 3.  ข้อคิดเห็นที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการมองเห็น 
 4.  การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ด้านที่ 1  ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งได้รวบรวมผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดังน้ี  
 

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 11 36.7 
หญิง 19 63.3 

รวม 30 100 
จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 

เป็นเพศชายจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 เป็น 
 
ตารางที่ 6 แสดงสัดส่วนอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 25 ป ี 2 6.7 

25-30 ป ี 15 50 
31-35 ป ี 9 30 
36-40 ป ี 4 13.3 
41-45 - - 
45-50 - - 
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ตารางที่ 6 แสดงสัดส่วนอายุ (ต่อ) 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
50 ปขีึ้นไป - - 

รวม 30 100 

 จากตารางที่ 6  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 25-30 ปี จ านวน 15 คน ร้อยละ 6.7% 

รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 25-30 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30% ช่วงอายุ 36-40 ปี จ านวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 13.3% และช่วงอายุน้อยกว่า 25 ป ีจ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 6.7% 

 

ตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 27 90 

สมรส 3 10 
หย่าร้าง - - 

รวม 30 100 
 จากตารางที่ 7  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานะโสด จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 

90% รองลงมาคือสมรส จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10 % 

ตารางที่ 8 แสดงสัดส่วนระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
อุดมศึกษา 2 6.7 
อนุปริญญา 1 3.3 
ปริญญาตร ี 20 66.7 
ปริญญาโท 7 23.3 
ปริญญาเอก - - 

อื่น ๆ - - 
รวม 30 100 
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 จากตารางที่ 8  พบว่าระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7% รองลงมาคือระดับปริญญาโท จ านวน 7 คนคิดเป็น

ร้อยละ 13.3% อุดมศึกษาจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7% และอนุปริญญาจ านวน 1 คน คิดเป็น

ร้อยละ 3.3% 

 

ตารางที่ 9 แสดงสัดส่วนอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 1 3.3 
ข้าราชการ 1 3.3 
พนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ 4 13.3 
พนักงานบริษัทเอกชน 18 60 
ธุรกิจส่วนตัว 2 6.7 
อื่น ๆ 4 13.3 

รวม 30 100 
 จากตารางที่ 9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 18 คน คิด

เป็นร้อยละ 60% รองลงมาคืออาชีพพนักงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3%  

อาชีพอื่น ๆ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3%  อาชีพธุรกิจส่วนตัว จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.7% อาชีพนักเรียน/นักศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 และอาชีพข้าราชการ จ านวน 1 คน 

คิดเป็นร้อยละ 3.3% 

 
 

ตารางที่ 10 แสดงสัดส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า15,000 บาท  3 10.3 
15,001 – 20,000 บาท 6 20.7 
20,001 – 30,000 บาท 9 31 
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ตารางที่ 10 แสดงสัดส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ต่อ) 

รายได ้ จ านวน ร้อยละ 
30,001 – 40,000 บาท 5 17.2 
40,001 – 50,000 บาท 3 10.3 
50,000 บาทขึน้ไป 3 10.3 

รวม 30 100 
  

 จากตารางที่ 10 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างมีราย  20,001 – 

30,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 31% รองลงมาคือ 15,001 – 20,000 บาท จ านวน 6 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20.7% รายได้30,001 – 40,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 17.2% รายได้ 

ต่ ากว่า15,000 บาท จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3% รายได้ 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 3 

คน คิดเป็นร้อยละ 10.3% และรายได้ 50,000 บาทขึ้นไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3% 

 
 ด้านที่ 2   ข้อมูลเชิงพฤติกรรมพ้ืนที่ใช้สอยและเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ 
 
 

ตารางที่ 11 แสดงสัดส่วนของอาคารชุดที่พักอาศัยในปัจจุบัน 

อาคารชุด จ านวน ร้อยละ 
ขนาด 21 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 25 ตร.ม. 5 16.7 
ขนาด 25 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 30 ตร.ม. 15 50 
อาคารชุดขนาดอื่นๆ 10 33.3 

รวม 30 100 
  

 จากตารางที่ 11 พบว่าอาคารชุดที่พักอาศัยในปัจจุบันส่วนใหญ่ ขนาด 25 ตร.ม. แต่ไม่เกนิ 

30 ตร.ม. จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50% รองลงมาคืออาคารชุดขนาดอื่น ๆ จ านวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.3% และขนาด 21 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 25 ตร.ม. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.7% 
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ตารางที่ 12 แสดงสัดส่วนของลักษณะการอยู่อาศัยในอาคารชุด 

ลักษณะการอยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 
อยู่คนเดียว 15 50 
อยู่เป็นคู ่ 5 16.7 

อยู่กับครอบครัว 10 33.3 
รวม 30 100 

  

 จากตารางที่ 12  พบว่าลักษณะการอยู่อาศัยในอาคารชุดของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ ่อยู่คน

เดียว จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ50% รองลงมาอยู่กับครอบครัว จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ

33.3% และอยู่เป็นคู่ จ านวน 5 คน คิดเปน็ร้อยละ16.7% 

 

ตารางที่ 13 แสดงสัดส่วนความส าคัญของพ้ืนที่ใช้สอย 

พื้นที่ใช้สอย จ านวน ร้อยละ 
ระเบียง - - 
อื่น ๆ - - 
รวม 30 100 

 จากตารางที่ 13  พบว่าความส าคัญของพื้นที่ใช้สอยของกลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่ ห้องนอน

จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ50% รองลงมาคือห้องนั่งเล่นจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ36.7% 

และห้องน้ าจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ13.3% 

 

ตารางที่ 14 แสดงสัดส่วนความสนใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งคอนโด 

รูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งคอนโด จ านวน ร้อยละ 
ส าเร็จรูป (ลอยตัว) 6 20 
Built-in 18 60 
ถอดประกอบได้ (Knock down) 6 20 
อื่นๆ (ระบุ) - - 

รวม 30 100 
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 จากตารางที่ 14 พบว่าความสนใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งคอนโดของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ ่

มีความสนใจแบบ Built-in จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60% รองลงมาแบบส าเร็จรูป(ลอยตัว)

จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20% และถอดประกอบได้ (Knock down) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อย

ละ 20% 

 ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่ได้จากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 30 คนก่อนการ

ออกแบบ พบว่า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งคอนโดมิเนียม กลุ่มตัวอย่างอยากให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะการใช้งาน

ตรงตามความต้องการในระดับมากที่สุดคือ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถท าให้มุมมองภายในที่พักอาศัยดูไม่อึด

อัด รองลงมาคือผลิตภัณฑ์มีความสวยงามและสามารถเกบ็ของได้ และลักษณะการใช้งานในระดับ

มากคือ ผลิตภณัฑ์สามารถใชง้านได้หลายแบบในชิ้นเดียว) รองลงมาคือผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยน

รูปทรงได้ มีขนาดเล็ก และประหยัดพื้นที ่

 

 ด้านที่ 3 ข้อคดิเห็นที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการมองเห็น 
 

ตารางที่ 15 แสดงล าดับการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการมองเห็น 

1.1 หลบซ่อนตัวเพื่อการล่าเหยื่อ จ านวน ร้อยละ 
 

 
ปลาหมึกกลมกลืนกับพื้นทราย 

 
17 
 

 
53.8 

 

 
ตั๊กแตนต าข้าวกล้วยไม้เลียนแบบดอกไม้ 

เพื่อดึงดูดเหยื่อ 

 
13 

 
46.2 

 



  70 

ตารางที่ 15 แสดงล าดับการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการมองเห็น (ต่อ) 

1.2 เพื่อความอยู่รอดจากการเปน็ผู้ถูกลา่ จ านวน ร้อยละ 
 

 
กิ้งก่าคาเมเลี่ยนปรับสีผิวให้กลมกลืนกับใบไม้ 

 
22 

 
78.6 

 

 
มด (Mimic Ant) เลียนแบบลักษณะแมงมุมที ่

มีพิษ 

 
8 

 
21.4 

1.3 สื่อสาร และเป็นการแสดงออกทางอารมณ ์ จ านวน ร้อยละ 
 

 
กิ่งก่าคาเมเลี่ยนปรับสีผิวเพื่อข่มขู ่

 

 
16 

 
59.3 

 

 

สืบพันธ์ุ 

 

14 

 

40.7 

รวม 30 100 
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จากตารางที่ 15 พบว่า ในข้อ 1.1 ความเห็นที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึก

ทางด้านการมองเห็น หัวข้อการหลบซ่อนตัวเพื่อการล่าเหยื่อของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มากที่สุดคือ 

ปลาหมึกกลมกลืนกับพื้นทราย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8% รองลงมาคือต๊ักแตนต าข้าว

กล้วยไม้เลียนแบบดอกไม้เพื่อดึงดูดเหยื่อ จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2% 

ในข้อ 1.2 จากตารางพบว่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีต่อเพื่อความอยู่รอดจาก

การเป็นผู้ถูกล่า คือ กิ้งก่าคาเมเลี่ยนปรับสีผิวให้กลมกลืนกับใบไม้ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 

78.6% รองลงมาคือมด (Mimic Ant) เลียนแบบลักษณะแมงมุมที่มีพิษ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 

21.4% 

 ในข้อ 1.3 จากตารางพบว่าความเห็นของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่มีต่อสื่อสาร และเป็นการ

แสดงออกทางอารมณ์ กิ่งก่าคาเมเลี่ยนปรับสีผิวเพื่อข่มขู่ จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3% 

รองลงมาคือสืบพันธุ ์จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 40.7% 

 

ตารางที่ 16 แสดงล าดับองค์ประกอบในการพรางกายของสัตว์ ด้านการพรางสายตา 
 

 
ด้านการพรางสายตา 

 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

 

 
รูปที่ 1 

 
2.83 

 
0.83 

 
ปานกลาง 

 

 
รูปที่ 2 

 

 
4.23 

 
0.77 

 
มาก 
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ด้านการพรางสายตา 

 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

 

 
รูปที่ 3 

 
4.47 

 
0.81 

 
มาก 

 

 

 
รูปที่ 4 

 
2.53 

 
1.10 

 
ปานกลาง 

 
 

 
รูปที่ 5 

 
3.60 

 
0.72 

 
มาก 

 

 
รูปที่ 6 

 
3.23 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

 

 
รูปที่ 7 

 
 
 
4.40 

 
 
 
0.77 

 
 
 
มาก 
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จากตารางที่ 16 พบว่าองค์ประกอบในการพรางกายของสัตว์ ทางด้านการพรางสายตาใน

ระดับมากมีรูปที่ 2, 3, 5, และรูปที่ 7 โดยรูปที่มีคะแนนคา่เฉลี่ยมากที่สดุคือรูปที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลีย่ 

4.47 พรางด้วยการใช้รูปร่าง (Shape) และสีสันที่มีลักษณะกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อม รูปที ่ 7 มี

คะแนนค่าเฉลีย่ 4.40 พรางสายตาด้วยการที่มีพื้นผิว (Texture) และรูปทรง (Form) คล้ายกับวัตถุ

อื่นในสภาพแวดล้อม รูปที ่ 2 มีคะแนนคา่เฉลี่ย 4.23 พรางสายตาได้อย่างกลมกลืนเมื่อพื้นผิวหนัง 

(Texture) และลวดลาย (Pattern) คล้ายกบัวัตถุในสภาพแวดล้อม รูปที ่ 5 มีคะแนนคา่เฉลี่ย 3.60 

พรางสายตาเมื่อสีสันมีความกลมกลืนกับพื้นผิวในสภาพแวดล้อม และรูปที่มีองค์ประกอบทางด้านการ

พรางสายตาในระดับปานกลางมีรูปที่ 1, 4 และรูปที่ 6 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.23 พรางด้วยลักษณะ

รูปร่าง (Shape) และสีสันทีพ่รางให้มองเห็นเป็นอย่างอื่น รูปที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 2.83 พรางสายตา

ด้วยสีสัน และลวดลาย (Pattern) ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต และรูปที ่ 4 มี

คะแนนค่าเฉลีย่ 2.53 พรางสายตาด้วยการปรับเปลี่ยนสีผวิ 

 

ตารางที่ 17 แสดงล าดับองค์ประกอบในการพรางกายของสัตว์ ด้านความรู้สึกถึงความกลมกลืนกับ
สภาพแวดล้อม 
 

 
ความกลมกลนืกับสภาพแวดล้อม 

 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

   

 
รูปที่ 1 

 
3.60 

 
0.77 

 
มาก 

 

 

 
  รูปที่ 2 

 
3.40 

 
1.16 

 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 17 แสดงล าดับองค์ประกอบในการพรางกายของสัตว์ ด้านความรู้สึกถึงความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อม (ต่อ) 

 

 
ความกลมกลนืกับสภาพแวดล้อม 

 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความ

คิดเห็น 

 

 
  รูปที่ 3 

 
 
 
2.60 

 
 
 
0.97 

 
 
 
ปานกลาง 

 

 
รูปที่ 4 

 
3.67 

 
0.98 

 
มาก 

 

 
รูปที่ 5 

 
4.67 

 
0.54 

 
มากที่สุด 

 จากตารางที ่17 พบว่าองค์ประกอบในการพรางกายของสัตว์ ด้านความรู้สึกถึงความกลมกลืน

กับสภาพแวดล้อมในระดับมากที่สุด คือรูปที่ 5 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.67 โดยให้ความรู้สึกกลมกลนื

กับสภาพแวดล้อมด้วยสีสัน และองค์ประกอบจังหวะ (Value) ช่องว่าง (Space) ระยะที่มีความ

สม่ าเสมอกัน รองลงมารูปที่ให้ความรู้สึกถึงความกลมกลืนอยู่ในระดับมาก คือรูปที่ 1 และรูปที่ 4 โดย

มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.67 โดยให้ความรู้สึกกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมด้วยลักษณะที่มีสีสนัและพื้นผิว

คล้ายคลึงกับสภาพแวดล้อม ผู้วิจัยจึงเปรียบเทียบวัสดุ และเทคนิคที่น ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุ หรือเทคนิคที่มีความกลมกลืน และสะท้อนภาพ 
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รูปที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.60 โดยองค์ประกอบภาพมีความโดดเด่น แต่ยังให้ความรู้สึกกลมกลืนกบั

สภาพแวดล้อมด้วยโทนสี และรูปที่ให้ความรู้สึกถึงความกลมกลืนอยูใ่นระดับปานกลาง คือรูปที่ 2 มี

คะแนนค่าเฉลีย่ 3.40 และรูปที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 2.60 โดยรูปทั้งสองมีลักษณะในการสร้างจุดเด่น

ด้วยสีตัดกัน และลวดลายที่ซ้ าซ้อนกันจนไมส่ามารถแยกแยะได้ 
 

ตารางที่ 18 แสดงล าดับลักษณะภาพ ที่ท าให้รู้สึกอึดอัด 
 

ลักษณะภาพ 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความเห็น 

 

 

 
รูปที่ 1 

 
2.83 

 
0.83 

 
ปานกลาง 

 

 

 
รูปที่ 2 

 
4.23 

 
0.77 

 
มาก 

 

    
รูปที่ 3 

 
4.47 

 
0.81 

 
มาก 

 

 

   
รูปที่ 4 

 
3.23 

 
0.85 

 
ปานกลาง 

 

 

รูปที่ 5 

 
2.53 

 
1.10 

 
ปานกลาง 
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ตารางที่ 18 แสดงล าดับลักษณะภาพ ที่ท าให้รู้สึกอึดอัด (ต่อ) 

ลักษณะภาพ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความเห็น 

 

 

รูปที่ 6 

 
3.60 

 
0.72 

 
มาก 

 

 
รูปที่ 7 

 
3.23 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

 

 
รูปที่ 8 

 
4.40 

 
0.77 

 
มาก 

 

จากตารางที่ 18  พบว่าลักษณะภาพ 2 มิต ิที่ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดน้อย จากลักษณะ

ลายเส้น (Line) และลวดลาย (Pattern) แบบต่าง ๆ เช่น เส้นตั้ง, เส้นนอน, เส้นโค้ง, เสน้หยัก, ลาย

จุด, ลายเส้นแบบอิสระ (Freeform) ระยะช่องว่าง (Space) รูปร่าง และลวดลายแบบต่าง ๆ รวมถึง

ภาพลวดลายในลักษณะนูนสงู และนูนต่ าด้วย โดยรูปที่มีความรู้สึกอึดอัดในระดับปานกลาง คือรูปที่ 

4 และรูปที่ 7 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3.23 รูปที ่1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 2.83 รูปที่ 5 มีคะแนน

ค่าเฉลี่ย 2.53 และรูปที่มีความรู้สึกอึดอัดในระดับมาก คือรูปที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.47  รูปที ่2 มี

คะแนนค่าเฉลีย่ 4.23 รูปที ่8 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.40 และรูปที่ 6 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.60 

 

 

 

 



  77 

ตารางที่ 19 แสดงล าดับกลุ่มสี ที่ท าให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย 
กลุ่มส ี

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบนเบี่ยง
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความเห็น 

กลุ่มสีโมโนโทน (Mono Tone) 

  
 

 
3.73 

 
0.97 

 
มาก 

กลุ่มสีอ่อน-สีหวาน (Pastel Tone) 

  
 

 
3.67 

 
0.84 

 
มาก 

กลุ่มสีธรรมชาติ (Natural/Earth Tone) 

  
 

 
3.83 

 
0.91 

 
มาก 

กลุ่มสีสัน (Colorful Tone) 

  
 

 
2.20 

 
1.09 

 
น้อย 

 

 จากตารางที่ 19  พบว่ากลุ่มสีที่ท าให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายในรถดับมาก มี 3 กลุ่มสี โดยกลุ่มสี

ธรรมชาต ิ(Natural/ Earth Tone) มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.83 กลุ่มสีโมโนโทน (Mono Tone) มีคะแนน

ค่าเฉลี่ย 3.73 และกลุ่มสีอ่อน-สีหวาน (Pastel Tone) มีคะแนนค่าเฉลีย่ 3.67 และกลุ่มสีทีท่ าให้เกิด

ความรู้สึกผ่อนคลายในระดับน้อย คือกลุ่มสสีัน (Colorful Tone) มีคะแนนค่าเฉลี่ย 2.20  

 ด้านที่ 4 การแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมของกลุ่มตัวอย่าง 
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 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุม่ตัวอย่างที่ได้ท าการส ารวจเพ่ือหาแนวทางความเหมาะสมของ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ โดยกลุ่มตัวอย่างมีข้อเสนอแนะ

เพิ่มเติมดังน้ี 

1. ผลิตภัณฑ์ควรมีประโยขน์ใช้สอยที่เหมาะสม และประหยัดพื้นที่ มีสีสันไม่ฉูดฉาดเกินไปและ

ไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามเพียงอย่างเดียว 

2. ผลิตภัณฑ์ควรมีความสร้างสรรค์ และสามารถสื่อถึงแนวคดิได้ 

3. แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความสัมพันธ์กับพ้ืนที่ว่างให้มีความกลมกลืนกัน น่าจะ

ใช้ได้ดีกับพื้นที่จ ากัดเพราะจะท าให้พื้นที่ดูมทีี่ว่างมากขึ้น แต่ถ้าหากน าลวดลายของสัตว์มา

ใช้เลยอาจใช้เพื่อความสวยงาม การลดทอนลวดลาย และการเลือกสีน ามาใช้อาจจะท าให้

ผลิตภัณฑ์สามารถใช้ได้หลากหลายพื้นที่ต้องการมุมมองที่ดูกว้างขวางขึ้น 

 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของแบบสอบถาม เพื่อก าหนดแนวทางของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 จากการก าหนดกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นด้านการรับรูท้าง

ทัศนะที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ ด้านพฤติกรรมในการใช้งานพื้นที่ใช้สอย และความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านภายในอาคารชุด การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลดังต่อไปนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มมามทีั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน

มากกว่า และมีช่วงอายุ 25-30 ป ีมีจ านวนมากที่สุด และรองลงมาคือช่วงอายุ 31-35 ปี 

ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรให้มีความสอดคล้องต่อความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง 2 

กลุ่มนี้ รวมถึงปัจจัยทางด้านการใช้งาน และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ควรมีความสวยงาม 

เหมาะสมต่อลักษณะที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม ทีต่้องมีการจัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้

มีความเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้พักอาศัย  

2. พื้นที่ส่วนห้องนอน และห้องนั่งเล่นเป็นพ้ืนที่ในส่วนที่กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก

ให้ความส าคญัในการใช้งาน และสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถใช้

งานในการท ากิจกรรมหลายกิจกรรมพร้อมกัน แต่ด้วยขนาดพ้ืนที่ ๆ มีอย่างจ ากัดการใช้
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ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยอาจท าให้ภายในที่พักอาศัยดูคับแคบและรู้สึก

อึดอัด  

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจในการตกแต่งที่พักอาศัย

ประเภทคอนโดมิเนียม  เป็นรูปแบบที่มีความสวยงาม และสามารถท าให้ภายในมุมมอง

ภายในที่พักอาศัยไม่รู้สึกอึดอัดมีความเหมาะสมกับพื้นที่ใช้งาน 

4. ด้านการรับรู้ทางทัศนะ และความรู้สึกที่มีตอ่การพรางกายของสัตว์  

4.1 กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ทางทัศนะต่อการพรางของสัตว์ในรูปแบบที่

มีความกลมกลืนต่อสภาพแวดล้อมในระดับมากที่สุด  

4.2 ด้านการพรางสายตา สัตว์ที่มีลักษณะรูปรา่ง (Form) และพื้นผิว 

(Texture) คล้ายกับวัตถุหรือสภาพแวดล้อมนั้นสามารถพรางสายตาได้ในระดับมาก  

4.3 ด้านองค์ประกอบของการพราง ที่ส่งผลต่อความรู้สึกกลมกลืนต่อ

สภาพแวดล้อมได้ในระดับมากที่สุด โดยมสีี, พื้นผิว, รูปรา่ง, และจังหวะที่เป็น

องค์ประกอบร่วมกัน  

4.4 ด้านความรู้สึกอึดอัด ลักษณะภาพ (2 มิติ) ลายเส้นตรง ลายจุด 

และรูปร่างรูปภาพสี่เหลี่ยมจดัวางแบบซ้ า ๆกัน (2 มิติ) ให้ความรู้สึกอึดอัดน้อยกว่าเส้น

โค้ง และเส้นหยัก พื้นผิวแบบนูนสูงให้ความรู้สึกอึดอัดน้อยกว่า พื้นผิวแบบนูนต่ า  

4.5 ด้านความรู้สึกผ่อนคลาย กลุม่โทนสีแบบโมโนโทน, กลุ่มสี

ธรรมชาติ และกลุ่มสีโทนอ่อน ให้ความรูส้ึกผ่อนคลายมากกว่าโทนสีสันฉูดฉาด  

 

ขั้นตอนที่ 2  การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลต่อ  

ทัศนียภาพและมุมมองภายในคอนโดมิเนียม 

        จากผลการศึกษาข้อมูลทีไ่ด้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานกับการส ารวจกลุ่มเป้าหมาย 

(ก่อนการออกแบบ) ได้ข้อก าหนดเพื่อใช้ในการออกแบบ (design criteria) โดยสามารถสรุปแนว

ทางการออกแบบไปตามภาพที่ 33 ดังนี้  
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ภาพที่ 32 แนวทางในการออกแบบ 
 หลักการ 5W 1H ใช้เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ ์

1. What to do? ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น ส าหรับอาคารชุด 

2. Why to do? เพื่อใช้ในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัย และส่งผลต่อทัศนียภาพ

โดยมีความกลมกลืนต่อสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย 

3. Who? กลุ่มเปา้หมายบุคคลวัยท างาน ที่มีความสนใจซื้อและพักอาศัยภายในคอนโดมิเนียม 

4. Where to use?  ใช้ส าหรับห้องนั่งเล่น ภายในที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม  

5. When to use?  ใช้ส าหรับกั้นพื้นที่ใช้สอยให้มีความเปน็ส่วนตัว และมีความเป็นสัดเป็น

ส่วนมากยิ่งขึ้น 

6. How?  แนวทางในการออกแบบ 

1.สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับพืน้ที่ใช้สอย 

2.วัสดุที่สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนต่อสภาพแวดล้อม 

3.ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สามารถประกอบได้แบบงา่ย 

 ออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ตามแนวทางข้างต้นที่ได้

ก าหนดไว้ โดยการร่างแบบ (Sketch) 
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ภาพที่ 33 แบบร่าง (Sketch) ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน 
 

 ผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆ ที่ได้จากการร่างแบบ (Sketch) ท าให้พบแนวทางที่น่าสนใจ และท า

การคัดเลือกแบบ เพื่อน ามาวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ด้วยการจ าลองแบบ 3 มิติ (Study Model) 

เพื่อศึกษารูปร่าง รูปทรง รูปแบบลักษณะการใช้งาน และวัสดุที่มีความเหมาะสมต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

โดยผู้วิจัยก าหนดแนวทางของลักษณะผลิตภัณฑ์ให้ใช้เพิ่มความเป็นส่วนตัว หรือจัดสรรพื้นที่ใช้สอยใน

บริเวณห้องนั่งเล่นที่มีการรองรับกิจกรรมหลายรูปแบบ เช่น อ่านหนังสือ ดูหนัง ฟังเพลง เป็นต้น  โดย

ให้มีลักษณะกลมกลืน และส่งผลต่อทัศนียภาพภายในที่พักอาศัยให้มีความน่ามอง และไม่รู้สึกถึงความ

อึดอัด 

 แบบจ าลอง 3 มิต ิสร้างขึน้เพื่อศึกษารูปร่าง รูปทรง รูปแบบลักษณะการใช้งาน และวัสดุที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมต่อแนวคิดการพรางกายของสัตว์ทางด้านทัศนะ และออกแบบโดยให้มีรูปทรงที่

เรียบง่ายโดยใช้รูปทรงเลขาคณิตมาสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายซ้ า ๆกัน เพื่อค านึงถึงกระบวนการ

ประกอบชิ้นงาน และขั้นตอนในการผลิต ใน 3 แนวทาง ดังนี ้
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 แนวทางที่ 1 ฉากกั้นแบบมูล่ี่ที่ได้แนวคิดจากลักษณะโครงสร้างที่ไม่มีกระดูก และการ

เคลื่อนไหวของปลาหมึกสายจอมเลียนแบบ (Mimic Octopus)  ทีม่ีการเปลี่ยนแปลงสีสัน และรูปรา่ง

ให้ไปคล้ายกับสัตว์ชนิดอ่ืนเพื่อการพรางตัวจากการถูกล่า  

 โดยผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้วัสดุที่มีความใสเป็นแผ่นพลาสติก PVC  ที่มีความยืดหยุ่นและมีสีสัน

หลากหลาย แต่ใช้แผ่นอคิลิคมาเป็นตัวก าหนดลวดลายเรขาคณิตที่ดูเรียบง่ายให้มีลักษณะลวดลายซ้ า

กันเหมือนการเรียงตัวของเกล็ดผิวหนังของก่ิงก่า โดยมีลักษณะการใช้งานแบบยืดหดขึ้นลงได้แบบ

อิสระเหมือนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปลาหมึกดังภาพที่ 35 ดังนี ้

 

 
ภาพที่ 34 แบบจ าลอง 3 มิต ิ(Study Model) รูปแบบ A  
 แนวทางที่ 2  ฉากกั้นแนวคิดจากลักษณะโครงสร้างของผีเสื้อที่สามารถพบัปีก หรือกางปีก 

และรูปแบบการพรางตัวของสัตว์ที่ท าให้ตัวเองมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมด้วยการเปลี่ยนสีสัน

และรูปร่างของตัวเอง เช่นปลาหมึก และกิ่งก่า เป็นต้น  

 โดยผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้วัสดุที่มีความใส หรือการสะท้อนเพราะมีความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมได้มากที่สุดจงึเลือกใช้แผ่นอคิลิคที่มีความใสแต่น้ าหนักเบากว่ากระจก และมีความ
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ปลอดภัยในการน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั้น หรือหากต้องการการสะท้อนให้ใช้การติด

ฟิล์มเคลือบปรอทที่มีคุณสมบตัิในการสะท้อนมุมมองแต่ยังสามารถมองทะลุมาอีกด้านได้  โดยก าหนด

รูปทรงผลิตภัณฑ์ให้มีความเรียบง่าย ทันสมัยเหมาะสมกบัการตกแต่งที่พักอาศัยขนาดเล็ก ออกแบบ

ลวดลายเรขาคณิตที่ดูเรียบง่ายให้มีลักษณะลวดลายซ้ ากันเหมือนการเรียงตัวของเกล็ดผิวหนังของ

กิ่งก่า และง่ายต่อการผลิต โดยมีลักษณะการใช้งานได้หลายรูปแบบ คือ ยืด, หด, พับเก็บได้เหมาะสม

กับการน าไปจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก ดังภาพที่ 36 ดังนี ้

 

 

ภาพที่ 35 แบบจ าลอง 3 มิต ิ(Study Model) รูปแบบ B 
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 แนวทางที่ 3  ฉากกั้นแนวคิดจากรูปร่างของเกล็ดผิวหนังของกิ่งก่า การเรียงตัวที่มีความซ้ า

กัน การซ้อนทบัของเกล็ดลดทอนออกแบบเป็นรูปเรขาคณิต 

 โดยผู้วิจัยจึงได้เลือกใช้วัสดุที่มีลักษณะเป็นแผ่น เช่น แผ่น PVC หรือ แผ่นหนังแท้เพื่อเพ่ิม

มูลค่าผลิตภัณฑ์ เพราะมีความยืดหยุ่นและมีสีสันหลากหลาย และสามารถใช้แผ่นโลหะ, ไม้ หรือ แผ่

นอคิลิคมาเป็นตัวก าหนดลวดลายที่ซ้ าๆกันให้มีความสวยงาม ทันสมัย และดูเรียบง่าย โดยลวดลายที่

ได้ลดทอนจากการเรียงตัวของเกล็ดผิวหนังของกิ่งก่า โดยมีลักษณะการใช้งานแบบยืดหดได้เพ่ือใช้ใน

การพรางสายตา และเพื่อใช้ในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เหมือน

การเปลี่ยนแปลงรูปร่างของปลาหมึกดังภาพที่ 37 ดังนี ้

 

 

ภาพที่ 36 แบบจ าลอง 3 มิต ิ(Study Model) รูปแบบ C 
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การคัดเลือกแบบ 

  จากการออกแบบผู้วิจัยได้น าแบบร่างผลิตภัณฑ์พร้อมแบบสอบถามไปให้ที่ปรึกษา

งานวิจัยตรวจสอบปรับแก้จนสมบูรณ์และน าแบบร่างพร้อมแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ

ออกแบบ 3 ทา่นท าประเมินเพ่ือคัดเลือกแนวทางที่ดีสุด 1 แนวทาง โดยมีประเด็นในการประเมินใน 3 

ด้านดังนี ้  1. ด้านความงาม และคุณค่า  2. ด้านโครงสร้าง วัสดุ และการผลิต   3. ดา้นการใช้งาน 

 ผลการประเมนิรูปแบบความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ในการประเมินผู้วิจัยได้แบ่งเกณฑ์การ

ประเมินไว้ดังนี้ 

4.50 - 5.00 หมายถึง ดีมาก 
3.50 – 4.49 หมายถึง ด ี
2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยมาก 

โดยผลวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านต่อรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ได้ผลสรุปดังนี้ 

ภาพตัวอย่างรปูแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบที่ 1 

 

ภาพที่ 37 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ รูปแบบที่ 1 
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความงามและคุณค่า ของการประเมินของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน(ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ รูปแบบที่ 1 
 

 

 
ด้านความงามและคุณค่า 

 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน
(S.D.) 

 

 
ระดับความพึง

พอใจ 

 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพรางสายตา 
และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายใน
ที่พักอาศัย (การพรางกายของสัตว์) 

 
4.33 

 
1.15 

 
ดี 

 

2. รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงามลงตัวต่อ
การจัดสรรพ้ืนที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตรม.) 

 
3.67 

 
0.57 

 
ดี 

 

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ (เช่น พับ,ยืด,ย่น) และเหมาะสม
กับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

 

3.33 

 

0.57 

 

 

ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 20  พบว่าผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 1 ผลิตภณัฑ์ให้
ความรู้สึกพรางสายตาและมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่พกัอาศัย (จากแนวคิดการ
พรางกายของสัตว์)  ได้ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.33 ในด้านความสวยงามลงตัวต่อการ
จัดสรรพื้นที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตร.ม.) อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.67  ผลิตภัณฑ์
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ (เช่น พับ,ยืด,ย่น) และมีความเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่คะแนนอยู่ที่  3.33  
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านโครงสร้าง วัสดุ และการผลิต ของการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน(ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ 
รูปแบบที่ 1 

 
ด้านโครงสร้าง,วัสดุ และการผลิต 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความพงึ
พอใจ 

1.วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใชม้ีความเหมาะสม
กับการใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

2.67 0.57 ปานกลาง 

2.โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
แข็งแรง ทนทาน 

2.67 0.57 ปานกลาง 

3.รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ 

3.67 0.57 ดี 

 จากตารางที่ 21  พบว่าผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 1 วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 2.67 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม แขง็แรง ทนทานอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 2.67 ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้อยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.67  
 

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการใช้งาน ของการประเมินของของ
ผู้ทรงคุณวุฒทิีม่ีต่อผลิตภณัฑต์กแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว ์รูปแบบที่ 1 

 
ด้านการใช้งาน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การถอด-ประกอบมีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่สะดวกสบาย 

3.00 1.00 ปานกลาง 

2.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 

3.00 0.00 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการใช้งาน ของการประเมินของของ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ รูปแบบที่ 1 (ต่อ) 
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ด้านการใช้งาน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

3.ลักษณะการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และ
ความคงทนของผลิตภัณฑ์ 

3.00 0.00 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 22  พบว่า การถอดและการประกอบผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่
สะดวกสบายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.00 รูปแบบผลิตภัณฑ์มคีวามแข็งแรง 
และปลอดภัยระหว่างการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที ่ 3.00 ลักษณะการ
ซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และความคงทนของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน
อยู่ที่ 3.00 
 

ภาพตัวอย่างรปูแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบที ่2 

 

ภาพที่ 38 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ รูปแบบที่ 2 
ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความงามและคุณค่า ของการประเมิน
ของของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว ์
รูปแบบที่ 2 
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ด้านความงามและคุณค่า 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรูส้ึกพรางสายตา 
และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่
พักอาศัย (การพรางกายของสตัว์) 

4.67 0.57 ดีมาก 

2. รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงามลงตวัต่อ
การจดัสรรพื้นที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตรม.) 

4.67 0.57 ดีมาก 

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ (เช่น พับ,ยืด,ย่น) และเหมาะสมกับ
ที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

4.33 0.57 ดี 

 จากตารางที่ 23 พบว่าผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที ่ 2 ผลิตภัณฑ์ให้
ความรู้สึกพรางสายตาและมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่พกัอาศัย (จากแนวคิดการ
พรางกายของสัตว์)  ได้ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.67 ในด้านความสวยงามลงตัวต่อ
การจัดสรรพ้ืนที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตร.ม.) อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.67  
ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ (เช่น พับ,ยืด,ย่น) และมีความเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาด
เล็กอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยูท่ี่  4.33  
 
 

ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านโครงสร้าง วัสดุ และการผลิต ของการ
ประเมินของของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพราง
ของสัตว์ รูปแบบที่ 2 

 
ด้านโครงสร้าง,วัสดุ และการผลิต 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใชม้ีความเหมาะ 
สมกับการใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

4.67 0.57 ดีมาก 

ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านโครงสร้าง วัสดุ และการผลิต ของการ

ประเมินของของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพราง

ของสัตว์ รูปแบบที่ 2 (ต่อ) 

 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน ระดับความ
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ด้านโครงสร้าง,วัสดุ และการผลิต (Mean) มาตรฐาน(S.D.) พึงพอใจ 
2.โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
แข็งแรง ทนทาน 

4.33 0.57 ดี 

3.รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ 

4.33 1.15 ดี 

 จากตารางที่ 24 พบว่า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 2 วัสดุ และ
อุปกรณ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ในระดับดีมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.67 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม แข็งแรง ทนทานอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.33 ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้อยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.33  
 
 

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการใช้งาน ของการประเมินของของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มตี่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ รูปแบบที่ 2 

 
ด้านการใช้งาน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การถอด-ประกอบมีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่สะดวกสบาย 

4.67 0.57 ดีมาก 

2.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 

5.00 0.00 ดีมาก 

3.ลักษณะการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และ
ความคงทนของผลิตภัณฑ์ 

4.33 0.57 มาก 

 จากตารางที่ 25 พบว่า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 2 วิธีการถอด และ
การประกอบผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่สะดวกสบายอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
คะแนนอยู่ที่ 4.67 รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และปลอดภัยระหว่างการใช้งานอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.33 ลักษณะการซ่อมแซม การบ ารงุรักษา และความคงทนของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.33 
 
ภาพตัวอย่างรปูแบบผลิตภณัฑ์ รูปแบบที่ 3 
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ภาพที่ 39 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ รูปแบบที่ 3 
 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความงามและคุณค่า ของการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มตี่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน(ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ รูปแบบที่ 3 

 
ด้านความงามและคุณค่า 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพรางสายตา
และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายใน
ที่พักอาศัย (การพรางกายของสัตว์) 

4.00 1.00 ดี 

ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านความงามและคุณค่า ของการประเมิน

ของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภณัฑ์ตกแต่งบ้าน(ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ รูปแบบ

ที่ 3 (ต่อ) 

 
ด้านความงามและคุณค่า 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2. รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงามลงตัวต่อ 4.00 1.00 ดี 
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การจัดสรรพ้ืนที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตรม.) 
3. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบได้ (เช่น พับ,ยืด,ย่น) และเหมาะสม
กับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

3.33 0.57 ปานกลาง 

 จากตารางที่ 26 พบว่า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 3 ผลิตภณัฑ์ให้
ความรู้สึกพรางสายตาและมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่พกัอาศัย (จากแนวคิดการ
พรางกายของสัตว์)  ได้ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.00 ในด้านความสวยงามลงตัวต่อการ
จัดสรรพื้นที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตร.ม.) อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.00  ผลิตภัณฑ์
สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ (เช่น พับ,ยืด,ย่น) และมีความเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็กอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย่คะแนนอยู่ที่  3.33  
 
ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านโครงสร้าง วัสดุ และการผลิต ของการ
ประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของ
สัตว์ รูปแบบที ่3 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
ด้านโครงสร้าง,วัสดุ และการผลิต 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใชม้ีความเหมาะสม
กับการใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

3.33 0.57 ปานกลาง 

2.โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
แข็งแรง ทนทาน 

4.00 1.00 ดี 

3.รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ 

4.00 0.00 ดี 

 จากตารางที่ 27 พบว่า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 3 วสัดุ และ
อุปกรณ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับการใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.33 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม แข็งแรง ทนทานอยู่ในระดับดี โดย
มีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.00 ผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้อยู่ในระดับดี 
โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 4.00 
 

ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการใช้งาน ของการประเมินของผู้ทรง 
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คุณวุฒิ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน(ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ รูปแบบที่ 3 

 

 
ด้านการใช้งาน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1.การถอด-ประกอบมีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานที่สะดวกสบาย 

3.33 1.53 ปานกลาง 

2.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และ
ปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 

3.33 0.57 ปานกลาง 

3.ลักษณะการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และ
ความคงทนของผลิตภัณฑ์ 

3.67 0.57 ดี 

  

 จากตารางที่ 28 พบว่า ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 3 วิธีการถอด และ
การประกอบผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่สะดวกสบายอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.33 รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแขง็แรง และปลอดภัยระหว่างการใช้งานอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที ่ 3.33 ลักษณะการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และความ
คงทนของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนอยู่ที่ 3.67 
 
 

 

ตารางที่ 29 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิที่มตี่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน
(ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางของสัตว์ทั้ง 3 รูปแบบ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

รูปแบบที่ 1 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

รูปแบบที่ 2 

ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

รูปแบบที่ 3 
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ด้านความงามและคุณค่า 
1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรูส้ึกพรางสายตา และมี
ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย 
(การพรางกายของสัตว)์ 

4.33 4.67 4.00 

2. รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงามลงตัวต่อการ
จัดสรรพื้นที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตรม.) 

3.67 4.67 4.00 

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ 
(เช่น พับ,ยืด,ย่น) และเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาด
เล็ก 

3.33 4.33 3.33 

ด้านโครงสร้าง,วัสดุ และการผลิต 
1.วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใชม้ีความเหมาะสมกับ
การใช้งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

2.67 4.67 3.33 

2.โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม แข็งแรง 
ทนทาน 

2.67 4.33 4.00 

3.รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ 

3.67 4.33 4.00 

ด้านการใช้งาน 
1.การถอด-ประกอบมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน
ที่สะดวกสบาย 

3.00 4.67 3.33 

2.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และปลอดภัย
ระหว่างการใช้งาน 

3.00 5.00 3.33 

3.ลักษณะการซ่อมแซม การบ ารุงรักษา และความ
คงทนของผลิตภัณฑ ์

3.00 4.33 3.67 

  

 จากตารางที่ 29  พบว่าเมื่อเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี่ยของการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ใน

ด้านความสวยงามและคุณค่า โดยผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สกึพรางสายตา และมีความกลมกลืนกับ

สภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย รูปแบบที ่2 มีคะแนนคา่เฉลี่ย 4.67 รปูแบบที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 

4.33 และรูปแบบที่ 3 มีคะแนนคาเฉลี่ย 4.00 ผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามลงตัวต่อการจัดสรรพื้นที่ 

รูปแบบที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.67 รูปแบบที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.00 และรูปแบบที่ 1 มีคะแนน



  95 

ค่าเฉลี่ย 3.67  ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ และเหมาะสมกับทีพ่ักอาศัยขนาดเล็ก 

รูปแบบที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลีย่ 4.33 รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ยเท่ากันที่ 3.33 

 ในด้านโครงสร้าง วัสดุ และการผลิตของรูปแบบผลิตภัณฑ์ใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่มีความ

เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดย รูปแบบที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.67  รูปแบบที่ 3 มีคะแนน

ค่าเฉลี่ย 3.33 และรูปแบบที ่ 1 มีคะแนนคา่เฉลี่ย 2.67 โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง ทนทาน 

รูปแบบที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.33 รูปแบบที่ 3 มีคะแนนนค่าเฉลี่ย 4.00 รูปแบบที่ 1 มีคะแนน

ค่าเฉลี่ย  2.67 รูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รูปแบบที่ 2 มี

คะแนนค่าเฉลีย่ 4.33 รูปแบบที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 4.00 และรูปแบบที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.67 

 ในด้านการใช้งาน ผลิตภัณฑม์ีวิธีการถอด และการประกอบมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่

สะดวกสบาย รูปแบบที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลีย่ 4.67 รูปแบบที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.33 และรูปแบบที่ 

1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.00 ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และปลอดภัยระหว่างการใช้งาน รูปแบบที่ 2 มี

คะแนนค่าเฉลีย่ 5.00 รูปแบบที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.33 และรูปแบบที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.00 

ลักษณะการซอ่มแซม การบ ารุงรักษาและความคงทนของผลิตภัณฑ์ รปูแบบที่ 2 มีคะแนนค่าเฉลีย่ 

4.33 รูปแบบที่ 3 มีคะแนนค่าเฉลี่ย 3.67 รูปแบบที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลีย่ 3.00 

 ความเป็นไปได้ในการสร้างผลติภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) รูปแบบที่ 2 มีความ

เป็นไปได้มากที่สุดโดยคิดเป็นคะแนนค่าเฉลี่ย 4.55 รองลงมาคือรูปแบบที่ 3 โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ย 

3.66 และรูปแบบที่ 1 มีคะแนนค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3.26 

 

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (รูปแบบที่ 2) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์จากการประเมินโดย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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ภาพที่ 40 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว ์แบบที่ 1 
  

 ผลิตภัณฑ์ฉากกั้นแบบที่ 1 ใช้วัสดุแผ่นอคิลิคปิดทับด้วยฟิล์มปรอทแบบ One way Mirror 

หรือ ฟิล์มปรอทแบบ Two ways mirror ที่มีคุณสมบัติในการบดบังสายตาและสามารถสะท้อน

เสมือนกระจกเพื่อท าให้พื้นที่ห้องดูกว้างขึ้นและยังเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้เพราะอีกด้านหนึ่งยังคง

สามารถมองผ่านมายังอีกด้านได ้

 

 

 

 

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (รูปแบบที่ 2) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์จากการประเมินโดย 
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ผู้ทรงคุณวุฒ ิ  

 

 
ภาพที่ 41 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว ์แบบที่ 2 

 

ผลิตภัณฑ์ฉากกั้นแบบที่ 2 ใช้วัสดุแผ่นอคิลิคปิดทับด้วยฟิล์มปรอทแบบ One way Mirror 

หรือ ฟิล์มปรอทแบบ Two ways mirror โดยน ามาออกแบบให้มีลวดลายกราฟฟิก เพื่อเพ่ิมทางเลือก

ให้รูปแบบผลิตภัณฑ์มีมุมมองที่หลากหลาย เพราะฟิล์มปรอทแบบ One way Mirror หรือ ฟิล์ม

ปรอทแบบ Two ways mirror มีคุณสมบัติในการสะท้อนเสมือนกระจกเพื่อท าให้พื้นที่ห้องดูกว้างขึ้น 

และเมื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์ ลวดลายก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

 

 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (รูปแบบที่ 2) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์จากการประเมินโดย

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ



  98 

  

 
ภาพที่ 42 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว ์แบบที่ 3 

 

ผลิตภัณฑ์ฉากกั้นแบบที่ 3 ใช้วัสดุแผ่นอคิลิคใส ผสมกับแผ่นอคิลิคแบบมีสีสันเพื่อให้มุมมอง

ภายในที่พักอาศัยยังคงดูกว้างขวาง และมีสไตล์ในรูปแบบที่ทันสมัยเรียบง่าย แต่ลักษณะของการใช้

งานเน้นการใช้งานแบบที่ 3 ใช้เพื่อจัดสรรพื้นที่มากกว่าการใช้งานเพื่อบดบังสายตา แต่เพิ่มความ

หลายหลายทางด้านวัสดุเข้ามาผสมผสาน เช่น ไม้เนื้อแข็ง และผสมกับแผ่นอคิลิคใสท าให้ผลิตภัณฑ์ดู

มีความนุ่มนวลและมีสไตล์ร่วมสมัย 

 

ขั้นตอนที่ 3 การประเมนิผลความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 การประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการ

พรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็กรูปแบบที่ 1 

รูปแบบที่ 2 และรูปแบบที่ 3 โดยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 100 คน 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มเป้าหมาย 

ตารางที่ 30 แสดงสัดส่วนเพศของกลุ่มเป้าหมาย 
เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 30 30 
หญิง 70 70  

รวม 100 100 
จากตารางที่ 30 สัดส่วนเพศของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 70 คน คิดเป็น

ร้อยละ 70 เพศชาย 30 คิดเป็นร้อยละ 30 

 
ตารางที่ 31 แสดงสัดส่วนอายุของกลุ่มเป้าหมาย 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า 20 ปี - - 
20 – 29 ปี 25 25 
30 – 39 ปี 40 40 
40 – 49 ปี 18 18 
50 ป ีขึ้นไป 17 17 
รวม 100 100 

 

จากตารางที่ 31 สัดส่วนอายุกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่อายุ 30 – 39 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็น

ร้อยละ 40 รองลงมาอายุ 20 – 29 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25 อายุ 40 – 49 ปี จ านวน 18 

คน คิดเป็นร้อยละ 18 อายุ 50 ปี ขึ้นไป จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

ตารางที่ 32 แสดงสัดส่วนอาชีพของกลุ่มเป้าหมาย 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 10 10 
ข้าราชการ 5 5 
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พนักงานบริษัท / พนักงานของรัฐ 55 55 

รับจ้าง/ค้าขาย/เกษตรกรรม 15 15 
ธุรกิจส่วนตัว 15 15 
อื่น ๆ - - 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 32 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัท / พนักงานของรัฐ 

จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาอาชีพรับจ้าง/ค้าขาย/เกษตรกรรมและธุรกิจส่วนตัว

จ านวนเท่ากันคือ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 อาชีพนักเรียน/นักศึกษาจ านวน 10 คน คิดเป็น

ร้อยละ 10 อาชีพข้าราชการ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5 

ตารางที่ 33 แสดงสัดส่วนรายได้ของกลุ่มเป้าหมาย 
รายได้ต่อเดือน(บาท) จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท - - 
10,001 – 20,000 บาท 10 10 
20,001 – 30,000 บาท 15 15 
30,001 – 40,000 บาท 40 40 

40,001 - 50,000 บาท ขึ้นไป 35 35 
รวม 100 100 

จากตารางที่ 33 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 40 

คน คิดเป็นร้อยละ 40 รายได้ 40,001 - 50,000 บาท ขึ้นไป จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ราย

20,001 – 30,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15 และรายได้ 10,001 – 20,000 บาท

จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10 

 

ตารางที่ 34 แสดงสัดส่วนประเภทที่พักอาศัยของกลุ่มเป้าหมาย 
ประเภทที่พักอาศัย จ านวน ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว 30 25 
ทาวน์เฮาส์/ทาวน์โฮม - - 
อาคารพาณิชย์ - - 
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คอนโดมิเนียม / ห้องชุด 55 55 

อพาร์ทเม้นท์ 15 15 
อื่น ๆ - - 

รวม 100 100 

จากตารางที่ 34 สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียม / ห้องชุด

จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาประเภทบ้านเดี่ยวจ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ

ประเภทอพาร์ทเม้นท์จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15  

การประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการ

พรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

โดยมีการวิเคราะห์พิจารณาประเมินจากค่าเฉลี่ยดังนี้ 

4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด 

 3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 

 2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 

 1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย 

 1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 

 

 

แสดงผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1  
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ภาพที่ 43 ผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบที่ 2 รูปแบบที่ 1 

                                                                                                                                                                                                                                                            
ตารางที่ 35 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อ
ทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก รูปแบบที่ 1 

 
เกณฑ์การประเมินคุณคา่และรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ ์

 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพราง
สายตา และสื่อถึงแนวคิดการพรางกาย
ของสัตว์ได้ 

3.50 0.51 มาก 

2.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้จัดสรรพื้นที่ และ
ส่งเสริมทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย 

3.70 0.47 มาก 

3.ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค ว าม ส วย งาม  แ ล ะ
เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 

3.70 0.47 มาก 
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ตารางที่ 35 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อ

ทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก รูปแบบที่ 1 (ต่อ) 

 

จากตารางที่ 35 พบว่าผลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น จากแนวคิดการ

พรางกายของสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่ม โดยให้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 1 ในด้าน

ความรู้สึกพรางสายตาและสื่อถึงแนวคิด มีความสวยงาม และลักษณะการใช้งานมีความเหมาะสมต่อ

การใช้งานในการจัดสรรพื้นภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก ส่งเสริมมุมมองทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย 

และผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันในท้องตลาด ท าให้สามารถมีโอกาสที่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.80 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2.51 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 

 

 

 
เกณฑ์การประเมินคุณคา่และรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ ์

 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

4.ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้งานได้หลายรูปแบบ และมีความ
เหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

3.85 0.37 มาก 

5.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมตามท้องตลาด 
 

4.05 0.60 มาก 

6.รูปแบบผลิตภัณ ฑ์ มี โอกาสพัฒ นา
ทางด้านการตลาด 

4.05 0.60 มาก 

รวม 3.80 2.51 มาก 
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แสดงผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 

 

ภาพที่ 43 ผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบที่ 2 รูปแบบที่ 2 
 

ตารางที่ 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อ
ทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก รูปแบบที่ 2 

 
เกณฑ์การประเมินคุณคา่และรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ ์

 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพราง
สายตา และสื่อถึงแนวคิดการพรางกาย
ของสัตว์ได้ 

4.40 0.49 มาก 

2.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้จัดสรรพื้นที่ และ 
ส่งเสริมทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย 

4.35 0.47 มาก 

3 .ผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค วามสวยงาม  และ
เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 

4.45 0.50 มาก 
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ตารางที่ 36 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อ

ทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก รูปแบบที่ 2 (ต่อ) 

 
เกณฑ์การประเมินคุณคา่และรูปแบบ

ของผลิตภณัฑ ์

 
ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

4.ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้งานได้หลายรูปแบบ และมีความ
เหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

4.95 0.21 มากที่สุด 

5.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมตามท้องตลาด 

4.95 0.21 มากที่สุด 

6.รูปแบบผลิตภัณฑ์มี โอกาสพัฒนา
ทางด้านการตลาด 

4.95 0.21 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.34 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 36 พบว่าผลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น จากแนวคิดการ

พรางกายของสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่ม โดยให้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 2 ในด้าน

ความรู้สึกพรางสายตาและสื่อถึงแนวคิด มีความสวยงาม และลักษณะการใช้งานมีความเหมาะสมต่อ

การใช้งานในการจัดสรรพื้นภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก ส่งเสริมมุมมองทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย 

และผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันในท้องตลาด ท าให้สามารถมีโอกาสที่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.67 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.34 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมากมี่สุด 
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แสดงผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3 

 

ภาพที่ 44 ผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 
 

ตารางที่ 37 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อ
ทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก รูปแบบที่ 3 
เกณฑ์การประเมินคุณคา่และรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ ์
 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพราง
สายตา และสื่อถึงแนวคิดการพรางกาย
ของสัตว์ได้  

3.50 0.50 มาก 

2.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้จัดสรรพื้นที่ และ 
ส่งเสริมทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย 

3.05 0.21 ปานกลาง 

3 .ผลิ ตภัณ ฑ์ มี ค วามสวยงาม  และ
เหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 

3.05 0.21 ปานกลาง 
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ตารางที่ 37 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ที่สามารถส่งผลต่อ
ทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก รูปแบบที่ 3 (ต่อ) 
เกณฑ์การประเมินคุณคา่และรูปแบบ

ของผลิตภัณฑ์ 
 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

(S.D.) 

 
ระดับความพึงพอใจ 

4.ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การใช้งานได้หลายรูปแบบ และมีความ
เหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก  

3.40 0.49 ปานกลาง 

5.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมตามท้องตลาด 

3.10 0.30 ปานกลาง 

6.รูปแบบผลิตภัณฑ์มี โอกาสพัฒนา
ทางด้านการตลาด  

3.10 0.30 ปานกลาง 

รวม 3.20 0.33 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 37 พบว่าผลความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น จากแนวคิดการ

พรางกายของสัตว์ของกลุ่มเป้าหมายแบบสุ่ม โดยให้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลิตภัณฑ์รูปแบบที่ 3 ในด้าน

ความรู้สึกพรางสายตาและสื่อถึงแนวคิด มีความสวยงาม และลักษณะการใช้งานมีความเหมาะสมต่อ

การใช้งานในการจัดสรรพื้นที่ภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก ส่งเสริมมุมมองทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย 

และผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์รูปแบบเดียวกันในท้องตลาด ท าให้สามารถมีโอกาสที่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

0.33 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 

สรุปผลความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์ทัง้ 3 รูปแบบ  

 ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ของกลุ่มเป้าหมาย

แบบสุ่ม โดยให้ค่าเฉลี่ยคะแนนผลิตภัณฑ์ในด้านความรู้สึกพรางสายตาและสื่อถึงแนวคิด มีความ
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สวยงาม และลักษณะการใช้งานมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการจัดสรรพื้นที่ภายในที่พักอาศัย

ขนาดเล็ก ส่งเสริมมุมมองทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย และผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์

รูปแบบเดียวกันในท้องตลาด ท าให้สามารถมีโอกาสที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ โดยให้ค่าเฉลี่ยคะแนน

ดังนี้ 

รูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.80 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.51 ซึ่ง

หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมาก 

รูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 4.67 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่ง

หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมากมี่สุด 

รูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยที่ 3.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.33 ซึ่ง

หมายถึงมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

 

การท าต้นแบบ และกรรมวธิีการผลิต (Prototype) 

 

ภาพที่ 45 ทดลองรูปแบบการใช้งาน 
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ภาพที่ 46 ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงาน  
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานส าเร็จ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 

 จากการศึกษาข้อมูลการพรางกายของสัตว์มีความสอดคล้องต่อรูปแบบการด ารงชีวิตของ

มนุษย์ที่ต้องรู้จักดิ้นรนต่อสู้ ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีทั้งมลภาวะ

เป็นพิษ ความแออัด วุ่นวายจนสามารถท าให้เกิดปัญหาได้ในหลายด้าน เช่น ปัญหาด้านสังคม ด้าน

สุขภาพ หรือแม้กระทั้งด้านสภาวะอารมณ์ ความเครียด ปัจจัยต่าง ๆเหล่านี้ท าให้มนุษย์ดิ้นรนที่จะหา

ความสุขสบายให้กับตนเองด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปเพื่อให้หลีกหนีจากความวุ่นวายและปัจจัย

ทางด้านที่พักอาศัยก็เป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้พักอาศัย 

แต่ด้วยที่ดินในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีอยู่อย่างจ ากัดท าให้คอนโดมิเนียมเป็นทางเลือกส าหรับกลุ่ม

คนวัยท างานที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางแต่ด้วยพื้นที่ภายในคอนโดมิเนียมมีอยู่อย่าง

จ ากัด อาจท าให้การจัดสรรพื้นที่เพื่อให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการใช้งานนั้นท าให้ภายในที่พัก

อาศัยดูคับแคบจนส่งผลต่อทัศนียภาพภายในที่พักอาศัย จากวัตถุประสงค์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่สามารถส่งผลต่อทัศนียภาพ และมุมมองภายในที่พัก

อาศัยขนาดเล็กประเภทคอนโดมิเนียม 

 การศึกษาปัจจัยและรูปแบบการพรางกายของสัตว์จึงน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น ให้มีความเหมาะสมกับการจัดสรรพื้นที่ส าหรับลักษณะที่พัก

อาศัยขนาดเล็ก ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจยั 

 สรุปผลการศึกษารูปแบบและปัจจัยที่ท าให้เกิดการพรางกายของสัตว์ เพื่อน ามาเปน็

แนวทางและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน  

 ผลจากการศึกษาข้อมูลการพรางกายถือเป็นกระบวนการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของ

สิ่งมีชีวิตทุกสิ่งรวมถึงมนุษย์ด้วยซึ่งการพรางกายเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อการด ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์

ของตนเองให้สามารถปรับตัวอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา 

โดยมีรูปแบบหรือวิธีการที่แตกต่างกันออกไปโดยมีกระบวนการคัดสรรที่ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้น
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เพื่อให้สิ่งมีชีวิตที่มีการปรับตัวสามารถอยู่รอดได้ต่อไป โดยปัจจัยในการพรางกายของสัตว์มีด้วยกัน 3 

ปัจจัยได้แก่ 1.) ปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อม 2.) ปัจจัยทางด้านกายภาพ คือ แสงสว่าง, อุณหภูมิ,น้ า 

3.) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม โดยปัจจัยทางด้านสภาพแวดล้อมของแต่ละภูมิประเทศก็จะเป็น

ตัวก าหนดพฤติกรรม และกายภาพของสัตว์ให้มีความเหมาะสมและรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิ

ประเทศที่อาศัยอยู่ ปัจจัยทางด้านกายภาพมีผลต่อการด ารงชีพของสัตว์ และปัจจัยทางด้านพฤติกรรม

เป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายในร่างกายที่มากระตุ้นโดยแสดงออกมาให้มีความ

สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง โดยรูปแบบกระบวนการพรางกายก็เป็นพฤติกรรมของสัตว์ซึ่งจะมี

ด้วยกัน 4 รูปแบบ คือ 1.) การใช้สี เพื่ อซ่อนตัว (concealing-coloration) 2.) ท าให้สีสับสน 

(Disruptive coloration)  3.) การปลอมแปลง (Disguise)  4.) การเลียนแบบ (Mimicry)  โดยทั้ง 4 

รูปแบบการพรางกายของสัตว์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นให้กับสัตว์ที่เป็นทั้งผู้ล่า และเหยื่อผู้ถูกล่าที่

แต่ละเผ่าพันธุ์ต้องใช้วิวัฒนาการและระยะเวลาในการคัดเลือกโดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นตัวทดสอบ

การด ารงไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์ที่สามารถคงอยู่ต่อไปได้ จากการศึกษาข้อมูลการพรางกายของสัตว์ทางด้าน

กายภาพจะมีลักษณะที่มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทั้งทางด้านรูปร่าง, รูปทรง, สีสัน, พื้นผิว

ของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิประเทศก็จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไปหรือแม้กระ

ทั้งทางด้านพฤติกรรมที่สามารถใช้การปรับเปลี่ยนรูปร่างไปเป็นสัตว์ชนิดอื่นเพื่อการพรางตัวได้เป็น

อย่างดี 

  

 ผลจากการส ารวจเฉพาะความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายทีพ่ักอาศัยอยู่ภายในคอนโดมิเนียม 

ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มเป้าหมายมีช่วงอายุ 30-40 ปี มีรายได้ต่อเดือนประมาณ 30,000-

40,000 บาทต่อเดือน จากการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายพบว่ามีความสนใจเกี่ยวกบั

ลักษณะของรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และรูปแบบการใช้งานในการ

จัดสรรพื้นที่ภายในที่พักอาศัยให้ดูน่ามอง ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านที่กลุ่มเป้าหมายต้องการคือผลิตภัณฑ์

ที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้หลายรูปแบบ, ประหยัดพื้นที่ และสามารถสะท้อนให้มุมมอง

ภายในที่พักอาศัยดูไม่อึดอัด  และข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อมุมมองทางด้านทัศนะ ที่ส่งผลต่อ

ความรู้สึกอึดอัดและความรู้สกึผ่อนคลายด้วยการเลือกใช้โทนสี, ลวดลาย มาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคนิคการสะท้อนมุมมองให้ภายในที่พักอาศัยดูกว้างขวางมากย่ิงขึ้น และเลือกใช้วัสดุที่มีความ

เหมาะสมต่อการพรางสายตา แต่ก็ยังท าให้ผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกับพื้นที่ภายในด้วย  
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 สรุปผลจากการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ทีส่่งผล

ต่อทัศนียภาพและมุมมองภายในคอนโดมเินียม 

 ผลจากการสรปุแนวทางที่ผู้วิจัยได้น ามาใช้ส าหรับผลิตภัณฑ์ คือการเลือกใช้วัสดุที่มีความ

โปร่งใส คือแผ่นอคิลิคเป็นวัสดุทดแทนกระจกเพราะมีน้ าหนักเบากว่า และมีความยืดหยุ่นไม่แตกหัก

ง่ายมาใช้เป็นวัสดุหลักส าหรับผลิตภัณฑ์ฉากกั้นที่จะท าใหภ้ายในที่พักอาศัยไม่อึดอัดเพราะความ

โปร่งใสเมื่อมีฉากกั้นพ้ืนที่แต่แสงยังคงสามารถผ่านได้ และใช้วัสดุส าหรับต้องการท าให้เกิดการพราง

สายตา หรือเพิ่มความเป็นส่วนตัวมากย่ิงขึ้นด้วยการน าแผ่นฟิล์มปรอทแบบ One way Mirror หรือ 

ฟิล์มปรอทแบบ Two ways mirror ที่มีคุณสมบัติในการสะท้อนมุมมองได้เสมือนกระจกเงา แต่

แตกต่างตรงที่แผ่นฟิล์มสามารถมองทะลุผ่านวัสดโุปร่งใสได้ โดยน ามาปิดทับลงบนแผ่นอคิลิค (ใส) 

เพราะแผ่นฟิล์มปรอทแบบ One way Mirror ด้านหนึ่งสามารถสะท้อนมุมมองของผู้ใช้งานให้ภายใน

ที่พักอาศัยดูกว้างขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งเป็นสีด าให้ผลิตภัณฑ์มีลวดลายทีแ่ปลกใหม่ และก็ยังคงสามารถ

มองผ่านมายังอีกด้านหนึ่งได้อีกด้วย แต่ถ้าเป็นฟิล์มปรอทแบบ Two ways mirror จะสามารถ

สะท้อนมุมมองภายในที่พักอาศัยได้ทั้งสองด้านท าให้ภายในห้องพักอาศัยดูกว้างขึ้น และสร้างความ

เป็นส่วนตัวได้โดยไม่รู้สึกอึดอัด แต่จะมองทะลุจากอีกด้านหนึ่งมาอีกด้านหนึ่งได้ยากกว่าฟิล์มปรอท

แบบ One way Mirror เพราะมีความทึบแสงมากกว่าแต่หากมีแสงสว่างมากขึ้นก็จะท าให้สามารถ

มองผ่านได้ง่ายมากขึ้น และเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มเป้าหมายได้เลือกรูปแบบฟิล์มใหม้ีความ

หลากหลายมากยิ่งขึ้นและมีความเหมาะสมกับความต้องการ เพิ่มความหลากหลายด้วยการออกแบบ

ลวดลายกราฟฟิกบนแผ่นฟิลม์ก่อนน ามาติดบนแผ่นอคิลิค เพื่อเพิ่มมุมมองที่แปลกใหม่ภายในที่พัก

อาศัยได้ โดยคุณสมบัติของฟิล์มก็สามารถลอกเปลี่ยนได้โดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับตัว

ผลิตภัณฑ ์

รูปแบบและลกัษณะของฉากกั้น ออกแบบมาให้เป็นช้ินสว่นสี่เหลี่ยมเพราะเมื่อต้องการกั้น

พื้นที่สี่เหลี่ยมจะสามารถกั้นไดม้ิดชิดมากที่สุดมากกว่ารูปทางอ่ืน โดยออกแบบให้ชิ้นส่วนมีลักษณะซ้ า

กัน ท ามาแบบให้แยกกันเป็นชิ้นแล้วน ามาประกอบรวมกันเป็นฉากกั้น รูปแบบนี้เพ่ือให้สามารถปรับ

เพิ่ม หรือลดขนาดของฉากกั้นได้ และรูปแบบการประกอบออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถถอด

ประกอบได้โดยง่ายเพราะไม่มีระบบที่ซับซอ้น รูปแบบผลติภัณฑ์ออกแบบโดยค านึงถึงขั้นตอนการ
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ผลิตในระบบอตุสาหกรรมขนาดย่อมได้ และค านึงถึงขั้นตอนในการขนย้ายด้วยเพราะจาก

วัตถุประสงค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้น าไปใช้ภายในที่พักอาศัยขนาดเล็กด้วยลักษณะ

การใช้งานที่สามารถปรับได้ 3 รูปแบบ คือ  

1. การเลื่อนออกในแนวตรง เมื่อต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ในการกั้นพื้นได้ตามความยาวที่สุด

ของตัวผลิตภัณฑ์ หรือเลื่อนออกในลักษณะพับเป็นฟันปลา ก็สามารถพรางสายตาได้บางส่วนเพราะ

ยังคงมีช่องโล่งภายในตัวผลิตภัณฑ ์

2. การเลื่อนเขา้ในแนวตรง (ชิดชนกันสนิท) เมื่อต้องการความเปน็ส่วนตัวมากย่ิงขึ้น 

3. การพับเก็บซ้อนกัน เมื่อต้องการใช้พ้ืนที่ภายในที่พักอาศัยได้อย่างเต็มที่ 

โดยรูปแบบผลติภัณฑ์ต้นแบบที่ 2 สรุปผลจากค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจมีค่าเฉลีย่ที่ 

4.67 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.34 ซึ่งหมายถึงมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 

 สรุปผลจากการประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

 โดยความมุ่งหมายของผู้วิจัยที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย และผู้บริโภคที่มีความสนใจผลิตภัณฑ์

ตกแต่งบ้านประเภทฉากกั้น จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ผู้วิจัยคาดหวังว่าจะเป็นทางเลือกหนึ่ง

ของรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถสื่อถึงแนวคดิและมีความสอดคล้องเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 

และสร้างความแปลกใหม่ต่อการตกแต่งที่พักอาศัยของผู้บริโภคได้อย่างลงตัว 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาในหลักทฤษฎีในการพรางกายของสัตว์ที่ใช้เป็นตัวช่วยในการด ารงชีพเพื่อความ

อยู่รอด โดยการพรางที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยองค์ประกอบทางด้านสภาพแวดล้อม ด้าน

กายภาพ และพฤติกรรมที่มีความเหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการออกแบบ

สถาปัตยกรรมภายใน ส าหรับพืน้ที่ใช้สอยขนาดเล็กด้วยวิธีการลวงตา (Visual illusion) เนื่องจาก

แนวโน้มที่อยู่อาศัยในเขตเมืองที่มีความแออัด และรูปแบบการใช้ชีวิตคนเมือง ท าให้ผู้คนเลือกที่จะพัก
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อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมซึ่งมีพื้นทีใ่ช้สอยอย่างจ ากัดมีแนวโน้มที่เพิม่สูงขึ้น จึงได้

หาวิธีแก้ปัญหาในการจัดสรรพ้ืนที่ขนาดเล็กให้มีความสอดคล้องกับพฤติกรรม และรูปแบบการใช้ด้วย

วิธีการลวงตาซึ่งใช้ประโยชน์จากการรับรู้ทางสายตา (Visual Perception) ของมนุษย์ และจาก

การศึกษาหลักการนี้ท าให้ผู้วจิัยทราบถึงความส าคัญในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภายในที่พักอาศัยขนาด

เล็ก โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั้นตามแนวคิดต้นแบบที่ 2 ที่ใช้หลักการพรางกายด้วยการท าให้

ผลิตภัณฑ์มีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และใช้วิธีการลวงตาด้วยการใช้ลวดลายกับวัสดุที่

น ามาใช้เพื่อท าให้ภายในที่พักอาศัยดูไม่อึดอัด ด้วยการเลือกใช้วัสดุที่มีความใสเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มี

ความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่พกัอาศัย และวสัดุที่สามารถสร้างเงาสะท้อนเพื่อลวงตาและ

เพิ่มมิติให้กับพ้ืนที่ใช้สอย ท าให้ดูไม่ทึบตัน และด้วยลักษณะการใช้งานที่สามารถยืด หด และพับเก็บ

ได้ ที่จะเป็นตัวช่วยในจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน และช่วยประหยัดพื้นที่ส าหรับน าไป

ตกแต่งที่พักอาศัยขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี 

  

ข้อเสนอแนะในงานวิจัย 

 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูว้ิจัยเล็งเห็นความส าคัญในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยขนาดเล็กจึงได้

น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการพรางกายของสัตว์มาประยุกต์ใช้ ด้วยการน ามาผสมผสานกับองค์

ความรู้ทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพ่ือน ามาใช้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในมีความแปลกใหม่ โดย

แนวคิดยังสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในผลิตภัณฑ์รูปแบบอ่ืน ๆ ได้อีก 

 ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปปรับใช้กับสถานที่ หรือบริบทอื่นเพ่ือสร้างความน่าสนใจ และมีความ

หลากหลายในการที่จะเลอืกใช้วัสดุได้เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ และวัตถุประสงค์ใน

การน าไปใช้งาน  

 รูปแบบผลิตภัณฑ์มีโอกาสน าไปพัฒนาผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ เพื่อการ

จ าหน่ายเพราะแนวคิดที่น าเสนอมาสามารถปรับ เพิ่ม-ลดขนาดได้ แต่ควรเพิ่มเติมในเรื่องอุปกรณ์ยึด

ติดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน 
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แบบสอบถาม 
โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ภายใต้แนวคิดการพรางกายของสัตว ์

โดย นางสาวนรินทรา  ปาสา นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คณะมัณฑนศลิป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

______________________________________________________________________________   
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  

1. ศึกษารูปแบบและปัจจัยที่ท าให้เกิดการพรางกายของสัตว์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตกแต่งบ้าน 

2. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านจากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ ที่ส่งผลต่อทัศนียภาพและมุมมอง
ภายในคอนโดมิเนียม 

 
ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะภาพ, กายภาพ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเชิงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน และความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
คอนโดมิเนียม 

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการ
มองเห็นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  

  ตอนที่ 4 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลการวิจัยในครั้งนี้ 
  
*หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะเก็บไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในการศึกษาเท่านั้น ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณา
ประเมินแบบสอบถามการวิจัยในครั้งนี้ 

____________________________________________________________________________________ 
  กรุณาท าเครื่องหมาย  /  ลงในช่อง      ที่ตรงกับข้อมูลของท่าน หรือกรอกข้อความลงในช่องว่าง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้กรอกแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย    หญิง  
2. อายุ 
  น้อยกว่า 25 ปี   25 - 30 ปี                       31 – 35 ปี  35 – 40 ปี   
  40 – 45 ปี                            45 – 50 ปี                      50 ปี ขึ้นไป   
 
3. สถานภาพ 
 โสด     สมรสแล้วและยังอยู่กับคู่สมรส   หย่าร้าง 
 สมรสแล้วแต่ปัจจุบันเป็นหม้าย   อื่นๆ (ระบุ)................ 
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4. ระดับการศึกษา 
 อุดมศึกษา   อนุปริญญา   ปริญญาตร ี
 ปริญญาโท   ปริญญาเอก  อื่นๆ (ระบุ) .................... 
5. อาชีพปัจจุบัน 
 นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ   พนักงานของรัฐ / รัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน                ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ (ระบุ)................ 
  
6. รายได้เฉล่ียต่อเดือน  
 ต่ ากว่า 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 40,000 บาท  40,001 - 50,000  บาท             50,000 บาท ขึ้นไป 

 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเชิงพฤติกรรมในชีวิตประจ าวัน  
1 . อาคารชุดที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน 
 ขนาด 21 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 25 ตร.ม. 
 ขนาด 25 ตร.ม. แต่ไม่เกิน 30 ตร.ม. 
 อาคารชุดขนาดอ่ืนๆ 
2 . ลักษณะการอยู่อาศัยในอาคารชุด 
 อยู่คนเดียว   อยู่เป็นคู ่   อยู่กับครอบครัว 
3. คุณให้ความส าคัญกับพื้นที่ใช้สอยส่วนใดมากที่สุด 
  ห้องนอน   ห้องนั่งเล่น               ห้องครัว        ห้องน้ า 
 ระเบียง                                 อ่ืนๆ(ระบุ)....... 
4. คุณให้ความสนใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งคอนโดแบบใดมากที่สุด 
 ส าเร็จรูป (ลอยตัว)  Built-in      ถอดประกอบได้ (Knock down)      อื่นๆ(ระบุ)
  
5. ลักษณะการใช้งาน (Function) ของผลิตภัณฑ์ตกแต่งคอนโดแบบใดที่คุณคิดว่าตรงตามความต้องการ (ให้คะแนนตามล าดับ) 

 มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ขนาดเล็ก และประหยัดพื้นที่      

ปรับเปลี่ยนรูปทรงได้      

ตกแต่งเพื่อความสวยงาม และเก็บของได้      

เอนกประสงค์ (ใช้ได้หลากหลายแบบในชิ้นเดียว)      

ท าให้มุมมอง (ทัศนียภาพ) ที่มีต่อพื้นที่ไม่ให้ดูอึดอัด      
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ตอนที่ 3 ข้อคิดเหน็ที่มีต่อการพรางกายของสัตว์ และความรู้สึกทางด้านการมองเห็น 
 
1.เมื่อนึกถึงค าว่า “การพรางกายของสัตว์” คุณนึกถงึสิ่งใดมากที่สุด 

 
 

หลบซ่อนตัวเพื่อการล่าเหยื่อ 
 

      

                              
     ปลาหมึกกลมกลืนกับพื้นทราย                     ตั๊กแตนต าข้าวกล้วยไม้เลียนแบบดอกไม้ 
                                                          เพื่อดึงดูดเหยื่อ 

 
 
เพื่อความอยู่รอดจากการเป็นผู้ถูกล่า 

 

       

                               
     กิ่งกา่คาเมเลี่ยนปรับสีผิวให้กลมกลืน            มด (Mimic Ant) เลียนแบบลักษณะแมง      
กับใบไม้                                               มุมที่มีพิษ 

 
 
สื่อสาร และเป็นการแสดงออกทาง
อารมณ์ 

 

 

                            
     กิ่งก่าคาเมเลี่ยนปรับสีผิวเพื่อข่มขู่                สืบพันธุ์ 

 
2.คุณคิดวา่องคป์ระกอบในการพรางกายของสัตวใ์นภาพใดต่อไปน้ีท่ี คุณรู้สึกว่าสามารถพรางสายตาไดม้ากท่ีสุด จากมากไปหานอ้ย 
  

  
มากที่สุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยที่สุด 
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มากที่สุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยที่สุด 
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มากที่สุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยที่สุด 

     

      
 

     

     

       
 

     

 
3.ภาพใดต่อไปนี้ที่ท าให้คุณรู้สึกถึงความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมได้มากที่สุด จากมากไปหาน้อย 
  

มากที่สุด 
 

มาก 
 

ปานกลาง 
 

น้อย 
 

น้อยที่สุด 
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มากที่สุด 

 
มาก 

 
ปานกลาง 

 
น้อย 

 
น้อยที่สุด 
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4.ลักษณะภาพชุดใดต่อไปนี้ที่ท าให้คุณรู้สึกอึดอัด จากมากไปหาน้อย 
 

  
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 
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มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 

   
 
 

     

 

   
 
 

     

 
 
5. กลุ่มสีใดต่อไปนี้ท าให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย จากมากไปหาน้อย 

   
มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 
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มาก
ที่สุด 

 
มาก 

 
ปาน
กลาง 

 
น้อย 

 
น้อย
ที่สุด 

 
 

   
 
 

     

 
 

   
 
 

     

 
6. ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ประกอบการท าวิจัย โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ประเภทฉากกั้น) จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ 
โดย นางสาวนรินทรา  ปาสา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต  

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ชื่อ – นามสกุล 
.....................................................................................................................................................................................  
อาชีพ/ต าแหน่ง 
.................................................................................................................................................................................... 
ประสบการณ์ (นักออกแบบ / นักวิชาการ / การตลาด) ................................ ป ี

 

ตอนที ่2 ประเมินความพึงพอใจของรูปแบบผลิตภัณฑ์ 
              แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการการออกแบบผลิตภัณฑ์ฉาก
กั้น ตกแต่งภายในที่พักอาศัยขนาดเล็ก จากแนวคดิการพรางกายของสัตว์ โดยพิจารณาค าตอบแต่ละข้อแล้วท า
เครื่องหมาย / ลงในช่องระดับความคิดเห็นท้ายค าถามที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดงันี ้
             5          หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

             4          หมายถึงมีความเหมาสมในระดับมาก 

             3          หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

             2          หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับน้อย 

             1          หมายถึงมีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 
                                                    

ด้านความงาม และคุณค่า 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพรางสายตา และมีความ
กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัย           

(การพรางกายของสัตว์)  

               

2. รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความสวยงามลงตัวต่อการจัดสรร                
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

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

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

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

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

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

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ค่ะ 

นางสาวนรินทรา  ปาสา 

ผู้วิจัย  
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ (ขนาดไม่เกิน 25 ตร.ม.) 

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ (เช่น 

พับ,ยืด,ย่น) และเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 
               

ด้านโครงสร้าง,วัสด ุและการผลิต 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ามาใช้มีความเหมาะสมกับการใช้
งานในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 

               

2. โครงสร้างผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม แข็งแรง ทนทาน                

3. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมได้ 

               

ด้านการใช้งาน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. การถอด-ประกอบมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่
สะดวกสบาย 

               

2. รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง และปลอดภัยระหว่าง
การใช้งาน 

               

3. ลักษณะการซ่อมแซม , การบ ารุงรักษา และความคงทน
ของผลิตภัณฑ์ 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง 

ของกลุ่มผู้บริโภคเพื่อใช้ประกอบการวิจัย 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน ภายใต้แนวคิดการพรางกายของสัตว์ 
โดย นางสาวนรินทรา  ปาสา นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  

ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 

ค าชี้แจง  โปรดใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง       หน้าค าตอบที่ท่านเลือก เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  
             เพื่อใช้ในการศึกษาผลในครั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยกรอกข้อมูลให้ครบทุกข้อ 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

1. เพศ 
  ชาย    หญิง  
2. อายุ 
  น้อยกว่า 20 ปี   20 – 29 ปี         30 – 39 ป ี  40 – 49 ปี   
  50 ปี ขึ้นไป   
3. สถานภาพ 
 โสด    สมรสแล้วและยังอยู่กับคู่สมรส  หย่าร้าง 
 สมรสแล้วแต่ปัจจุบันเป็นหม้าย อื่นๆ (ระบุ)................ 
4. ระดับการศึกษา 
 อุดมศึกษา  อนุปริญญา  ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อื่นๆ (ระบุ) .................... 
5. อาชีพปัจจุบัน 
 นักเรียน/นักศึกษา   ข้าราชการ  พนักงานบริษัท / พนักงานของรัฐ 
 รับจ้าง/ค้าขาย/เกษตรกรรม  ธุรกิจส่วนตัว  อื่นๆ (ระบุ)................  
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 ต่ ากว่า 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท  20,001 – 30,000 บาท 
 30,001 – 40,000 บาท  50,000 บาท ขึ้นไป 
7. ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในท่ีพักอาศัยลักษณะใด 
 บ้านเดี่ยว   ทาวน์เฮาส์  อาคารพาณิชย ์
 คอนโดมิเนียม  อพาร์ตเมน้ต์  อื่นๆ(ระบุ)....... 
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ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจรูปแบบของผลิตภัณฑ์ฉากกั้น จากแนวคิดการพรางกายของสัตว์ 
ค าชี้แจง : กรุณาท าเครื่องหมาย /  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน  (1 = น้อยที่สุด, 5 = มากที่สุด) 
 
 

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งฉากกั้น รูปแบบที่ 1 

        
            ลักษณะการใช้งาน 
 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ฉากกั้น 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพรางสายตา และสื่อถึงแนวคิดการพราง
กายของสัตว์ได้ 

     

2.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้จัดสรรพื้นที่ และส่งเสริมทัศนียภาพภายในที่พัก
อาศัย 

     

3.ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 
 

     

4.ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลายรูปแบบ และมี
ความเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

     

5.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมตามท้องตลาด      
 

6.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีโอกาสพัฒนาทางด้านการตลาด      
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ผลิตภัณฑ์ตกแต่งฉากกั้น รูปแบบที่ 2 

        
            ลักษณะการใช้งาน 
 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ฉากกั้น 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 
1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพรางสายตา และสื่อถึงแนวคิดการพราง
กายของสัตว์ได้ 

     

2.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้จัดสรรพื้นที่ และส่งเสริมทัศนียภาพภายในที่พัก
อาศัย 

     

3.ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 
 

     

4.ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลายรูปแบบ และมี
ความเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

     

5.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมตามท้องตลาด      
 

6.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีโอกาสพัฒนาทางด้านการตลาด      
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ผลิตภัณฑ์ตกแต่งฉากกั้น รูปแบบที่ 3 

        
            ลักษณะการใช้งาน 
 

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ฉากกั้น 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1.รูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ความรู้สึกพรางสายตา และสื่อถึงแนวคิดการพราง
กายของสัตว์ได้ 

     

2.ผลิตภัณฑ์สามารถใช้จัดสรรพื้นที่ และส่งเสริมทัศนียภาพภายในที่พัก
อาศัย 

     

3.ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และเหมาะสมต่อรูปแบบการใช้งาน 
 

     

4.ผลิตภัณฑ์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานได้หลายรูปแบบ และมี
ความเหมาะสมกับที่พักอาศัยขนาดเล็ก 

     

5.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่เดิมตามท้องตลาด      
 

6.รูปแบบผลิตภัณฑ์มีโอกาสพัฒนาทางด้านการตลาด      

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม 

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

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

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

............................................................................................................................................................................ 
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมในการตอบแบบสอบถามค่ะ 

นรินทรา  ปาสา 
ผู้วิจัย 
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ภาคผนวก ค 

แบบเพื่อการผลิตชิ้นงาน 
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ภาคผนวก ง 

การแสดงงาน 
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ภาพแสดงงานนิทรรศการ...ลองด ู



  145 

 

 

 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวตัิผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นรินทรา ปาสา 
วัน เดือน ปี เกิด 6 กุมภาพันธ ์2525 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพฯ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตร ีมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

คณะศิลปกรรมศาสตร ์  
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 61/264 ม.2 ซ.สุวินทวงศ์44 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงล าผักชี  
เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530   
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