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การออกแบบเฟอรNนิเจอรNจากเศษไม�สัก 
กรณีศึกษา กลุ�มศิลปหัตถกรรมเฟอรNนิเจอรNไม�บ�านปากดง 

 
สิงหา  ปรารมภ7 
หลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ7 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ7 

 
บทคัดย�อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค7 1) เพ่ือออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากเศษไม4สัก สําหรับกลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง 
2) เพ่ือศึกษาการรับแรงของข4อต3อไม4สัก และ 3) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคหลังการออกแบบ เปGนการ
ออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากเศษไม4สักท่ีเหลือจากกระบวนการผลิตของทางกลุ3มนํามาใช4ให4เกิดประโยชน7 โดยการวิเคราะห7ตาม
หลักการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 รวมถึงการจําลองเปรียบเทียบการรับนํ้าหนักระหว3างการต3อชนแบบหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน 
กับ การต3อเข4าเดือยปากชนสองด4าน แบบย3อเดือย ทราบว3า การต3อเดือยปากชนด4านเดียว (118,733.1 N/m2) มีการกระจาย
การรับแรงได4ดีกว3าการต3อชนแบบหางเหยี่ยว (268,849.5 N/m2) จากน้ันทําการศึกษาระดับของความพึงพอใจของกลุ3ม
ผู4บริโภคท่ีมีต3อกลุ3มตัวอย3าง ในรอบ 1 เดือน ใช4วิธีการวิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติ เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ท้ังค3าร4อยละ
(Percentage) ค3าเฉลี่ย (Mean) และส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และ ค3า one- samples Test กรณี
กลุ3มตัวอย3างเดียว ต4องการทดสอบความแตกต3างของค3าเฉลี่ยกับเกณฑ7ท่ีกําหนดไว4 พบว3า ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต3อผลงาน

การออกแบบเฟอร7นิเจอร7หลักการออกแบบอยู3ท่ีระดับความพึงพอใจมาก  ( X =3.66, S.D.=0.70) โดยท่ีรายการของวัสดุมี

ความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X =3.83, S.D.=0.71) รองลงมาเปGนความเหมาะสมโครงสร4าง ( X =3.82, S.D. = 0.75) และน4อย

ท่ีสุดคือด4านขนาด สัดส3วน มีความสะดวกสบายในการใช4 ( X =3.54, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 

 
คําสําคัญ: เฟอร7นิเจอร7, เศษไม4สัก, กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง  
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Furniture Design from Waste of Teak : 
A Case Study of Ban Pak Dong Teak Furniture Arts 
and Crafts Group 

 
Singha  Prarom 
Product Design Technology, Faculty of Industrial Technology, Uttaradit Rajabhat University. 

 
Abstract 
 This research is aimed to 1) Furniture design from waste of Teak: A case study of Ban Pak Dong 
furniture teak arts and crafts group. 2) Investigate in the strength of joints, which is make from a teak. 3) 
Amed to the consumer’s satisfaction in product (After developing). The furniture designed from waste of 
teak and use to make a benefit. Simulation program has used to analyze maximum load take on a joints. 
Simulation is compare a load take on joint 2 cases (Single pin joint and dovetails pin joint). Result is single 
pin joint (118,733.1 N/m2) has distributed a force better than dovetails pin joints (268,849.5 N/m2). Then, 
Amed to the consumer’s satisfaction in product (After developing) in one month by using statistical 
analysis, qualitative and quantitative (Percentage, average, standard deviation and one- samples test 

analysis). A result shows the first is level of design satisfaction in high level ( X =3.66, S.D. =0.70), the 

second is suitability of structure design ( X =3.83, S.D. =0.71), the last is easiness of use ( X =3.82, S.D. = 
0.75). 

 
Keywords : Furniture, Waste of Teak, The arts and crafts furniture teak ban pak dong. 
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1.บทนํา 
 เฟอร7นิเจอร7เปGนสิ่งท่ีช3วยตอบสนองความต4องการความ
สะดวกสบาย เกิดจากกระบวนการแก4ปxญหาในการดํารงชีพ
ตามยุคสมัย โดยอาศัยความสัมพันธ7ระหว3างศาสตร7เชิง
วิศวกรรม และศิลปะ พิจารณาถึงความแข็งแรง ความมั่นคง 
ปลอดภัย ความสะดวกสบายในการใช4งาน ความสมดุล 
ความกลมกลืนของรูปทรง และความงาม ให4เหมาะสมกับ
ความต4องการใช4สอย รวมถึงการนําอัตลักษณ7เฉพาะพ้ืนถ่ิน
เปGนแนวทางในการออกแบบรูปลักษณ7 ปxจจุบันอุตสาหกรรม
เฟอร7นิเจอร7ก4าวหน4าอย3างรวดเร็ว ทําให4ความต4องการมี
ความหลากหลายซับซ4อนมากข้ึน เกิดการแข3งขันกันในด4าน
ต3างๆ ท้ังเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ7 การนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต7ใช4ทําให4ผู4บริโภคตัดสินใจง3ายข้ึนในการเลือกใช4
เฟอร7นิเจอร7 วัสดุท่ีนํามาผลิตเปGนเฟอร7นิเจอร7มีหลากหลาย
ชนิด ท้ังกลุ3มท่ีเปGนโลหะ กลุ3มท่ีเปGนอโลหะ และวัสดุจาก
ธรรมชาติ ไม4เปGนวัตถุดิบท่ีนิยมใช4นํามาสร4างตามความ
ต4องการใช4งาน ตั้งแต3ยุคสมัยก3อนประวัติศาสตร7จนถึง
ปxจจุบัน การนําไม4มาใช4ประโยชน7มีมากข้ึน ส3งผลทําให4
เจริญเติบโตไม3ทันต3อการความต4องการ ปxจจุบันมีการนําไม4
วิทยาศาสตร7ทดแทนการใช4ไม4จริง แต3ขาดคุณสมบัติ ท่ี
ใกล4เคียงไม4จากธรรมชาติ ท้ังเรื่องของความแข็งแรง ความ
ยืดหยุ3น และอารมณ7 ความรู4สึกของความเปGนไม4 
 ปxจจุบันไม4สักเปGนวัสดุจากธรรมชาติ ท่ี นิยมนํามา
สร4างสรรค7เปGนเฟอร7นิเจอร7ในหลากหลายรูปแบบ เหมาะสม
กับการใช4งานในลักษณะต3างๆ ไม4สักเมื่อมีอายุท่ีเหมาะสมจะ
ทําให4มีนํ้ามันอยู3ในตัว ทําให4มอดและปลวกไม3ทําลายเน้ือไม4 
อีกท้ังเปGนไม4เน้ือปานกลางท่ีมีความยืดหยุ3นและหดตัวน4อย 
[1] ส3งผลให4ง3ายต3อการแปรรูป ปxจจุบันนิยมใช4ไม4สักอ3อน ท่ี
ใช4ระยะเวลาในการปลูกไม3นานนัก เพ่ือตอบสนองความ
ต4องการท่ีหลากหลายตามสมัยนิยม โดยนําไม4สักแปรรูปเปGน
แผ3น เล็ก ตามขนาดท่ีต4องการ ประกอบกันโดยใช4ร3องไม4 ยึด
ประสานกันให4แน3น ข้ึนรูปเปGนแผ3นใหญ3รอการแปรรูปเปGน
เฟอร7นิเจอร7ประเภทต3างๆ อีกท้ังการตัดต3อสะดวก เหมาะ
กับสภาพอากาศท่ัวไป [2] 
 จังหวัดอุตรดิตถ7 เปGนจังหวัดท่ีมีการนําไม4สักมาแปรรูป
อันดับต4นๆ ของประเทศไทย ลักษณะงานส3วนใหญ3ผลิตเปGน 
ประตู หน4าต3าง โต�ะ ตู4 เตียง เก4าอ้ี รวมถึงอุปกรณ7ตกแต3ง

บ4านทุกชนิดจากไม4สัก ผลของความต4องการท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ส3งผลทําให4มีการเพ่ิมปริมาณการผลิตมากข้ึน เกิด
ปริมาณไม4ท่ีเหลือจากการการใช4แปรรูปตามวัตถุประสงค7 
เปGนจํานวนมากส3วนใหญ3นําไม4เหลือท้ิงขายต3อเพ่ือเปGน
เช้ือเพลิงแต3ปริมาณยังคงมีจํานวนมาก ท่ีรอการนําไปใช4ให4
เกิดประโยชน7  
 กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัด
อุตรดิตถ7เดิมช่ือกลุ3ม  หัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7 ตั้งอยู3 บ4าน
ปากดง หมู3ท่ี 1 ตําบลจริม อําเภอท3าปลา จังหวัดอุตรดิตถ7 
สังกัดสหกรณ7การเกษตรสวนป�าท3าปลา การก3อตั้งกลุ3มเริ่ม
จาก การอพยพของการสร4างเข่ือนสิริกิติ์ ในป! พ.ศ. 2514 
และช3วงเวลาดังกล3าวมีนโยบายจากรากแก4วสู3รากหญ4า ของ
ทางรัฐบาล ทําให4เกิดการรวมตัว และรับการสนับสนุนอาชีพ 
ภายใต4ช่ือ กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7 ปxจจุบันทางกลุ3ม
ใช4เงินคืนโครงการดังกล3าวและสามารถพ่ึงพาตนเองได4 โดยมี
การออมทรัพย7ของสมาชิกภายในกลุ3มเอง เพ่ือจัดหาซ้ือ
วัตถุดิบ เครื่องมือ รวมถึงอุปกรณ7เพ่ือใช4ในกระบวนการของ
การผลิตเฟอร7นิเจอร7ในรูปแบบต3างๆ ของทางกลุ3ม [3] ส3วน
ใหญ3ทางกลุ3มรับผลิตตามความต4องการของผู4บริโภค ท้ังการ
ประมูลไม4เพ่ือนํามาทําเปGนเฟอร7นิเจอร7 ส3งผลทําให4เกิดเศษ
ไม4เปGนจํานวนมาก ทางกลุ3มได4นํามาทําเปGนของท่ีระลึก ของ
ตกแต3งบ4าน รวมถึงนําไปเปGนเช้ือเพลิง ปริมาณดังกล3าวยังคง
มีจํานวนมาก 
 

2. วัตถุประสงคNของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากเศษไม4สัก สําหรับกลุ3ม
ศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง 
 2.2 เพ่ือศึกษาการรับแรงของข4อต3อไม4สัก 
 2.3 เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคหลัง
การออกแบบ 
 

3. นิยามศัพทNเฉพาะ 
 3.1 เศษไม4สัก หมายถึง ไม4สักท่ีเหลือจากกระบวนการ
ผลิตของทางกลุ3มฯ  
 3.2 เฟอร7นิเจอร7 หมายถึง โต�ะ และเก4าอ้ี ท่ีสามารถใช4
งานได4มากกว3า 1 การใช4งาน  
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 3.3 ข4อต3อไม4สัก หมายถึง รอยต3อของไม4สัก 2 ช้ิน ทําให4
เกิดมุม 90 องศา ต3อชนแบบหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน กับ 
การต3อเข4าเดือยปากชนสองด4าน แบบย3อเดือย 
 

4. วิธีการดําเนินการวิจัย 
4.1 ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตด4านเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีเปGนการศึกษาผล
ของการออกแบบ เฟอร7 นิ เ จอร7 จ าก ไ ม4 สั กของกลุ3 ม
ศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัดอุตรดิตถ7 
วิเคราะห7ตามหลักการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 รวมถึงการ
ทดสอบการรับแรงข4อต3อของไม4สัก โดยใช4 โปรแกรม
สําเร็จรูปของคอมพิวเตอร7 เพ่ือจําลองถึงความเหมาะสมของ
ข4อต3อไม4ท่ีเหมาะสม และศึกษาระดับความพึงพอใจของกลุ3ม
ผู4บริโภคท่ีมีต3อกลุ3มตัวอย3าง ในรอบ 1 เดือน โดยมีจํานวน
ประชากรเท3ากับกลุ3มละ 100 คน และผู4วิจัยใช4หลักเกณฑ7
กําหนดตัวอย3างของ Krejcie and Morgan [4] ระดับความ
เช่ือมั่น 95 % หรือมีความคลาดเคลื่อนท่ีเกิดข้ึน 5 % 
จํานวนของกลุ3มตัวอย3างในครั้งน้ี คือ ผู4บริโภคท่ีเยี่ยมชม 
กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัด
อุตรดิตถ7 จํานวน 81 คน จากน้ันผู4วิจัยนําผลของการศึกษา
ความพึงพอใจของกลุ3มตัวอย3างเพ่ือศึกษาแนวโน4มและ
ทิศทางของการออกแบบ เพ่ือเปGนประโยชน7ต3อการศึกษา
ครั้งต3อไป 
 ขอบเขตพ้ืนท่ีของงานวิจัย คือกลุ3มศิลปหัตถกรรม
เฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง จังหวัดอุตรดิตถ7  
 
4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ3มตัวอย3าง เพ่ือศึกษา
ระดับความพึงพอใจต3อรูปแบบผลิตภัณฑ7ท่ีออกแบบข้ึน โดย
พิจารณาจากหลักการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 [5] 
  - รูปแบบของเฟอร7นิเจอร7มีความเหมาะสม 
  - ความปลอดภัยในการใช4 
  - ความเหมาะสมของโครงสร4าง 
  - วัสดุมีความเหมาะสมกับเฟอร7นิเจอร7 
  - ความสวยงาม  
  - ขนาด และสัดส3วน สะดวกสบายในการใช4 
 

4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 4.3.1 การ เ ก็บรวบรวมข4 อมู ลของการออกแบบ
เฟอร7นิเจอร7จากไม4สัก เพ่ือให4ข4อมูลท่ีนํามาใช4ให4เหมาะสม 
โดยเปGนการกลั่นกรองเบ้ืองต4นในการคัดเลือกข4อมูล และ
สามารถนําข4อมูลมาวางแผนในการทํางานวิจัยแบ3งออกเปGน 
3 ส3วน [6]  
  (1) แนวทางการศึกษาข4อมูลเพ่ือนํามาใช4ในการ
ออกแบบ รวบรวมข4อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา รวมถึง
งานวิจัยท่ีมีลักษณะคล4ายคลึงกันเพ่ือเปGนแนวทางในการเก็บ
ข4อมูลท้ังการศึกษาอุปกรณ7 และกรรมวิธีการผลิต  
  (2) แนวทางของการศึกษาข4อมูลเก่ียวกับการ
ออกแบบ เก็บรวบรวมข4อมูลจากเครื่องมือท่ีใช4ในงานวิจัย 
และทําการศึกษาจากกลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4าน
ปากดง ท้ังการศึกษาประชากรและกลุ3มเปtาหมายเพ่ือ
กําหนดรูปแบบเฟอร7นิเจอร7 ท่ีอาศัยความงามและศิลปะใน
การสร4างสรรค7 
  (3) แนวทางของการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ของกลุ3มผู4บริโภคท่ีมีต3อกลุ3มตัวอย3างของการวิจัย 
 

4.4 การวิเคราะหNข�อมูล 
 4.4.1 การ วิเคราะห7ข4อต3อของไม4  ได4 ใช4 โปรแกรม
สําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร7จําลองการรับแรงของข4อต3อ 
จากน้ันนําผลมาวิเคราะห7ถึงความเหมาะสมของการนํามาใช4
 4.4.2 การวิเคราะห7ระดับความพึงพอใจของกลุ3 ม
ผู4บริโภคหลังการออกแบบ ใช4วิธีการวิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติ
โดยบรรยายอธิบายลักษณะตัวแปร ท้ังเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ โดยข4อคําถามใช4การพิจารณาของความเท่ียงตรง
ตามเ น้ือหาโดยผู4 เ ช่ียวชาญ 3 ท3าน      พิจารณาว3 า
แบบสอบถามวัดตามจุดประสงค7ท่ีตั้งไว4อย3างไร รวมถึงการ
วิเคราะห7ค3าร4อยละ ค3าเฉลี่ย และส3วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
รวมถึงการหาค3า one- samples Test กรณีกลุ3มตัวอย3าง
เดียว ต4องการทดสอบความแตกต3างของค3าเฉลี่ยกับเกณฑ7ท่ี
กําหนดไว4คือ ผู4บริโภคมีความพึงพอใจอยู3ท่ีระดับมาก [4] 
5 มีระดับมากท่ีสุด   มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 4.50-5.00 
4 คือระดับมาก มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 3.50-4.49 
3 คือระดับปานกลาง มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 2.50-3.49 
2 คือระดับน4อย มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 1.50-2.49 
1 คือระดับน4อยท่ีสดุ มีค3าเฉลี่ยอยู3ระหว3าง 1.00-1.49 
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5. ผลการวิจัย 
5.1 ผลของการออกแบบเฟอรNนิเจอรNจากเศษไม�สัก  
 

 
 

ภาพท่ี 1 กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง 
ท่ีมา : อังกาบ บุญสูง. 2558 
 
 ผู4วิจัยได4นําข4อมูลจากหนังสือ เอกสาร ตํารา และผลของ
การเก็บข4อมูลพ้ืนฐานของทางกลุ3มตัวอย3าง จากน้ันทําการ
ระดมความคิด การร3างแบบ และการสร4างงาน โดยใช4
หลักการเขียนภาพผลิตภัณฑ7 ท่ีกําหนดเส4นร3างโครงสร4างข้ึน
ก3อน จากน้ันเขียนเส4นร3างออกแบบลงโครงสร4าง และเขียน
เน4นเก็บเส4นจริงลงในเส4นโครงสร4าง [7] จากน้ันจําลองภาพ 
3 มิติ และนําเสนอต3อกลุ3มฯ เพ่ือสร4างต4นแบบเฟอร7นิเจอร7 

 
ภาพท่ี 2 แบบร3างเฟอร7นิเจอร7 

 
 หลังจากร3างแบบเฟอร7นิเจอร7 ได4เสนอต3อกลุ3มตัวอย3าง
โดยมีการปรับตามข4อเสนอแนะจากทางกลุ3มท้ังเรื่องของการ
ต3อไม4 รวมถึงขนาดสัดส3วนของช้ินงาน และทําการเขียนแบบ 
เตรียมพร4อมสําหรับการผลิตจริง 
 

 
ภาพท่ี 3 การเขียนแบบเฟอร7นิเจอร7 

 
 ข4อต3อของเฟอร7นิเจอร7มีหลายชนิด ส3วนใหญ3ข4อต3อของ
เฟอร7นิเจอร7เปGนการต3อไม4ชนิดหน่ึง (เข4าเดือย) ท้ังเดือยกลม 
และเดือยเหลี่ยม ผู4วิจัยได4วิเคราะห7ข4อต3อแบบเดือยเหลี่ยม

เน่ืองจากสามารถรับแรงได4มากกว3าเดือยกลม [1] ทําการ
เปรียบเทียบระหว3างการต3อชนแบบหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน 
โดยเปGนการต3อในลักษณะท่ีมีแข็งแรงมากท่ีสุด และการต3อ
เข4าเดือยปากชนสองด4าน แบบย3อเดือย การต3อลักษณะน้ี 
สามารถพบได4ท่ัวไป ง3ายต3อการสร4างเดือย 

 
ภาพท่ี 4 ข4อต3อเดือยเหลี่ยม 

 
 โดยข4อมูลจําเพาะของไม4สัก [8], [9] จากน้ันกําหนดการ
รับแรงลงในส3วนของเดือยไม4 ผู4วิจัยได4กําหนดแรงท่ีกดของ
ข4อต3อ ผู4วิจัยจะใช4นํ้าหนักเท3ากับ 100 kg ลงบนเดือยไม4 
เน่ืองจากโดยท่ัวไปแล4ว นํ้าหนักปกติของคนไทยนํ้าหนักไม3
เกิน 100 kg  

 
 
ภาพท่ี 5 วิเคราะห7รับแรงการต3อชนหางเหยี่ยวคู3เป�ดปากชน 
 
 พ้ืนท่ีรับแรงของการรับแรงในส3วนท่ีเปGนเดือยต3อตาราง
เซนติเมตร หาได4จาก พ้ืนท่ีของเดือยท่ีเปGนสี่เหลี่ยมคางหมู 
ใช4สูตรการคํานวณ  ½ X ความสูง X ผลรวมของความยาว
ด4านคู3ขนานของพ้ืนท่ี จากน้ันนําหารด4วยแรง 100 kg ผลท่ี
ได4คือ 4.9 kgf  



วารสารวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : เทพสตรี I-TECH ป!ท่ี 12 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 
           

 
78 

 
 

ภาพท่ี 6 การวิเคราะห7รับแรงการต3อเข4าเดือยปากชน 
ด4านเดียว ย3อเดือย 

 
 พ้ืนท่ีรับแรงของการรับแรงในส3วนท่ีเปGนเดือยต3อตาราง
เซนติเมตร หาได4จากสูตร ความสูง X ความกว4างของพ้ืนท่ี 
จากน้ันนํามาหารด4วยแรงท่ีกระทํา คือ 100 kg ผลท่ีได4คือ 
8.40 kgf 
 หลังจากการวิเคราะห7ข4อต3อของไม4 สังเกตจากสีในพ้ืน
หกเหลี่ยมของภาพท่ี 5 และภาพท่ี 6 จะเห็นได4ว3าพ้ืนท่ีสีแดง

ของการต3อเดือยปากชนด4านเดียว (118,733.1 2
/ mN ) จะ

น4อยกว3าการต3อชนแบบหางเหยี่ยว (268,849.5 2
/ mN )   

 จากน้ันผู4วิจัยได4ใช4การต3อไม4สัก โดยการเข4าเดือยปากชน
ด4านเดียว ย3อเดือย ซ่ึงสามารถกระจายการรับแรงได4ดี และ
ง3ายต3อการข้ึนรูปของเดือย 
 

 
 

ภาพท่ี 7 คุณลักษณะเฟอร7นิเจอร7 
 

 คุณลักษณะเฟอร7นิเจอร7สามารถเลื่อนเก4าอ้ี สํารองได4 1 
ตัว ชาร7ตแบตอุปกรณ7อิเล็กทรอนิกส7 เช3น โทรศัพท7มือถือ 
โน4ตบุ�ก ขณะน่ังทํางานได4 พับเก็บแท3นวางได4สะดวก เหมาะ
สําหรับมุม น่ังพักผ3อน ท่ีต4องการมุมสงบให4อ3านหนังสือ หรือ
น่ังเล3นยามว3าง 

 
ภาพท่ี 8 เฟอร7นิเจอร7สําหรับกลุ3มศิลปหัตถกรรม

เฟอร7นิเจอร7ฯ 
 

5.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจหลังการออกแบบ 
 จากผลของการใช4แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ3ม
ตัวอย3างท่ีมีต3อการออกแบบเฟอร7นิเจอร7จากไม4สัก กับ 
ผู4บริโภคท่ีเยี่ยมชม กลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4าน
ปากดง จังหวัดอุตรดิตถ7 จํานวน 81 คน ในรอบ 1 เดือน 
โดยใช4วิธีการวิเคราะห7ข4อมูลทางสถิติโดยบรรยายอธิบาย
ลักษณะตัวแปรเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ  
 
ตารางท่ี 1 ค3าจํานวน และร4อยละของผู4ตอบแบบสอบถาม 

ท่ี รายการ จํานวน 
ค�าร�อย

ละ 
1 เพศ ชาย 42 51.85 

 
 หญิง 39 48.15 

2 อายุ น4อยกว3า 20 00 00.00 

 
 20-30 ป! 25 30.86 

 
 30-40 ป! 30 37.04 

 
 มากกว3า 40 ป! 26 32.10 

3 การศึกษา ต่ํากว3า ปริญญาตร ี 33 40.74 

 
 ปริญญาตร ี 48 59.26 

 
 ปริญญาโท 00 00.00 

 
 ปริญญาเอก 00 00.00 

4 อาชีพ ข4าราชการ 04 04.94 

 
 ธุรกิจส3วนตัว 29 35.80 

 
 พนักงานบริษัท 06 07.40 

 
 รับจ4าง 28 34.57 

  นักเรียน/นักศึกษา 14 17.29 
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 จากตารางแสดงค3าจํานวน และร4อยละของผู4ตอบ
แบบสอบถาม พบว3า ครึ่งหน่ึงเปGนเพศชายร4อยละ 51.85 
และอีกครึ่งเปGนเพศหญิง ร4อยละ 48.15 เน่ืองจากจํานวน
ร4อยละใกล4เคียงกัน โดยส3วนใหญ3มีอายุระหว3าง 30-40 ป! 
ร4อยละ 37.04 รองลงมาอายุมากกว3า 40 ป! ร4อยละ 32.10 
และ 20-30 ป! ร4อยละ 30.86 ตามลําดับ โดยส3วนใหญ3จบ
ปริญญาตรี ร4อยละ 59.26 รองลงมามีการศึกษาท่ีต่ํากว3า
ปริญญาตรี ร4อยละ 40.74 โดยส3วนใหญ3ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส3วนตัว ร4อยละ 35.80 รองลงมา รับจ4าง ร4อยละ 
34.57 ถัดมา นักเรียน/นักศึกษา ร4อยละ 17.29 ต3อมา 
พนักงานบริษัท ร4อยละ 07.40 และข4าราชการ ร4อยละ 
04.94 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 แสดงค3าเฉลี่ย ( X ) และค3าเบ่ียงมาตรฐาน (S.D.) 
ของระดับความพึงพอใจ 

รายการ 

กลุ�มศิลปหัตถกรรม
เฟอรNนิเจอรNไม�บ�านปากดง 

( X ) S.D. 

1.รูปแบบของเฟอร7นิเจอร7 3.56 0.68 
2.ความปลอดภัยในการใช4 3.59 0.64 
3.ความเหมาะสมโครงสร4าง 3.82 0.75 
4.วัสดุมีความเหมาะสม 3.83 0.71 
5.ความสวยงาม 3.62 0.74 
6.ขนาด สัดส3วน มีความ
สะดวกสบายในการใช4 

3.54 0.70 

รวม 3.66 0.70 
  
 จากตารางพบว3าความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต3อผลงานการ
ออกแบบเฟอร7นิเจอร7สําหรับกลุ3มศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7

ไม4 โดยรวมอยู3 ท่ีระดับความพึงพอใจมาก  ( X =3.66, 
S.D.=0.70) ทราบว3า ตามลําดับพบว3า รายการของวัสดุมี

ความเหมาะสม มากท่ีสุด ( X =3.83, S.D.=0.71) รองลงมา

เปGนความเหมาะสมโครงสร4าง ( X =3.82, S.D. = 0.75) และ
น4อยท่ีสุดคือด4านขนาด สัดส3วน มีความสะดวกสบายในการ

ใช4 ( X =3.54, S.D. = 0.70) ตามลําดับ 
 
 

ตารางท่ี 3 แสดงค3า one-samples Test กรณีกลุ3ม
ตัวอย3างกลุ3มเดียว 

รายการ 
X  S.D t Sig. (2-tailed) 

ความพึงพอใจรวม 3.66 0.70 5.17 0.00 

 
 95% Confidence Interval of the Difference 
สมมติฐานท่ีต4องการทดสอบ 
H0 : ระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคน4อยกว3า 3.50 
H1 : ระดับความพึงพอใจของกลุ3มผู4บริโภคมากกว3า 3.50 
 จากตารางพบว3าค3า Sig. ท่ีคํานวณได4 คือ 0.00 มีค3าน4อย
กว3า 0.05 จึงยอมรับ H0 เน่ืองจากบางข4อคําถามได4คะแนน
น4อยกว3า 3.50 
 

6. สรุปผลและอภิปรายผล 
 ออกแบบเฟอร7 นิ เจอร7จากเศษไม4สัก สําหรับกลุ3ม
ศิลปหัตถกรรมเฟอร7นิเจอร7ไม4บ4านปากดง ทราบว3า การรับ
แรงของข4อต3อไม4 ควรมีวัสดุประสานอย3างอ่ืนช3วยในการยึด
ติด เช3น กาว น�อต หรือ สกรู และหากเจาะรูข4อต3อเปลี่ยน 
ความแข็งแรงสามารถเปลี่ยนตามด4วย สอดคล4องกับ ศิริชัย 
ยศวังใจ, สมชาย เวชกรรม, ธีรพงศ7 แขกระจ3าง และนรวิชญ7 
ทองแผ3น [10] ท่ีว3าหากเจาะรูข4อต3อหลักมากกว3าข4อต3อรอง
ในค3าท่ีเหมาะสมจะสามารถรับนักหนักได4ดีท่ีสุด  
 การศึกษาความพึงพอใจ พบว3าควรเน4นในเรื่องของ
ขนาด สัดส3วน ความสะดวกสบายในการใช4สอยในการ
ออกแบบเฟอร7นิเจอร7มากข้ึน รวมถึงเรื่องของรูปแบบของ
เฟอร7นิเจอร7ท่ีปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและตามการใช4งาน 
สอดคล4องกับงานวิจัยของ อังกาบ ศักดี [11] โดยผลของ
การศึกษาระดับความพึงพอใจของเรื่อง นําวัสดุเหลือใช4 และ
ความเหมาะสมของโครงสร4าง ขนาด และสัดส3วน ผู4บริโภคมี
ความพึงพอใจอยู3ในระดับมาก โดยการศึกษา และออกแบบ
อย3างมีระบบ รวมท้ังคํานวณการรับแรงต3างๆ สามารถช3วย
ลดระยะเวลา และค3าใช4จ3ายในการผลิต สอดคล4องกับ 
ศุทธินี กล3อมแสร7 [12] ท่ีว3าหากสามารถประยุกต7ใช4ระบบ
การผลิตให4มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิตสามารถลด
เวลาการผลิตลงได4 งานวิจัยครั้งน้ีสามารถนําผลท่ีได4จากการ
วิเคราะห7มาเปGนแนวทางในการออกแบบเฟอร7นิเจอร7 หรือ
สร4างผลงานท่ีมีลักษณะท่ีใกล4เคียงกันได4 
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7. ข�อเสนอแนะ 
 ผู4วิจัยเสนอแนะในเรื่องของศึกษาข4อมูลพ้ืนฐานของทาง
กลุ3ม รวมถึงกรรมวิธีการผลิต เพ่ือใช4เปGนแนวทางการ
ออกแบบ เน่ืองจากความต4องการของรูปแบบเฟอร7นิเจอร7 
เปลี่ยนแปลงตามความต4องการของผู4บริโภค และควร
คํานึงถึงอัตลักษณ7ของทางกลุ3มฯ การเลือกใช4ข4อต3อควร
ออกแบบให4สอดคล4องกับลักษณะการใช4งาน และสามารถ
นําผลการวิเคราะห7ข4อต3อครั้งน้ี เพ่ือเปGนส3วนหน่ึงในการ
ตัดสินใจเลือกใช4เพ่ือสร4างเฟอร7นิเจอร7ในรูปแบบต3างๆ ตาม
ความต4องการ 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยน้ีได4รับการสนับสนุนจากคณะเทคโนโลยี
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