
 
 

แบบเสนอผลงานส่ิงประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ปีการศึกษา 2553 
ประเภทที ่1 
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แบบเสนอผลงานส่ิงประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ปีการศึกษา 2552 
ประเภทที ่1 

 

1. ช่ือผลงานส่ิงประดษิฐ์ เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

2. ประเภทผลงาน ส่ิงประดิษฐป์ระเภทผลิตภณัฑเ์พื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

3. วทิยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง อาชีวศึกษาจงัหวดัลาํปาง 

 

4. ช่ือผู้ประดษิฐ์ 
นายศกัด์ิอนนัต ์โกษาเสวียง   ระดบัชั้น/ปี ปวช. 3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. 
นางสาวเบญจวรรณ บุญพวัพนัธ์   ระดบัชั้น/ปี ปวช. 3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. 
นางสาวพิกลุ แกว้ต๊ิบ    ระดบัชั้น/ปี ปวช. 3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3. 
นางสาวสุภารักษ ์กนัเอย้  ระดบัชั้น/ปี ปวช. 3  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4. 

 

5. ช่ือทีป่รึกษา 
นางสาวจิตตใ์ส แกว้บุญเรือง ครูแผนกวิชาการตลาด  โทรศพัท ์081-9511884 1. 

2. นายธนพล กนัยะต๊ิบ ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  โทรศพัท ์081- 5309888 
 3. นายสุธีร์ ฟเูตม็วงศ ์ครูแผนกวิชาคอมพวิเตอร์ธุรกิจ  โทรศพัท ์084- 0434474 
 

 6. ภาพผลงานส่ิงประดษิฐ์ 

 
ผลติภัณฑ์ Portable Chair       
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7. บทคดัย่อ 
การวิจยัเร่ือง เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อสร้าง

เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (2) เพื่อหาประสิทธิภาพของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ (3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยในขั้นการดาํเนินการผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการ ดว้ยการสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา แลว้จึงทาํการหาประสิทธิภาพการทาํงานของ
เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ดว้ยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้ าหนกัผูใ้ชเ้กา้อ้ีท่ี
เกา้อ้ีสามารถรับนํ้ าหนกัได ้จาํนวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง แลว้จึงทาํการศึกษาความพึงพอใจในการประกอบ 
ติดตั้งและใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 
                 ผลการวจัิยพบว่า 

         1. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  สามารถรับนํ้าหนกัเฉล่ียอยูท่ี่ 80.5 กิโลกรัม    
         2. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  เป็นเคร่ืองท่ีสามารถพกพาไปมาได ้และพบัเกบ็ได ้
         3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในระดบั

มาก 
 

8. ข้อมูลทัว่ไป 
8.1 ลกัษณะทัว่ไป 

เป็นผลงานส่ิงประดิษฐท่ี์มีการออกแบบหรือพฒันาใหม่ 
 
แบบร่าง 8.2 
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9. ทีม่าของการคดิค้นผลติภณัฑ์สําเร็จรูป 
ปัจจุบันเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดยเทคโนโลยีด้าน

คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั จนมนุษยไ์ม่สามารถแยกตวัเองออกจากการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะในหน้าท่ีการงาน การเรียน แมก้ระทัง่เร่ืองส่วนตวั เช่นในโลกสังคม
ออนไลน์ (Facebook,Hi 5) ผูค้นไดใ้ห้ความสาํคญักบัการมีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook , 
Netbook) มากข้ึนและนบัวนัจาํนวน คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยิง่จะมีจาํนวนมากยิง่ข้ึน  

เพื่อเป็นการตอบสนองการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพา คณะผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้างเกา้อ้ี
สาํหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) เพื่อสนองต่อความตอ้งการชีวิตยคุใหม่เพื่อใหผู้ใ้ช้
นาํคอมพิวเตอร์และเกา้อ้ีติดตวัไปได ้โดยบรรทุกทา้ยรถยนตส่์วนบุคคล และเป็นเกา้อ้ีท่ีสามารถพบั
เกบ็ไดป้ระหยดัพื้นท่ีเม่ือไม่ใชง้านแลว้ 

 

10. ทฤษฎ/ีหลกัวชิาการทีนํ่ามาใช้ในการคดิค้น 
10.1 แนวคดิในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
1. เฟอร์นิเจอร์รูปแบบทางการ (Formal Furniture Style) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีนิยมมาตั้งแต่
สมยัโบราณ มีเฉพาะในปราสาทราชวงัเท่านั้น 
2. เฟอร์นิเจอร์ทอ้งถ่ิน (Provincial Style Furniture) เคร่ืองเรือนแบบไม่เป็นทางการหรือ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีลอกเลียนแบบจากแบบท่ีไม่เป็นทางการ โดยการตดัทอนลดส่วนจากรูป
แบบเดิมโดยใหเ้ขา้กบัประโยชน์ใชส้อยของคนในทอ้งถ่ิน 
3. เฟอร์นิเจอร์แบบทนัสมยั (Modern Style Furniture) เฟอร์นิเจอร์ท่ีเกิดข้ึนในช่วง
ศตวรรษท่ี 20 โดยเนน้ดา้นการออกแบบตามความคิดสร้างสรรค ์โดยมีความตอ้งการ
ดา้นประโยชน์ใชส้อยใหม้ากท่ีสุด 
10.2 แนวคดิในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
1. รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ทีท่นัสมัย 
 การออกแบบสมยัใหม่และการออกแบบร่วมสมยัไดถื้อกาํเนิดข้ึนประมาณ ค.ศ. 

1990 จากศิลปะบริสุทธ์ สู่ศิลปะประยุกต ์โดยผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคส์ร้างส่ิงประดิษฐ ์
เรียกว่าศิลปะปฏิบติัเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ย่างเป็นรูปธรรมเพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการการ
ออกแบบชวิตและสร้างสรรค ์ชีวิตของตนให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม (Create Better Life By Cooper-
Hewitt.1989 อา้งถึง กุลจิต เส็งนา. 2550 : 7) ในปี ค.ศ. 1890 – 1989 Micheal Thonet ถือว่าเป็นผู ้
ริเร่ิมแห่งวงการออกแบบร่วมสมยั Art Nouveau โดยประยกุตก์ารออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาํหรับชน
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 Walter Gropuis ผูก่้อตั้งสถาบนัการออกแบบ DAS, Statiche Weimar แห่งเมือง ไว
มาร์ ประเทศเยอร์มนั ร่วมกบั Ludwig Mies Val Der Rohe, Marcel Breuer , Paul Klee ,Wassilk 
Kandissky , Le Corbusier (สถาปนิกชาวฝร่ังเศส) Alvar aalto , Hans J. Wegner (นกัออกแบบชาว
อเมริกา) และอีกหลายท่านไดอ้อกแบบสร้างสรรคเ์กา้อ้ีในนิทรรศการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ใน
ปี ค.ศ.1926 ณ เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนั 

 ลุดวิก มสั แวน เตอโรห์ (Ludwig Mies Van Dr Rohe) มีแนวความคิดท่ีว่า “เลก็แต่
มากดว้ยประโยชน์” (Less is More) 

 ฮานส์ เจ แวกเนอร์ (Hans J.Wegner) มีแนวคิดท่ีวา่ “ การออกแบบอนัน่าปิติยนิดีท่ี
สร้างความพึงพอใจทั้งผูอ้อกแบบ ผูผ้ลิต สู่ผูใ้ชน้ั้น ตอ้งใชง้านไดดี้ และมีรูปทรงท่ีสวยงามควบคู่
กนัอยูเ่สมอ” (Pleasing Design is Function & Aesthetic) 

 George E. Dieter (2000:47-49) (อา้งใน กุลจิต เส็งนา.2550 : 8) การออกแบบ
อุตสาหกรรม (Industrial Design) หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) ท่ีดีนั้น ตอ้งมี
คุณสมบติั 3 ประการดงัน้ี 

 1. ประโยชน์ใชส้อย ( Functional Performance Requirement) ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชง้านและมีคุณภาพในการใชง้าน (Quality of the user Interface) ใน
ท่ีน้ีหมายถึง ความง่าย และความสะดวกสบาย ในการใชง้าน รูปทรงท่ีกระชบัในการจบั มีความ
แขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน มีความปลอดภยัในการใชง้าน 

 2. ประสิทธิภาพในการทาํงาน (Complementary Performance Requirement) 
หมายถึง ผลิตภณัฑมี์ช่วงอายกุารใชง้านท่ีคุม้ค่ามีความเหมาะสมในการใชง้าน มีคุณภาพท่ีไวว้างใจ
ได ้ง่ายต่อการใชง้าน ประหยดั ง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุง (Ability to maintain and repair 
the product) นอกจากนั้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายและ
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 3. รูปทรงภายนอกสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Physical 
Requirement) และมีความเหมาะสมในการใชง้าน (Appropriate use of resource) และมีความ
แตกต่างท่ีโดดเด่น (Product Differentiation) 

 4. เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Environment Requirement) 
 5. มีรูปลกัษณ์สวยงาม (Aesthetic Requirement) สามารถดึงดูดความสนใจไดดี้ 

(Emotional Appeal)  
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 6. มีความสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Manufacturing 
Technology Requirement) 

 7. มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม (Cost) (Dieter, 2000 : 13,47,49)  
2. ผลติภัณฑ์ทีมี่วงจรชีวติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Total Life Cycle) 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรชีวติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในท่ีน้ี หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีวตัถุดิบ

ในการผลิตท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภณัฑท่ี์ประหยดัพลงังานในการผลิต และหลงัจากการใชง้านสามารถนาํคืนไปสู่ธรรมชาติได้
โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมูลค่าสูงในการทาํลาย หรือไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษใหแ้ก่สงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัภาพท่ี 1.1 

 
ภาพท่ี 1.1 แสดงผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2. ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม (Regulation and Social Issues) 
 ปัจจุบนัตลาดโลกไดเ้ปิดประตูการคา้เสรีผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานสามารถนาํไปจาํ

หน่วยไดทุ้กประเทศซ่ึงมาตรฐานของผลิตภณัฑจ์ะถูกกาํหนดข้ึนโดยเง่ือนไปของแต่ละประเทศท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามประเภทของสินคา้ 

10.3 รูปแบบผลติภัณฑ์เดิมและผลติภัณฑ์ทีใ่กล้เคยีง 

 
ภาพท่ี 1.2 แสดงผลิตภณัฑเ์ดิมท่ีมีอยูแ่ละผลิตภณัฑใ์กลเ้คียง 
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11. วตัถุประสงค์ในการใช้ คดิค้นผลติภณัฑ์สําเร็จรูป 
11.1 เพื่อสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) 
11.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) 
11.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ชเ้กา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) 
 

12. คุณสมบตัหิรือคุณลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 
12.1 สามารถพกพาไปกบัผูใ้ชไ้ด ้เช่น ใส่หลงัรถยนต ์
12.2 สามารถพบัเกบ็ไดแ้ละประหยดัพื้นท่ีในการเกบ็ 
1.2.3 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพามีความแขง็แรงทนทานสามารถรับนํ้ าหนกัผูใ้ชไ้ด้

สูงสุดถึง 80 กิโลกรัม 
 

13. ขั้นตอน/วธีิการ/กระบวนการผลติของผลติภณัฑ์เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 
     13.1 ขั้นตอนการออกแบบเกา้อ้ี  

13.2 ขั้นตอนการเลือกวสัดุในการจดัทาํ 
13.3 ขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพ ดงัน้ี การรับนํ้าหนกัโดยใหค้นท่ีนํ้าหนกัตวัต่างกนั

ทดลองนัง่เพื่อดูการรับนํ้าหนกัของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
13.4 ทดสอบการพบัเกบ็เกา้อ้ี 
13.5 ทดสอบความพึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 

14. ประโยชน์และคุณค่าของผลติภณัฑ์เพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 
14.1 ทาํใหก้ารนัง่ใชง้านคอมพิวเตอร์สบายข้ึน เน่ืองจากคนส่วนใหญ่จะวางในท่ีท่ีไม่

เหมาะสมทาํให ้เกิดการปวดหลงั ปวดแขนขาเน่ืองจากท่านัง่ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
14.2 ทาํใหป้ระหยดัพื้นท่ีในการเกบ็เกา้อ้ีเม่ือไม่ใชแ้ลว้ไม่เกะกะรกรุงรังเน่ืองจากมีขนาด

เลก็และเม่ือพกัเกบ็แลว้สามารถนาํไปเกบ็ตามขา้งฝาผนงัหรือซอกขา้งตูใ้นบา้งได ้
14.2 สามารถนาํพกพาไปตามสถานท่ีต่าง ๆ โดยใส่ไวห้ลงัรถยนตไ์ด ้
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15. วสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการคดิค้นและผลติ 
  15.1 จํานวนวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการคดิค้นและผลติต่อเคร่ือง 

รายการวสัดุ จาํนวน 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

1. เหลก็กลมขนาด 1.5” 1 เสน้ 650.00 650.00 
2. เหลก็กล่องขนาด 1.5” 3 เสน้ 650.00 1,950.00 
3. เหลก็ แผน่หนา 1.5 มิล 1 ตรม. 300.00 300.00 
4.ฟองนํ้าหนา 3 มิล 1 แผน่ 300.00 300.00 
4. ฟองนํ้าชนิดหยาบหนา 1 น้ิว 1 แผน่ 400.00 300.00 
5. หนงัเทียมชนิด PVC อยา่งดี1ตรม 3 แผน่ 250.00 750.00 
6. กาวยาง  3 กระป๋อง 80.00 240.00 
7. สีพน่รองพื้นสีเทากนัสนิม  4 กระป๋อง 45.00 180.00 
8. สีพน่สีขาว  7 กระป๋อง 55.00 385.00 
9. ตวัลอ็กกา้มปู  6 ตวั 15.00 90.00 
10.สลกัยดึขนาด 10 มม. 6 ตวั 15.00 90.00 
11. ค่าออกแบบและค่าแรง 3 ตวั 2,200.00 6,600.00 
12. ค่าวสัดุสาํนกังาน 1 1,000.00 1,000.00 
13. ค่าเขา้เล่มรายงานการวิจยั 10 2,000.00 2000.00 

รวม 14,835.00 

 15.2 จํานวนวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการคดิค้นและผลติรวม 

    ในการคิดคน้และสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้าํการ
ทดลองและพฒันาการผลิตรวมทั้งส้ินจาํนวน 3 ชุด เป็นเงินทั้งส้ิน 14,835 บาท (หน่ึง
หม่ืนบาทถว้น) 
 
16. งบประมาณทีใ่ช้ในการคดิค้น 
   16.1 จาํนวน 15,000 บาท (หน่ึงหม่ืนหา้พนัหา้บาทถว้น) (รวมค่าส่ิงประดิษฐแ์ละ
ค่าวสัดุอุปกรณ์ตลอดโครงการ) 

16.2 แหล่งงบประมาณท่ีไดรั้บ วิทยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง 
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17. ลงนามผู้ร่วมประดษิฐ์คดิค้น 
 
 

1. …………………………………………..ผูป้ระดิษฐ ์
                                                     (นายศกัด์ิอนนัต ์โกษาเสวียง) 

2. …………………………………………..ผูป้ระดิษฐ ์
                                                 (นางสาวเบญจวรรณ บุญพวัพนัธ์) 

3. …………………………………………..ผูป้ระดิษฐ ์
                                                        (นางสาวพิกลุ แกว้ต๊ิบ) 

4. …………………………………………..ผูป้ระดิษฐ ์
                                                     (นางสาวสุภารักษ ์กนัเอย้) 
 

 
 
18. ลงนามครูทีป่รึกษา 
 

                                                       ………………………… 
                                           (นางสาวจิตตใ์ส   แกว้บุญเรือง) 
           ตาํแหน่ง ครู ชาํนาญการพิเศษ 

 

                                                       ………………………… 
                                         (นายธนพล กนัยะต๊ิบ)  
                                        ตาํแหน่ง  ครู ชาํนาญการ  
 

                                                       ………………………… 
                                            (นายสุธีร์ ฟเูตม็วงศ)์   
                                           ตาํแหน่ง ครูจา้งสอน  
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19. คาํรับรองของหัวหน้าสถานศึกษา 
ขอรับรองว่าส่ิงประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ช่ือผลงาน เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็น

ผลงานส่ิงประดิษฐข์องนกัเรียน นกัศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาลาํปางท่ีมีรายนามขา้งตน้จริง 
                                                 

     ลงช่ือ………………………… 
(นางสาวพชัมณ  ศุภชนานันท์) 
ตําแหน่ง  รองผู้อาํนวยการ 

รักษาราชการแทนผู้อาํนวยการ 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง 
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รายงานการวจิยั 
  เก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา   

 

 
 

1. นายศักดิ์อนันต์ โกษาเสวยีง   สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
2. นางสาวเบญจวรรณ บุญพวัพนัธ์   สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
3. นางสาวพกิลุ แก้วติบ๊    สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 
4. นางสาวสุภารักษ์ กนัเอ้ย  สาขาคอมพวิเตอร์ธุรกจิ 

 
 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง 
อาชีวศึกษาจังหวดัลาํปาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
ปีการศึกษา 2553 
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บทคดัย่อ 

 
การวิจยั เร่ือง เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) มีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อสร้าง

เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา
และ (3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในขั้นการดาํเนินการ
ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ ดว้ยการสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา แลว้จึงทาํการหาประสิทธิภาพการ
ทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยการหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของนํ้ าหนกั
ผกัและปลาสวยงาม จาํนวนทั้งส้ิน 9 คร้ัง แลว้จึงทาํการศึกษาความพึงพอใจในการประกอบ ติดตั้ง
และใชง้านเคร่ืองปลูกผกัและเล้ียงปลาสวยงาม  
 
                 ผลการวจัิยพบว่า  

         1. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  ช่วยใหป้ระหยดัพื้นท่ีในการเกบ็อุปกรณ์ มีนํ้ าหนกั
ค่อนขา้งเบา และมีขนาดเลก็กระทดัรัด 

         2. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง พกพาไปมาได ้รับ
นํ้าหนกัไดถึ้ง 80 กิโลกรัม  

         3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในระดบั
มากท่ีสุด 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
การวิจยั เร่ือง เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) สาํเร็จเป็นรูปเล่มไดด้ว้ย

ความอนุเคราะห์ของครูท่ีปรึกษาท่ีใหค้าํปรึกษา ขอ้คิดเห็นในการสร้าง การปรับ แกไ้ข พฒันา
เคร่ืองฯ และเล่มรายงานการวิจยัดว้ยความเอาใจใส่เป็นอยา่งยิง่ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนสามารถสร้างเกา้อ้ี
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริงจนสาํเร็จเป็นผลิตภณัฑอ์ยา่ง
สมบูรณ์ คณะผูว้ิจยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ คณะครูฝ่ายแผนงานและความร่วมมือท่ีไดใ้หใ้ชส้ถานท่ีในการ
ดาํเนินการศึกษา ทดลอง ใหค้าํแนะนาํ ใหก้ารเอ้ือเฟ้ือในดา้นเอกสาร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
คน้ควา้ จนทาํใหก้ารศึกษาวจิยัเร่ือง เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในคร้ังน้ีสาํเร็จ สมบูรณ์และมี
คุณค่า 

ขอขอบพระคุณทุกๆ ท่าน คณะครู บุคลากร และนกัเรียน นกัศึกษาท่ีมีส่วนร่วมในการ
ทดลอง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อการ ใชง้านเคร่ืองเป็นอยา่งดียิง่ 

สาํหรับคุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัขอมอบและอุทิศใหแ้ด่ผู ้
มีพระคุณทุกๆ ท่าน  

 
        

นายศกัด์ิอนนัต ์โกษาเสวยีง    
นางสาวเบญจวรรณ บุญพวัพนัธ์    
นางสาวพิกลุ แกว้ต๊ิบ     
นางสาวสุภารักษ ์กนัเอย้   
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1. ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 ปัจจุบนัเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร โดยเทคโนโลยีดา้น

คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจาํวนั จนมนุษยไ์ม่สามารถแยกตวัเองออกจากการใชง้าน
คอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะในหน้าท่ีการงาน การเรียน แมก้ระทัง่เร่ืองส่วนตวั เช่นในโลกสังคม
ออนไลน์ (Facebook,Hi 5) ผูค้นไดใ้ห้ความสาํคญักบัการมีคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook , 
Netbook) มากข้ึนและนบัวนัจาํนวน คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ยิง่จะมีจาํนวนมากยิง่ข้ึน  

เพื่อเป็นการตอบสนองการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพา คณะผูว้ิจยัจึงตอ้งการสร้างเกา้อ้ี
สาํหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Portable Chair) เพื่อสนองต่อความตอ้งการชีวิตยคุใหม่เพื่อใหผู้ใ้ช้
นาํคอมพิวเตอร์และเกา้อ้ีติดตวัไปได ้โดยบรรทุกทา้ยรถยนตส่์วนบุคคล และเป็นเกา้อ้ีท่ีสามารถพบั
เกบ็ไดป้ระหยดัพื้นท่ีเม่ือไม่ใชง้านแลว้ 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1 เพื่อสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา   
2.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา   
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 

3. สมมุติฐาน 
12.1 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถรับนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 80 กิโลกรัม 
12.2 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถพกพาไปมาได ้และประหยดัพื้นท่ีในการเกบ็ 
12.3 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาสร้างความพึงพอต่อผูใ้ชง้านในระดบั มาก 
  

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
4.1 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายถึง เกา้อ้ีสาํหรับการใชง้านคอมพิวเตอร์แบบพกพอ 

มีขนาดเลก็กะทดัรัด ทนทาน พกพาไปใชง้านในท่ีต่าง ๆ ได ้รูปแบบทนัสมยั  
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4.2 ประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายถึง ความสามารถใน
การรับนํ้าหนกัของผูใ้ชง้านได ้

สามารถรับนํ้าหนกัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 80 กิโลกรับ 4.1 
สามารถพบัเกบ็ และพกพาไปมาได ้4.2 

 4.2 ความพึงพอใจต่อเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา หมายถึง เจตคติของผูใ้ช้ท่ีมีต่อ
ประสิทธิภาพของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

5. ขอบเขตของการศึกษา 
5.1 คุณลกัษณะและสมบัติของนวตักรรม มีลกัษณะดังนี ้

เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ประกอบดว้ยขารับนํ้าหนกัสองขาไขวก้นัแบบกรรไกร มี
เบาะรองนัง่ และเบาะรองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา รายละเอียดดงัรูปภาพ 

 
5.3 ด้านเนือ้หา  

เน้ือหาของการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นศึกษาเก่ียวกบั 
5.3.1  ความหมายและประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
5.3.2 ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
5.3.3 สภาวะตลาดเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบนั  
5.3.4 สภาวะตลาดคอมพิวเตอร์ในปี 2553 

5.4 ระยะเวลา  
ระยะเวลาของการวิจยัในคร้ังน้ี  
5.4.1 ระยะเวลาสร้างและทดลองเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาระหว่าง 1 พฤษภาคม 

2553 ถึง  15 มิถุนายน 2553 
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5.4.2 ระยะเวลาในการทดลองเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาระหว่าง 16 มิถุนายน 2553 
ถึง 30 กนัยายน 2553 

 
5.5 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

5.5.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
5.5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสิทธิภาพการรับนํ้าหนกัของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 

6. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
6.1 ไดป้ระสิทธิภาพของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
6.2 ทาํให้ผูใ้ชเ้กิดความพึงพอใจต่อเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ท่ีพกพาไปมาไดแ้ละพบั

เกบ็ไดท้าํใหป้ระหยดัพื้นท่ีใชส้อย 
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บทที ่2 
 

ทฤษฎแีละงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวิจยั เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยจดัเรียงลาํดบัดงัน้ี 

1.  ความหมายและประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
2. ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 
3. สภาวะตลาดเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบนั  
4. สภาวะตลาดคอมพิวเตอร์ในปี 2553 
5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1 ความหมายและประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 

 ในปัจจุบนัน้ี ความหมายของเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือนนั้นไดมี้ผูใ้หค้วามหมายอยูห่ลาย
ท่าน แต่ละท่านไดใ้หค้วามหมายของเฟอร์นิเจอร์ทั้งแนวกวา้งและแนวลึกตามหลกัวิชาการต่าง ๆ 
ซ่ึงทางผูเ้ขียนรวบรวมและนาํเสนอดงัต่อไปน้ี  

สาคร คนัธโชติ (2528 : 1) กล่าวว่า เฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือน หมายถึง เคร่ืองตกแต่ง
บา้นพกัอาศยัหรืออาคาร มีประโยชน์ใชส้อย มีความสะดวกสบายในการใชเ้ป็นตน้ เคร่ืองเรือนเป็น
ผลิตภณัฑป์ระเภทผลิตภณัฑอุ์ปโภค ไดแ้ก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะทาํงาน ตูใ้ส่เส้ือผา้ เตียงนอน กล่องเก็บ
ของ เกา้อ้ี ห้ิงหนงัสือ ชั้นวางของ เป็นตน้  
            วฒันะ จูฑะวิภาต (2537 : 13) กล่าวไวว้่า เฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือน คือส่ิงท่ีมนุษยคิ์ดคน้
ประดิษฐข้ึ์น เพื่ออาํนวยความสะดวกสาํหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในบา้น ท่ีทาํงาน หรือท่ีสาธารณะ 
กิจกรรมดงักล่าว ไดแ้ก่ การนอน การนัง่ รับประทานอาหาร ทาํงาน ฯลฯ เคร่ืองเรือนถูกออกแบบ
สําหรับคนเดียวหรือกลุ่มคน ทาํดว้ยวสัดุ หลายชนิดแตกต่างกนั เช่น ไม ้โลหะ พลาสติก ฯลฯ 
เคร่ืองเรือนจดัวา่เป็นส่วนเช่ือมระหวา่งผูอ้ยูอ่าศยักบัตวับา้น หรือมนุษยก์บัสถาปัตยกรรม                                            

บุญศกัด์ิ สมบุญรอด (2544 : 1) ไดก้ล่าวไวว้่า เฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือน หมายถึง เคร่ือง
ตกแต่งบา้นพกัอาศยั มีประโยชน์ใชส้อย มีความสะดวกสบายในการดาํรงชีพ แต่ในปัจจุบนัเคร่ือง
เรือนยิ่งมีบทบาทมากยิ่งข้ึนทุกขณะ สนองความสุขทางกายและใจอนัจะมีผลต่อคุณภาพชีวิต และ
ประสิทธิภาพในการทาํงานโดยตรง  
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พิฑูร ผลพนิชรัศมี (มปป. : 2) ไดใ้ห้ความหมายของเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือนว่า ส่ิงท่ี
มนุษยป์ระดิษฐข้ึ์นมาเพื่ออาํนวยความสะดวกสบายเหมาะสมกบักริยาท่าทางของสรีระมนุษย ์ และ
ส่ิงท่ีใชเ้ก็บสัมภาระต่าง ๆ ซ่ึงสามารถตกแต่งอาคารบา้นเรือนให้มีความสวยงามและน่าอยู ่ไดแ้ก่ 
โต๊ะ เกา้อ้ี ตู ้ เตียง หีบ กาํป่ันและอีกส่ิงหน่ึงท่ีจดัว่าเป็นเคร่ืองเรือนคือ นาฬิกาแขวนหรือตั้ง 
เน่ืองจากเป็นส่ิงท่ีบอกเวลาและสามารถประดบัอาคารบา้นเรือนใหดู้สวยงาม  

เสาวนิตย ์แสงวิเชียร (2535 : 82) ไดก้ล่าวว่าองคป์ระกอบท่ีมีความสาํคญัยิง่ในการอาํนวย
ความสะดวกสบายให้แก่ผูใ้ชอ้าคาร ก็คือ เฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือน ดงันั้น อาจจะสรุปให้
ความหมายงเฟอร์นิเจอร์หรือเคร่ืองเรือน ไวว้่า ส่ิงท่ีมนุษยไ์ดป้ระดิษฐ์ข้ึนมาเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นประโยชน์ใช้สอยในการดาํรงชีวิตภายใตก้ารทาํกิจกรรมต่าง เช่น การนั่ง นอน 
รับประทานอาหาร ทาํงาน และใชป้ระกอบกบัอาคารทางดา้นงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและ
ภายนอก 
            2.1.1 ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 

การแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ สามารถท่ีจะแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ออกตามลกัษณะ
ต่าง ๆ ไดด้งัต่อไปน้ี แบ่งตามลกัษณะการติดตั้ง การแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ตามลกัษณะการติดตั้ง 
จะใชเ้กณฑก์ารพิจารณาในดา้นการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์วา่ มีการติดตั้งแบบถาวรไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได้
หรือเป็นวางตั้งธรรมดาและสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
    1. เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดประกอบกบัตวัอาคาร(BLUIT IN FURNITURE)เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ี
ติดอยูก่บัอาคาร หรือเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีขนเคล่ือนยา้ยไม่ได ้เช่น ตูติ้ดผนงั หากมีการเคล่ือนยา้ยอาจจะทาํ
ใหเ้ฟอร์นิเจอร์มีการเสียหายได ้ 

ขอ้ดี  
-ระบบโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แขง็แรง เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีเป็นประเภทท่ีมีโครงสร้าง

ต่อเน่ืองกนัเป็นช่องวา่ง (UNIT) ใหญ่ ฉะนั้นจะตอ้งมีช้ินส่วนของโครงสร้างมากข้ึน ทาํใหเ้กิดระบบ
โครงสร้างท่ีมัน่คงและอีกประการหน่ึง บางส่วนของโครงสร้างมีความจาํเป็นตอ้งยดึติดกบัอาคาร 
ฉะนั้นยอ่มจะใหค้วามแขง็แรงมากข้ึนกวา่ปกติ  

-มีขนาดสมัพนัธ์กบัเน้ือท่ีจดัวาง เพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีเม่ือมีการออกแบบจาํเป็นตอ้งมี
การวดัขนาดบริเวณติดตั้งเพื่อใหไ้ดข้นาดเฟอร์นิเจอร์สมัพนัธ์กนัพอดีและติดตั้งแลว้จะพอดีกบัช่องวา่ง
หรือพื้นท่ีท่ีติดตั้ง  

-ออกแบบดา้นรูปทรงไดก้วา้งขวาง ในดา้นรูปทรง (FROM) และในดา้นการออกแบบ
(DESIGN) ท่ีไดอิ้สระมาก สามารถทาํไดห้ลายรูปแบบ (STYLE) เพื่อใหเ้กิดความสมัพนัธ์กบัหอ้ง ๆ 
นั้นกบัอาคารหลงันั้น ดา้นขนาดความกวา้ง ยาวต่าง ๆ ไม่มีขอบเขตจาํกดัมาก ซ่ึงข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
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-เกบ็ส่ิงของสมัภาระไดม้ากเพราะวา่ เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีไดรั้บการออกแบบและจดัวางมา
โดยตรง วา่จะใหมี้หนา้ท่ีเกบ็ของสมัภาระอะไร มีขนาดและปริมาณเท่าไรจึงสามารถเกบ็สมัภาระได้
มาก และตามซอกตามมุมต่างๆ กย็งัสามารถดดัแปลงใหเ้กบ็ส่ิงของได ้ฉะนั้นเน้ือท่ีท่ีจะสูญเสียไม่มีเลย 
แต่ถา้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบลอยตวัแลว้จะถูกจาํกดัดว้ยขนาด (เพราะขนาดของประตู ช่องทางเดิน และ
ลกัษณะการขนส่งบงัคบั) ฉะนั้นการวางสมัภาระบางอยา่งอาจวางไดน้อ้ยช้ิน หรือวางสมัภาระหรือ
ส่ิงของบางอยา่งอาจไม่ไดเ้พราะมีขนาดใหญ่ไปไม่เหมาะสม เป็นตน้  

-สะดวกในการจดัวางในตาํแหน่งต่าง ๆ ของตวับา้น เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีสามารถจดัวางได้
ทุกตาํแหน่งของอาคาร เช่น ตั้งกบัพื้นชิดกบัผนงั แขวนหรือติดตั้งกบัเพดานกไ็ด ้ซ่ึงมีความแตกต่างกบั
เฟอร์นิเจอร์ประเภทลอยตวัซ่ึงนิยมวางตั้งบนพ้ืนเท่านั้น  

-ประหยดัวสัดุ เพราะโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์บางส่วนอาจอาศยัโครงสร้างของตวัอาคาร 
เช่น พื้น ผนงั เพดาน หรือเสา เป็นส่วนประกอบ ฉะนั้นทาํใหล้ดวสัดุลงไปไดบ้า้ง แต่ถา้คิดราคา
เปรียบเทียบกบัเฟอร์นิเจอร์ประเภทลอยตวัแลว้ ยงัคงแพงกวา่ เพราะมีค่าแรงในการผลิตสูงกวา่  

ขอ้เสีย  
-เคล่ือนยา้ยลาํบาก เพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีเป็นการติดตั้งถาวร และอาศยัโครงสร้างของ

อาคารประกอบดว้ย หรือเพียงบางส่วนอาจเคล่ือนยา้ยได ้แต่มีขนาดใหญ่ นํ้าหนกัมาก  
-ไม่เหมาะกบัอาคารชัว่คราว เพราะเกิดปัญหาการขนยา้ย และเกิดปัญหาการถอดร้ือถอน ฉะนั้น

คิดวา่อาคารหรือบา้นท่ีใชอ้ยูน่ั้นจะตอ้งมีการร้ือถอน เปล่ียนแปลงแกไ้ข กไ็ม่ควรใชเ้ฟอร์นิเจอร์
ประเภทน้ีเพราะจะร้ือถอดลาํบาก และเกิดการชาํรุดง่าย  

-ราคาการผลิตสูง เพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีตอ้งใชเ้คร่ืองมือและแรงงานมากในการผลิต การ
ผลิตตอ้งมาผลิต ณ ท่ีตั้งของเฟอร์นิเจอร์ช้ินนั้นจึงทาํใหร้าคาการผลิตสูง  

-ซ่อมแซมลาํบาก เพราะวา่ช้ินส่วนต่างๆ ของเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีสลบัซบัซอ้น จาํนวนช้ิน
ส่วนมาก การซ่อมแซมจะตอ้งมาซ่อมแซมท่ีตั้ง บางคร้ังทาํใหม่อาจจะมีราคาถูกกวา่ซ่อมแซม  

-แกไ้ขแปลนและรูปแบบลาํบาก ฉะนั้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี จะตอ้งคาํนึงถึง
ระยะเวลาในการใชใ้หม้าก เพราะถา้เกิดความเบ่ือหน่ายทางดา้นรูปแบบหรือการจดัวาง จะแกไ้ขได้
ลาํบากมาก 
             2. เฟอร์นิเจอร์ประเภทลอยตวั (FREE STANDING FURNITURE) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํสาํเร็จ
จากโรงงาน ผา่นกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยได้
ตามความตอ้งการ 
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-ซ่อมบาํรุงรักษาง่าย เพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี ช้ินส่วนบางช้ินเป็นช้ินส่วนมาตรฐาน 
สามารถหามาทดแทนกนัได ้ 

-เคล่ือนยา้ยได ้เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยนาํไปจดัวางตามสถานท่ีต่างๆ ไดโ้ดย
ไม่มีการชาํรุดเสียหายในระหวา่งการขนยา้ย เม่ือมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัวาง กส็ามารถ
เคล่ือนยา้ยไปจดัวางท่ีแห่งใหม่ไดง่้าย 

ขอ้เสีย 
             -ไม่มีขนาดสมัพนัธ์กบัเน้ือท่ีจดัวางเพราะเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีเม่ือไดรั้บการออกแบบและ
ผลิตจากโรงงานแลว้เป็นแบบมาตรฐาน บางคร้ังอาจจะทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ในพื้นท่ีหรือช่องวา่ง
ของหอ้งท่ีผูซ้ื้อไปไดล้งตวั 
             -ระบบโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีจะอาศยัรับนํ้าหนกั ถ่ายแรงดว้ยโครงสร้างของ
ตวัมนัเองเท่านั้น จึงมีความแขง็แรงอยูภ่ายใตขี้ดจาํกดั 

แบ่งตามสถานท่ีใชง้าน การแบ่งตามลกัษณะสถานท่ีใชง้าน โดยจะใชเ้กณฑพ์ิจารณาวา่
เฟอร์นิเจอร์ช้ินนั้นไปตั้งอยูท่ี่ใด หอ้งหรืออาคารประเภทใดสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ 
ดงัน้ี คือ 
             1. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นบา้นพกัอาศยั เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชใ้นหอ้งต่าง ๆ 
ภายในบา้นพกัอาศยั ซ่ึงส่วนใหญ่ของเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบนัเป็นประเภทน้ี ซ่ึงสามารถแยกยอ่ยตาม
หอ้งต่าง ๆ ภายในบา้นพกัอาศยัไดด้งัต่อไปน้ี คือ 
                 1.1 หอ้งนอน (BED ROOM) ซ่ึงในชีวิตของมนุษยเ์ราน้ี 1 ใน 3 ของเวลาทั้งหมด จะใช้
เวลาเก่ียวกบัการนอนเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงมีเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งดงัต่อไปน้ี 
                       -เตียงนอน (BED) , ตูเ้ส้ือผา้ (WARDROBES) ,โตะ๊หวัเตียง (NIGHT TABLE) ,ตู ้
(CLOSETS) , โตะ๊แต่งตวั (DRESSING TABLE) และเกา้อ้ีสาํหรับแต่งตวั (STOOL OR SMALL 
CHAIR) 
                 1.2 หอ้งพกัผอ่น (LIVING ROOM) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นส่วนรวมของบา้นพกัอาศยั 
คือ สมาชิกภายในครอบครัวไดใ้ชก้นั รวมถึงเป็นหนา้ตาเพ่ือรับแขกท่ีมาเยีย่มเยอืนดงันั้น
เฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งน้ีบางคร้ังสะทอ้นความเป็นภาพลกัษณ์ของเจา้ของบา้น ซ่ึงมีเฟอร์นิเจอร์
ภายในหอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
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           -เกา้อ้ียาว (SOFAS) ,เกา้อ้ีเทา้แขน (ARM CHAIRS) ,โตะ๊กลาง (COFFEE TABLE) 
,โตะ๊ขา้ง (SIDE TABLE) ,เกา้อ้ีพกัผอ่น (EASY CHAIR) ,ตูข้า้ง (CABINETS) และเกา้อ้ีโยก 
(ROCKIING CHAIRS)  

   1.3 หอ้งรับประทานอาหาร (DINING ROOM) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีวางไวภ้ายในหอ้ง
รับประทานอาหาร ซ่ึงมีเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งดงัต่อไปน้ี  
                    -โตะ๊อาหาร (DINING TABLES) ,เกา้อ้ีรับประทานอาหาร (DINING CHAIRS) ,โตะ๊
เตรียมเสิร์ฟอาหาร (SERVING TABLES) ,ตูใ้ส่ถว้ยชาม (CUPBOARD) ,โตะ๊เล่ือน (SERVING 
WAGONS) และเกา้อ้ีทรงสูง (HIGH CHAIRS)  

   1.4 หอ้งครัว (KITCHEN ROOM) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นหอ้งครัว หรือหอ้งเตรียม
อาหาร เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีค่อนขา้งแขง็แรง ทนความช้ืน ทาํความสะอาดและดูแลรักษาง่าย   ซ่ึง
มีเฟอร์นิเจอร์ภายในหอ้งดงัต่อไปน้ี  

        -ตูเ้กบ็ของ (STORAGE CABINETS) บนตูเ้กบ็ของอาจจะมี อ่างลา้งจาน (SINKS) เตา
หุงตม้ (RANGES) และมีช่องวา่งสาํหรับวางตูเ้ยน็ (REFRIGERATORS)  

        -โตะ๊เตรียมอาหาร (CATERING TABLES) ,ตูเ้กบ็ถว้ยชาม (CUPBOARD) ,ตูล้อย 
หรือชั้นลอย (HANGING & SHELVES) และท่ีเตรียมอาหาร (DISPOSERS) 

2. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นสาํนกังาน (OFFICE) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบมาเพื่อใชใ้นการ
ตกแต่งสาํนกังานต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีจะมีลกัษณะเขา้ชุดกนัคือจะมีรูปแบบ ลกัษณะ โทนสี
จะใชใ้นลกัษณะใกลเ้คียง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีเร่ิมจะเป็นเฟอร์นิเจอร์เหล็กเสีย
ส่วนใหญ่ เน่ืองจากมีราคาถูก ทนทาน กว่าเฟอร์นิเจอร์ท่ีทาํมาจากไม ้ ซ่ึงเฟอร์นิเจอร์สาํนกังาน
ประกอบไปดว้ย  

      -โตะ๊ทาํงาน (DESKS) , เกา้อ้ีไม่มีเทา้แขวน (SMALL CHAIRS) เกา้อ้ีหมุน 
(REVOLVING CHAIRS) , ชุดรับแขก (SOFAS) , โตะ๊พิมพดี์ด (TYPEWRITER TABLES)                  
-โตะ๊ขา้ง (SIDE TABLES) , ท่ีวางโทรศพัท ์(TELEPONE STANDS) , ตูเ้กบ็เอกสาร (FILING 
CABINETS) , ชั้นวางหนงัสือ (BOOK SHELVES) และมา้นัง่ (STOOLS) ฯลฯ 
            3. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นท่ีชุมชน (PUBLIC) เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีเป็นประเภทท่ีมีความ
แขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน เพราะไม่ใช่เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีคนใชเ้พียง 1-2 คน แต่มีผูใ้ชง้าน
มากมาย การดูแลรักษาตอ้งดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อสภาพแวดลอ้มเพราะบางคร้ังเฟอร์นิเจอร์
ประเภทน้ีมกัจะอยูภ่ายนอกอาคาร เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นท่ีชุมชนอาจจะประกอบไปดว้ยดงัน้ี  

    -เกา้อ้ีสนามสวนสาธารณะ , โตะ๊  และชั้นวางสมัภาระต่าง ๆ -ฯลฯ  
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            4. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ(LAB) เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการ โรงฝึกงาน 
และหอ้งทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีออกแบบมาใชง้านเฉพาะกิจหรืองานเฉพาะอยา่ง 
ไม่สามารถนาํเฟอร์นิเจอร์ประเภทอ่ืนมาใชแ้ทนกนัได ้พื้นผวิของเฟอร์นิเจอร์ชนิดน้ีบางคร้ังตอ้ง
ทนต่อกดักร่อนของสารเคมี ทนรอยขีดข่วน ทนความร้อน เป็นฉนวนกนัไฟฟ้า บางคร้ังจาํเป็นตอ้ง
ทนไฟดว้ยในหอ้งปฏิบติัการบางอยา่ง จึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดพิเศษ ราคาแพงใชว้สัดุพิเศษ 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชใ้นหอ้งปฏิบติัการอาจจะประกอบไปดว้ยดงัน้ี -ตูเ้คร่ืองมือ , โตะ๊ทดลองงาน
วิทยาศาสตร์ และโตะ๊ทาํงานช่าง (WORKBENCH) ฯลฯ 

แบ่งตามสภาพแวดลอ้มท่ีเฟอร์นิเจอร์ไปติดตั้ง การแบ่งโดยใชเ้กณฑพ์ิจารณาดา้น
สภาพแวดลอ้มท่ีเฟอร์นิเจอร์ไปติดตั้ง ซ่ึงผลทางดา้นสภาพแวดลอ้มจะทาํใหมี้การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์มีลกัษณะแตกต่างกนัไป ใชว้สัดุท่ีมีคุณสมบติัแตกต่างกนั กรรมวิธีการผลิตกแ็ตกต่าง
กนัไปตามสภาพแวดลอ้มท่ีเฟอร์นิเจอร์ช้ินนั้นไปติดตั้ง ซ่ึงสามารถแบ่งไดอ้อกเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
            1. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชภ้ายนอกอาคาร (OUT-DOOR FURNITURE) เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชภ้ายนอก
อาคาร เป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทท่ีมีคุณสมบติัทนทานต่อสภาพแวดลอ้ม ลม ฟ้าอากาศ แมลงรบกวน 
เพราะมีการวางตั้งไวภ้ายนอกอาคาร ถึงแมบ้างคร้ังอยูภ่ายใตห้ลงัคา และเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี
ทนทานต่อการใชง้านในท่ีสาธารณะ ซ่ึงยกตวัอยา่งเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี เช่น เกา้อ้ีหรือมา้นัง่สนาม 
เกา้อ้ีหรือมา้นัง่บริเวณป้ายรถโดยสารประจาํทาง เตียงนอนอาบแดดริมสระนํ้า ฯลฯ วสัดุท่ีใชท้าํ
เฟอร์นิเจอร์ถา้เป็นไมค้วรจะเป็นไมป้ระเภทไมเ้น้ือแขง็ หรือเป็นวสัดุโลหะเช่นเหลก็ท่ีทาสีกนัสนิม 
หรือสแตนเลส การออกแบบรูปร่างของเฟอร์นิเจอร์ประเภทจาํเป็นตอ้งออกแบบใหส้อดคลอ้ง กบั
รูปแบบอาคาร บา้นพกัอาศยั ภูมิสภาพแวดลอ้มท่ีเฟอร์นิเจอร์ช้ินน้ีไปตั้งอยู ่บางคร้ังเฟอร์นิเจอร์
ประเภทน้ีอาจจะมีประโยชน์ใชส้อยรองเป็นงานทางดา้นประติมากรรมประดบัสวนสาธารณะกไ็ด้
แลว้แต่ผูอ้อกแบบ และเจา้งสถานท่ี การติดตั้งเฟอร์นิเจอร์จาํเป็นตอ้งมีการยดึติดกบัท่ีเพื่อป้องกนั
สูญหาย หรือการเคล่ือนยา้ยไปจากตาํแหน่งเดิม ผูซ้ื้อเฟอร์นิเจอร์อาจจะไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชเ้ฟอร์นิเจอร์
เสียเอง 
           2. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใชภ้ายในอาคาร (IN-DOOR FURNITURE) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชภ้ายใน
อาคารทั้งอาคารสาธารณะ และบา้นพกัอาศยัส่วนตวั การออกแบบเฟอร์นิเจอร์จะตอ้งสอดคลอ้งกบั
ภายในหอ้งหรืออาคารอยา่งกลมกลืนและลงตวั เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ีจะมีความเก่ียวขอ้งกบั ผูซ้ื้อ
โดยตรงเพราะผูซ้ื้อเฟอร์นิเจอร์จะเป็นผูใ้ชเ้อง และมีขอบเขตหอ้งเป็นส่วนประกอบ เสมือนวา่
มนุษยเ์ป็นจุดศูนยก์ลางและมีเฟอร์นิเจอร์เป็นส่ิงแวดลอ้ม ฉะนั้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตอ้ง
คาํนึงถึงเน้ือท่ีวา่ง ทางเดิน และการกลมกลืนกบัส่ิงแวดลอ้มภายในหอ้งนั้น ๆ เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี
ไดแ้ก่ เช่น เกา้อ้ีรับแขก โตะ๊ เกา้อ้ีรับประทานอาหาร ตูโ้ชว ์เตียงนอน โตะ๊ทาํงาน ฯลฯ การเลือกใช้
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          เฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งกบัที ่(Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture) 
            หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ ท่ีไดรั้บการออกแบบและ ติดตั้งสาํหรับพื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึง เป็นการ
เฉพาะ ยากท่ีจะเคล่ือนยา้ย และติดตั้งใหม่ ขอ้ดีของ เฟอร์นิเจอร์ แบบน้ี คือ มีความแขง็แรงสูงมาก 
เน่ืองจากยดึเกาะกบัอาคาร หรือ โครงสร้างอาคาร มีรูปแบบเฉพาะตวั หรูหรา (Elegance) เป็น
เอกเทศ (Unique) สามารถติดตั้งและดดัแปลงใหเ้ขา้กบัพื้นท่ีต่างๆ ไดโ้ดยไม่จาํกดั รวมทั้งมกัจะ
นิยมออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ ใหสู้งจนชนฝ้าเพดาน เพื่อประโยชนก์ารใชส้อยสูงสุด และป้องกนัการ
สะสมตวัของฝุ่ นไดเ้ป็นอยา่งดี (เหมาะสาํหรับประเทศท่ีมีฝุ่ นมากอยา่งบา้นเรา) อยา่งไรกดี็ ขอ้เสียท่ี
สาํคญัของเฟอร์นิเจอร์ ติดตั้งกบัท่ี คือไม่สามารถเคล่ือนยา้ยได ้และเปล่ียนรูปร่างหนา้ตาไดย้าก 
ดงันั้นหากมีการเปล่ียนแปลงเจา้ของ หรือตอ้งการยา้ยท่ีอยู ่เฟอร์นิเจอร์ เหล่าน้ี จะตอ้งถูกร้ือถอนท้ิง
ไป โดยแทบจะไม่สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ไดอี้กเลยรวมทั้งราคาของ เฟอร์นิเจอร์ ประเภทน้ี จะมี
ราคาแพงมาก เน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานฝีมือมาทาํการ ติดตั้งท่ีหน่วยงานของลูกคา้เป็นการเฉพาะ
และบ่อยคร้ังท่ีลูกคา้จะตอ้งทนกบัปัญหา ในเร่ืองของฝุ่ นท่ีเกิดจากการทาํงานในหน่วยงานและกล่ิน
สีท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอีกดว้ย 
 
          เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture) 
            หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตสาํเร็จท่ีโรงงานเฟอร์นิเจอร์ แลว้นาํมาวางในหน่วยงาน ลูกคา้
สามารถเลือกรูปแบบและประโยชน์ใชส้อยไดจ้ากตวัอยา่งท่ีมีอยูจ่ริง ในร้านคา้ได ้ขอ้ดีของ
เฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี คือเลือกรูปแบบ และประโยชน์ใชส้อยได ้จากตวัอยา่งท่ีมีอยูจ่ริง สามารถ
ทดลองการใชง้านไดจ้ริง ราคาถูกกวา่เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกบัท่ี และสามารถเคล่ือนยา้ยไปตามพื้นท่ี
ต่างๆ ไดต้ามความตอ้งการ นอกจากน้ีการท่ีผลิตสาํเร็จจากโรงงานยงัทาํใหต้ดัปัญหา เร่ืองฝุ่ นไมท่ี้
เกิดจากการทาํงานในพ้ืนท่ี และกล่ินสีอีกดว้ย ส่วนขอ้เสียท่ีสาํคญัของเฟอร์นิเจอร์ประเภทน้ี ไดแ้ก่
มีรูปแบบและขนาดจาํกดัไม่สามารถปรับเปล่ียน ใหเ้ขา้พอดีกบัพื้นท่ีได ้และเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความ
สูงมากๆ จะมีปัญหา เร่ืองการสะสมตวัของฝุ่ นบนหลงัตู ้(เน่ืองจากเฟอร์นิเจอร์ลอยตวัสูงไม่เตม็
พื้นท่ี) และอาจทาํใหเ้กิดภูมิแพไ้ด ้รวมทั้งรูปแบบท่ีมีมกัจะมีการผลิตเป็นจาํนวนมากๆ 
เน่ืองจากเป็นระบบอุตสาหกรรมทาํใหข้าดความเป็นเอกเทศ นอกจากน้ีงานตกแต่งภายในท่ีใช ้แต่
เฟอร์นิเจอร์ลอยตวัเพียงอยา่งเดียวจะให ้ความรู้สึกเหมือนหอ้งเช่าและส่วนใหญ่ มกัมีประโยชน์ใช้
สอยไม่ครบถว้น ตามพ้ืนท่ีท่ีมีอยู ่(เฟอร์นิเจอร์ลอยตวัตอ้งมีขนาดไม่ใหญ่มาก เน่ืองจากจะตอ้งขน
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2.2 ภาวะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

2.2.1. การผลติ 

          ปริมาณการผลิตของอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือน ปี 2552 คาดวา่จะมีปริมาณการ
ผลิตรวม 10.48 ลา้นช้ิน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.56 เน่ืองจาก
เศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวั อุปสงคภ์ายในประเทศยงัขยายตวัต่อเน่ือง โดยเฉพาะตลาดกลาง
และตลาดบน รวมทั้งการตอบสนองต่อโครงการท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม นอกจากน้ี 
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2.2.2. การส่งออกและนําเข้า 

            ปริมาณการจาํหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนในปี 2552 คาดวา่จะ
มีปริมาณการจาํหน่ายรวม 3.88 ลา้นช้ิน เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.23 
เน่ืองจากผูป้ระกอบการหนัมาใหค้วามสนใจเจาะตลาดภายในประเทศมากข้ึน มีการจดักิจกรรมทั้งท่ีอยู่
อาศยัและเคร่ืองเรือนเป็นจาํนวนมากเพื่อกระตุน้ยอดขาย นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคมีกาํลงัซ้ือเพิ่มข้ึน จาก
มาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใชจ่้ายของประชาชน และเพื่อกระตุน้ภาค
อสงัหาริมทรัพย ์

                   1. การส่งออก 

                       การส่งออกของสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนในปี 2552 คาดวา่จะมี
มูลค่าการส่งออกรวมทั้งส้ิน 2,107.23 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของปีก่อน 
ลดลงร้อยละ 9.95 เน่ืองจากเศรษฐกิจของตลาดหลกัของไทย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร 
และญ่ีปุ่น อยูใ่นภาวะชะลอตวั 

          รายละเอียดการส่งออกในแต่ละประเภทผลิตภณัฑข์องสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมไม้
และเคร่ืองเรือน แบ่งเป็น 3 กลุ่มประเภทสินคา้ ดงัน้ี 

                      1) กลุ่มเคร่ืองเรือนและช้ินส่วนเคร่ืองเรือน ประกอบดว้ย เคร่ืองเรือนไม ้เคร่ืองเรือน
อ่ืน ๆ และช้ินส่วนเคร่ืองเรือน คาดวา่มีมูลค่าการส่งออก 891.15 ลา้นเหรียญสหรัฐฯโดยเม่ือเทียบ
กบัปีก่อนมูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 17.37 สินคา้กลุ่มเคร่ืองเรือนและช้ินส่วนเคร่ืองเรือน มี
สดัส่วนคิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าการส่งออกในสินคา้กลุ่มอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือน
ทั้งหมด สาํหรับผลิตภณัฑท่ี์มีสดัส่วนในการส่งออกมากท่ีสุดในกลุ่มน้ี คือ สินคา้ประเภทเคร่ือง
เรือนไม ้โดยตลาดส่งออกท่ีสาํคญังกลุ่มสินคา้ประเภทเคร่ืองเรือนและช้ินส่วนเคร่ืองเรือน คือ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น สหราชอาณาจกัร และ ออสเตรเลีย 

                      2) กลุ่มผลิตภณัฑไ์ม ้ประกอบดว้ยเคร่ืองใชท้าํดว้ยไม ้อุปกรณ์ก่อสร้างไม ้กรอบรูป
ไม ้และรูปแกะสลกัไม ้คาดวา่มีมูลค่าการส่งออก 266.65 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือเทียบกบัปี
ก่อนมูลค่าการส่งออก ลดลงร้อยละ 22.75 สินคา้กลุ่มผลิตภณัฑไ์มมี้สดัส่วนมูลค่าการส่งออกร้อย
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                      3) กลุ่มไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑไ์มแ้ผน่ ประกอบดว้ยผลิตภณัฑไ์มแ้ปรรูป แผน่ไมว้ี
เนียร์ ไมอ้ดั ไฟเบอร์บอร์ด (Fiber Board) และผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น ๆ คาดวา่มีมูลค่าการส่งออก 949.43 
ลา้นเหรียญสหรัฐฯ โดยเม่ือเทียบกบัปีก่อนมูลค่าการส่งออก เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.60 สินคา้กลุ่มไมแ้ปร
รูปและผลิตภณัฑไ์มแ้ผน่มีสดัส่วนมูลค่าการส่งออกคิดเป็นร้อยละ 45 ของมูลค่าการส่งออกสินคา้
ประเภทไมแ้ละเคร่ืองเรือนทั้งหมด ผลิตภณัฑท่ี์มีสดัส่วนในการส่งออกมากท่ีสุดในกลุ่มน้ี คือ ไม้
แปรรูป รองลงมาคือ ไมไ้ฟเบอร์บอร์ดและไมอ้ดั ตามลาํดบั สาํหรับตลาดส่งออกท่ีสาํคญัของกลุ่ม
ไมแ้ปรรูปและผลิตภณัฑไ์มแ้ผน่ ไดแ้ก่ ประเทศจีน มาเลเซีย เกาหลีใต ้เวียดนาม และอินโดนีเซีย 

                 2. การนําเข้า 

                 การนาํเขา้ของอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนของปี 2552 คาดวา่มีมูลค่า 478.25 ลา้น
เหรียญสหรัฐฯ เม่ือเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนังปีก่อน ลดลงร้อยละ 27.28 โดยการนาํเขา้สินคา้
ประเภทไมแ้ละผลิตภณัฑไ์ม ้ส่วนใหญ่เป็นการนาํเขา้วตัถุดิบไมท่้อนประเภทไมเ้น้ือแขง็ ไดแ้ก่ ไม้
แปรรูปและไมซุ้งซ่ึงนาํเขา้มาผลิตสินคา้ต่อเน่ือง เช่น เคร่ืองเรือนประเภทต่าง ๆ โดยไมซุ้งท่อน
ส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศเมียนมาร์ และมาเลเซีย สาํหรับผลิตภณัฑป์ระเภทไมห้รือไมแ้ปรรูป
ประเภทต่าง ๆ ส่วนใหญ่นาํเขา้จากประเทศมาเลเซีย ลาว และสหรัฐอเมริกา และในส่วนงผลิตภณัฑ์
ไมอ้ดัและไมว้เีนียร์นาํเขา้จากประเทศจีน มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ตามลาํดบั 

              3. สรุปและแนวโน้ม 

                 การผลิตงอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนของไทยในปี 2552 คาดวา่จะเพิม่ข้ึนเม่ือเทียบ
กบัปีก่อน เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศท่ีเร่ิมฟ้ืนตวั ความตอ้งการท่ีมีอยู ่โดยเฉพาะตลาด
กลางและตลาดบน รวมทั้งโครงการท่ีอยูอ่าศยัต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม ตลอดจนอตัราดอกเบ้ียท่ีอยู่
ในช่วงขาลงการจาํหน่ายในประเทศงอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนงไทยในปี 2552 คาดวา่จะ
เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากผูป้ระกอบการหนัมาใหค้วามสนใจเจาะตลาดภายในประเทศ
มากข้ึน มีการจดัรายการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ือง ตลอดจนมาตรการของรัฐบาลเพ่ือกระตุน้
ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยแ์ละมาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อแบ่งเบาค่าใชจ่้ายของประชาชน 
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สาํหรับแนวโนม้ของการผลิตและการจาํหน่ายในประเทศของอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ือง
เรือนใน  ปี 2553 คาดวา่จะขยายตวัอยา่งค่อยเป็นค่อยไป เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศเร่ิมฟ้ืนตวั ซ่ึง
น่าจะส่งผลใหธุ้รกิจอสงัหาริมทรัพยก์ระเต้ืองข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการสินคา้ไมแ้ละเคร่ืองเรือน
เพิ่มข้ึนตามไปดว้ยนอกจากน้ี ตลาดกลางและตลาดบนยงัมีศกัยภาพการส่งออกของอุตสาหกรรมไม้
และเคร่ืองเรือนในปี 2552 เม่ือเทียบกบัปีก่อน คาดวา่จะลดลง เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกและโดยเฉพาะ
เศรษฐกิจของตลาดหลกัของไทย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และญ่ีปุ่น อยูใ่นภาวะชะลอ
ตวั 

สาํหรับแนวโนม้การส่งออกของอุตสาหกรรมไมแ้ละเคร่ืองเรือนใน ปี 2553 คาดวา่มีแนวโนม้
ขยายตวั เน่ืองจากเศรษฐกิจของตลาดหลกัของไทย ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจกัร และญ่ีปุ่น เร่ิม
มีสญัญาณฟ้ืนตวั อีกทั้งตลาดรองของไทย เช่น ออสเตรเลีย จีน และประเทศสมาชิกอาเซียน ขยายตวัไดดี้
อยา่งไรกต็าม ปัจจยัลบ คือ ความผนัผวนของราคานํ้ามนั และแนวโนม้การแขง็ค่าของเงินบาทท่ามกลาง
การเร่ิมฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจไทยและของเศรษฐกิจโลก ผูป้ระกอบการควรปรับปรุงการบริหารจดัการเพื่อ
ลดตน้ทุน คน้หาศกัยภาพหรือความถนดัของตน ศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค และพฒันาการออกแบบ
ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยไม่คาํนึงถึงการแข่งขนัดา้นราคาแต่เพียงปัจจยัเดียว 

ตารางท่ี 2.1 การผลิตของเคร่ืองเรือนทาํดว้ยไม ้
                                                                              หน่วย : ลา้นช้ิน 

การผลิต 2549 2550 2551 2552 
เคร่ืองเรือนทาํดว้ยไม ้ 18.46 16.64 10.12 10.48 
อตัราการขยายตวั (%) -9.82 -9.86 -39.18 3.56 

ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 
 
ตารางท่ี 2 ตวัเลขประมาณการการจาํหน่ายในประเทศของเคร่ืองเรือนทาํดว้ยไม ้
                                                                                                             หน่วย : ลา้นช้ิน 

การผลิต 2549 2550 2551 2552 
เคร่ืองเรือนทาํดว้ยไม ้ 3.73 2.36  3.52 3.88 
อตัราการขยายตวั (%)   -54.51 -36.73 49.15 10.23 
ท่ีมา : ศูนยส์ารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 3 มูลค่าการส่งออกของไมแ้ละเคร่ืองเรือน  
                  หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

การผลติ 2551 
อตัรา 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

2552 
อตัรา 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

1.เคร่ืองเรือนและช้ินส่วน 1,078.51 -6.49 891.15 -17.37 
   1.1 เคร่ืองเรือนไม ้ 554.52 -7.48 501.75 -9.52 
   1.2 เคร่ืองเรือนอ่ืน ๆ 241.58   -17.56 196.12 -18.82 
   1.3 ช้ินส่วนเคร่ืองเรือน 282.41 8.17 193.28   -31.56 
2.ผลิตภณัฑไ์ม ้ 345.17 -9.07 266.65 -22.75 
   2.1 เคร่ืองใชท้าํดว้ยไม ้ 88.69 -2.23 67.59     -23.79 
   2.2 อุปกรณ์ก่อสร้างไม ้ 112.31 -20.17 72.44    -35.50 
   2.3 กรอบรูปไม ้ 82.56 -9.76 80.96    -1.94 
   2.4 รูปแกะสลกั 61.61 8.68 45.66    -25.89 
3.ไมแ้ละผลิตภณัฑไ์มแ้ผน่ 807.46 13.49 949.43    -3.60 
   3.1 ไมแ้ปรรูป 269.17 -1.57 337.32    -25.32 
   3.2 แผน่ไมว้เีนียร์ 5.70 -31.08 2.27    -60.18 
   3.3 ไมอ้ดั 216.76 12.35 227.95    -12.92 
   3.4  Fiber Board 245.71 9.50 237.88    -3.19 
   3.5 ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้น ๆ 134.06 96.17 144.01    -7.42 

รวม 2,340.08 -0.02 2,107.23    -9.95  
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ตารางท่ี 4 มูลค่าการนาํเขา้ของไมแ้ละเคร่ืองเรือน  
                  หน่วย : ลา้นเหรียญสหรัฐฯ 

การผลติ 2551 
อตัรา 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

2552 
อตัรา 

ขยายตัว 
ร้อยละ 

1.ไมซุ้ง 115.21  26.69  48.86 -57.59 
2.ไมแ้ปรรูป  363.24 1.96   278.37 -23.36 
3.ไมอ้ดั วีเนียร์ 122.09 7.67 101.36  -16.98 
4.ผลิตภณัฑไ์มอ่ื้นๆ 57.12 14.26   49.66  -13.06 

สรุป 657.66 7.71 478.25 -27.28 
ท่ีมา : กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์

2.2 แนวคดิในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
1. รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ทีท่นัสมัย 
 การออกแบบสมยัใหม่และการออกแบบร่วมสมยัไดถื้อกาํเนิดข้ึนประมาณ ค.ศ. 

1990 จากศิลปะบริสุทธ์ สู่ศิลปะประยุกต ์โดยผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรคส์ร้างส่ิงประดิษฐ ์
เรียกว่าศิลปะปฏิบติัเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยอ์ย่างเป็นรูปธรรมเพราะมนุษยทุ์กคนตอ้งการการ
ออกแบบชวิตและสร้างสรรค ์ชีวิตของตนให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม (Create Better Life By Cooper-
Hewitt.1989 อา้งถึง กุลจิต เส็งนา. 2550 : 7) ในปี ค.ศ. 1890 – 1989 Micheal Thonet ถือว่าเป็นผู ้
ริเร่ิมแห่งวงการออกแบบร่วมสมยั Art Nouveau โดยประยกุตก์ารออกแบบเฟอร์นิเจอร์สาํหรับชน
ชั้นกลาง และยงัเป็นผูจุ้ดประกายความคิดทฤษฎี แนวใหม่สู่วงการนกัออกแบบผลิตภณัฑ ์กลุ่มนกั
ออกแบบจึงมีความคิดเป็นอิสระ 

 Walter Gropuis ผูก่้อตั้งสถาบนัการออกแบบ DAS, Statiche Weimar แห่งเมือง ไว
มาร์ ประเทศเยอร์มนั ร่วมกบั Ludwig Mies Val Der Rohe, Marcel Breuer , Paul Klee ,Wassilk 
Kandissky , Le Corbusier (สถาปนิกชาวฝร่ังเศส) Alvar aalto , Hans J. Wegner (นกัออกแบบชาว
อเมริกา) และอีกหลายท่านไดอ้อกแบบสร้างสรรคเ์กา้อ้ีในนิทรรศการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ใน
ปี ค.ศ.1926 ณ เมือง Stuttgart ประเทศเยอรมนั 

 ลุดวิก มสั แวน เตอโรห์ (Ludwig Mies Van Dr Rohe) มีแนวความคิดท่ีว่า “เลก็แต่
มากดว้ยประโยชน”์ (Less is More) 
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 ฮานส์ เจ แวกเนอร์ (Hans J.Wegner) มีแนวคิดท่ีวา่ “ การออกแบบอนัน่าปิติยนิดีท่ี
สร้างความพึงพอใจทั้งผูอ้อกแบบ ผูผ้ลิต สู่ผูใ้ชน้ั้น ตอ้งใชง้านไดดี้ และมีรูปทรงท่ีสวยงามควบคู่
กนัอยูเ่สมอ” (Pleasing Design is Function & Aesthetic) 

 George E. Dieter (2000:47-49) (อา้งใน กุลจิต เส็งนา.2550 : 8) การออกแบบ
อุตสาหกรรม (Industrial Design) หรือการออกแบบผลิตภณัฑ ์(Product Design) ท่ีดีนั้น ตอ้งมี
คุณสมบติั 3 ประการดงัน้ี 

 1. ประโยชน์ใชส้อย ( Functional Performance Requirement) ตรงกบัความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชง้านและมีคุณภาพในการใชง้าน (Quality of the user Interface) ใน
ท่ีน้ีหมายถึง ความง่าย และความสะดวกสบาย ในการใชง้าน รูปทรงท่ีกระชบัในการจบั มีความ
แขง็แรงทนทานต่อการใชง้าน มีความปลอดภยัในการใชง้าน 

 2. ประสิทธิภาพในการทาํงาน (Complementary Performance Requirement) 
หมายถึง ผลิตภณัฑมี์ช่วงอายกุารใชง้านท่ีคุม้ค่ามีความเหมาะสมในการใชง้าน มีคุณภาพท่ีไวว้างใจ
ได ้ง่ายต่อการใชง้าน ประหยดั ง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบาํรุง (Ability to maintain and repair 
the product) นอกจากนั้นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดีตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดทางกฎหมายและ
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

 3. รูปทรงภายนอกสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Physical 
Requirement) และมีความเหมาะสมในการใชง้าน (Appropriate use of resource) และมีความ
แตกต่างท่ีโดดเด่น (Product Differentiation) 

 4. เป็นผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม (Environment Requirement) 
 5. มีรูปลกัษณ์สวยงาม (Aesthetic Requirement) สามารถดึงดูดความสนใจไดดี้ 

(Emotional Appeal)  
 6. มีความสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Manufacturing 

Technology Requirement) 
 7. มีตน้ทุนท่ีเหมาะสม (Cost) (Dieter, 2000 : 13,47,49)  
2.3 ผลติภัณฑ์ทีมี่วงจรชีวติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Total Life Cycle) 
เป็นผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรชีวติเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มในท่ีน้ี หมายถึง ผลิตภณัฑท่ี์มีวตัถุดิบ

ในการผลิตท่ีไม่เป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มในกระบวนการแปรรูป
ผลิตภณัฑท่ี์ประหยดัพลงังานในการผลิต และหลงัจากการใชง้านสามารถนาํคืนไปสู่ธรรมชาติได้
โดยไม่ตอ้งใชพ้ลงังานมูลค่าสูงในการทาํลาย หรือไม่สร้างมลภาวะเป็นพิษใหแ้ก่สงัคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัภาพท่ี 1.1 
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ภาพท่ี 2.1 แสดงผลิตภณัฑท่ี์มีวงจรชีวิตเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 

2.4 ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบของสังคม (Regulation and Social Issues) 
 ปัจจุบนัตลาดโลกไดเ้ปิดประตูการคา้เสรีผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานสามารถนาํไปจาํ

หน่วยไดทุ้กประเทศซ่ึงมาตรฐานของผลิตภณัฑจ์ะถูกกาํหนดข้ึนโดยเง่ือนไปของแต่ละประเทศท่ี
แตกต่างกนัออกไปตามประเภทของสินคา้ 

2.5 ตลาดเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน 
ขอ้มูลจากศูนยว์ิจยัธนาคารกสิกรไทย กล่าววา่ ตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบา้นใน

ประเทศปี 2553 ยงัคงเป็นตลาดท่ีมีศกัยภาพสาํหรับผูผ้ลิต เน่ืองจากความตอ้งการเฟอร์นิเจอร์ใน
ประเทศมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของตลาดอสงัหาริมทรัพย ์(จาํนวนท่ีอยูอ่าศยั
สร้างเสร็จจดทะเบียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2553 ขยายตวั
ประมาณร้อยละ 9 (YoY)1) ศูนย์วจัิยกสิกรไทยคาดว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านใน
ประเทศปี 2553 จะมีมูลค่าประมาณ 53,000 – 54,000 ล้านบาท2 หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 (YoY) โดย
การขยายตวัท่ีเกิดข้ึนคาดวา่จะมาจากกลุ่มลูกคา้ท่ีตอ้งการซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพื่อตกแต่งบา้นสาํหรับการ
อยูอ่าศยั (ทั้งบา้นท่ีสร้างใหม่และท่ีตอ้งการตกแต่งใหม่) ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้เฟอร์นิเจอร์ในระดบับน 
ลูกคา้กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีกาํลงัซ้ือสูง 

ส่วนเฟอร์นิเจอร์ระดบักลาง-ล่าง ลูกคา้ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือเพ่ือการใชส้อย
เป็นหลกั แนวโนม้การขยายตวัของสินคา้ในกลุ่มน้ีจะไม่สูงเท่ากลุ่มแรก เน่ืองจากลูกคา้กลุ่มน้ีส่วน
ใหญ่จะซ้ือเฟอร์นิเจอร์เพื่อชดเชยของเก่าท่ีชาํรุด ไม่เนน้ความสวยงาม และความแปลกใหม่ในการ
ออกแบบเหมือนลูกคา้ในตลาดบน อยา่งไรกต็าม ในปัจจุบนัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ของลูกคา้ส่วนใหญ่มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไป โดยลูกคา้จะคาํนึงถึงปัจจยัทางดา้นการใชง้านใน

                                                 
1 ข้อมลูจากศนูย์ข้อมลูอสงัหาริมทรัพย์ (www.reic.or.th) 
2
 รวมมลูคา่ของสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้านท่ีจําหนา่ยในประเทศทัง้หมด ทัง้ท่ีผลิตในประเทศและนําเข้า 
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ดงันั้น แนวทางท่ีผูป้ระกอบการไทยจะเพิม่โอกาสในการขยายตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ 
มีดงัน้ี 

 เร่งปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ ์และยกระดบัสินคา้ โดยเนน้การผลิตสินคา้เพื่อ
จาํหน่ายในตลาดระดบับน ซ่ึงเป็นการปรับกลยทุธ์เพื่อหนีการแข่งขนัทางดา้นราคา จากเฟอร์นิเจอร์
ราคาถูกท่ีนาํเขา้มาจากจีนและเวยีดนาม โดยเนน้การออกแบบเพื่อความสะดวกและความทนทาน
ต่อการใชง้าน ผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยใชว้สัดุท่ีหลากหลายและเหมาะกบัการใชง้านในแต่ละสถานท่ี 

 ผูป้ระกอบการควรติดตามความเคล่ือนไหวของคู่แข่งจากต่างประเทศทั้งในดา้นกล
ยทุธ์ทางการผลิตและการตลาด เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ในการแข่งขนัทั้งในเชิง
รุกและเชิงรับในการดาํเนินธุรกิจ 

 ควรเนน้การใหบ้ริการคาํปรึกษาในการตกแต่งบา้นและสถานท่ีแก่ลูกคา้มากข้ึน  
โดยอาจจะใชผู้เ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้ในการตกแต่งบา้น เช่น มณัฑนากรและสถาปนิก  เขา้มาเป็นจุด
ขายของบริษทั และเพื่อตอบสนองความตอ้งการลูกคา้ท่ีตอ้งการตกแต่งบา้น แต่ยงัคงมีปัญหาคือ ไม่
รู้ขั้นตอนการตกแต่ง ไม่ทราบคุณสมบติัและประโยชนใ์ชส้อยของวสัดุ และไม่รู้จะใชบ้ริการ
มณัฑนากรจากบริษทัใด 

 ควรเพิ่มช่องทางการจาํหน่าย เช่น การขายเฟอร์นิเจอร์ผา่นโครงการอสงัหาริมทรัพย ์
โดยร่วมมือกบับริษทัอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อจาํหน่ายบา้นและคอนโดในรูปแบบท่ีตกแต่งพร้อมอยู ่
นอกจากน้ี ควรเพิ่มช่องทางใหลู้กคา้สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการของบริษทัไดง่้ายข้ึนโดยใช้
อินเตอร์เน็ตเป็นส่ือ เช่น แคตตาลอ็คออนไลน์ การสัง่ซ้ือสินคา้ออนไลน์ และบริการทางดา้น
คาํปรึกษาผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

ศูนย์วจัิยกสิกรไทยกล่าวในวารสาร Econ Analysis ว่าปัจจัยเส่ียงจากการแข็งค่าของเงิน
บาทจะเป็นปัจจัยลบทีท่าํให้มูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 
2553 ชะลอตัวลง ส่งผลให้การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนโดยรวมในปี 2553 มีมูลค่าไม่เกนิ 
35,500 ล้านบาท หรือขยายตวัไม่เกนิร้อยละ 10 (YoY) โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการท่ีอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์เป็นอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาตลาดส่งออกสูงมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ มีตลาดส่งออกหลกัคือ
ประเทศสหรัฐฯ และยโุรป ซ่ึงเป็นตลาดท่ีมีค่าเงินอ่อนค่าลงมากเม่ือเทียบกบัเงินบาทของไทย 
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แนวทางท่ีผูส่้งออกเฟอร์นิเจอร์จะสามารถปรับตวัเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในการ
ส่งออก คือ ผูส่้งออกควรกระจายกลุ่มตลาดเป้าหมาย  โดยขยายการส่งออกไปยงัตลาดใหม่ท่ีมี
ศกัยภาพ ซ่ึงควรจะเป็นตลาดท่ีมีความตอ้งการเฟอร์นิเจอร์จากไทยค่อนขา้งสูง และเป็นตลาดท่ีไทย
มีฐานการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม่เลก็จนเกินไปนกั เพื่อใหง่้ายต่อการเขา้ไปขยายตลาด นอกจากน้ี ใน
ปัจจุบนัผูส่้งออกยงัตอ้งเผชิญกบัภาวะเงินบาทแขง็ค่า ผูส่้งออกจึงควรพิจารณาปัจจยัดา้นทิศทางการ
เปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนในการเลือกตลาดใหม่ควบคู่ไปดว้ย โดยตลาดใหม่ท่ีควรให้
ความสาํคญัมากข้ึนในช่วงปี 2554 ไดแ้ก่ ตลาดในแถบแอฟริกาใต ้อาเซียน (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ 
และมาเลเซีย) และออสเตรเลีย 

ตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในประเทศปี 2553 ยงัคงมีแนวโนม้ขยายตวัตามการ
เติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย ์ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
ในประเทศปี 2553 จะมีมูลค่าประมาณ 53,000-54,000 ล้านบาท หรือเพิม่ขึน้ร้อยละ 5 (YoY) โดย
แนวทางเพ่ือเพิ่มโอกาสในการขยายตลาด ผูป้ระกอบการควรเร่งปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ์
ยกระดบัสินคา้ เนน้การออกแบบเพื่อความสะดวกและความทนทานต่อการใชง้าน การให้บริการ
คาํปรึกษาในการตกแต่งบา้นและสถานท่ีแก่ลูกคา้มากข้ึน เพิ่มช่องการทางจาํหน่ายเพ่ือให้ลูกคา้
สามารถเขา้ถึงสินคา้และบริการไดง่้ายข้ึน รวมทั้งควรติดตามความเคล่ือนไหวทางดา้นการผลิตและ
การตลาดของคู่แข่งจากต่างประเทศ เพื่อนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ทั้งในเชิงรุกและ
เชิงรับในการดาํเนินธุรกิจ 

หนงัสือพิมพก์รุงเทพธุรกิจ (สืบคน้จาก ttp://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/ 
20100202/983539515.html) กล่าววา่ ตลาดคอมพิวเตอร์ปี 2553 มีทิศทางท่ีดีข้ึน ผูบ้ริโภคจะมัน่ใจ
จบัจ่ายซ้ือสินคา้เพิ่มข้ึน และยงัมีเทคโนโลยใีหม่ท่ีอินเทลเปิดตวัตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี ส่งผลให้
ตลาดรวมน่าจะเติบโตถึง 15% จากปีท่ีแลว้แทบไม่ขยบั 

 อยา่งไรกต็าม พีซีจะมียอดขายคงท่ี ส่วนของโนต้บุค๊จะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็น 65-68% 
จากปี 2552 ท่ีโนต้บุค๊แซงหนา้พีซีข้ึนมีส่วนแบ่งตลาด 60% แลว้ หรือเป็นตวัเลข 1.4 ลา้นเคร่ือง 
จากปีท่ีผา่นมา ยอดจาํหน่ายคอมพิวเตอร์รวมทั้งตลาดมีประมาณ 2.4 ลา้นเคร่ือง เป็นส่วนแบ่งพีซี 
40% ท่ี 1 ลา้นเคร่ือง ในจาํนวนน้ีเป็นเคร่ืองแบรนด ์30% เคร่ืองประกอบ 70% 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%20%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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 ทั้งน้ี ความตอ้งการพีซียงัมีผูใ้ชเ้ป็นกลุ่มโรงเรียน ราชการ และผูท่ี้ตอ้งการใชง้านมลัติมีเดีย 
เน่ืองจากโนต้บุค๊ตอบโจทยม์ลัติมีเดียไม่ได ้หรือถา้ไดร้าคาจะหนีไป 30-40% ซ่ึงสูงเกินกวา่จะ
ลงทุน ส่วนการใชง้านส่วนตวัจะหนีไปหาโนต้บุค๊มากกวา่ดว้ยงบประมาณระดบั 1-2 หม่ืนบาทก็
ซ้ือไดแ้ลว้ 

  "ปี 2010 น่าจะมีทิศทางท่ีดีข้ึน อารมณ์การซ้ือจะกลบัมาใกล้ๆ  กบัปี 2008 ท่ีเคยตั้งงบ 2 
หม่ืนบาท แต่ซ้ือจริง 2.5 หม่ืนบาท ต่างจากปี 2009 ตั้งงบไว ้2 หม่ืนบาท พอซ้ือจริงลดเหลือ 1.8 
หม่ืนบาท เอาแค่พอใชไ้ด ้สถานการณ์อยา่งน้ีแมแ้ต่โอเอส ไลเซ่นกก็ระเทือน จากเดิมจะซ้ือของแท ้
กเ็ล่ียงไป ลูกคา้ต่อรองไม่ตอ้งใส่ซอฟตแ์วร์ลดไดเ้ท่าไร" นายพรเทพ กล่าว 

 ส่วนของบริษทัปีท่ีผา่นมามียอดรายไดร้วม 3,500 ลา้นบาท ปีน้ีตั้งเป้าจะเติบโต 30-40% 
หรือประมาณ 4,900 บาท ตลาดมีอตัราการเติบโตเท่าไร บริษทัตอ้งแซงตลาด 100% 

  ปีน้ีบริษทัไดจ้ดัโปรแกรมการตลาด และขอ้มูล การส่งเสริมการขายป้อนแก่
พนัธมิตรทางการคา้เพ่ือสร้างลอยลัต้ี โปรแกรม และส่งเสริมให้ร้านคา้ตวัแทนท่ีเคยขายอุปกรณ์
ช้ินส่วนของอสัซุส ให้ปรับมาขายโนต้บุ๊คเพิ่ม แต่รายใดท่ีถนดัทาํตลาดช้ินส่วนอยา่งเดียวก็ยงัทาํ
ต่อไปได ้หากจะเพิ่มการจดัจาํหน่ายสินคา้ระดบับนเพ่ิมดว้ย 

11. วตัถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ผลงานส่ิงประดษิฐ์ 
11.1 เพื่อสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อใชส้าํหรับการบริโภคภายในครอบครัว 
11.2 เพื่อหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อใชส้าํหรับการ

บริโภคภายในครอบครัว 
11.4 เพ่ือนาํไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานสาํหรับขยายผลในเชิงพาณิชยไ์ดใ้น

ลาํดบัต่อไป 
 
 

12. คุณสมบตัหิรือคุณลกัษณะเฉพาะของผลงานส่ิงประดษิฐ์ 
12.1 สามารถพกพาไปกบัผูใ้ชไ้ด ้เช่น ใส่หลงัรถยนต ์
12.2 สามารถพบัเกบ็ไดแ้ละประหยดัพื้นท่ีในการเกบ็ 
1.2.3 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพามีความแขง็แรงทนทานสามารถรับนํ้ าหนกัผูใ้ชไ้ด้

สูงสุดถึง 80 กิโลกรัม 
 

http://www.bangkokbiznews.com/home/search/?cx=009233870810540600983%3Ahkyg0dlysoo&cof=FORID%3A9&ie=windows-874&q=%20%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
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5. งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
         ในการวิจัยเพ่ือคิดค้นและผลิตเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
            กุลจิต เส็งนา ได้ทาํการศึกษาและพฒันาชุดโต๊ะเก้าอ้ีเรียนศิลปะ ผูว้ิจยัได้
กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการวิจยั สามประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาและพฒันาชุดโต๊ะเกา้อ้ี
เรียนศิลปะ 2) ทดสอบความแข็งแรงของชุดโต๊ะเกา้อ้ี ตามเกณฑ์ผลิตภณัฑ์มาตรฐาน 
และ 3) ประเมินรูปแบบของชุดโตะ๊เกา้อ้ีเรียนศิลปะตามความคิดเห็นของครูผูส้อน 
 ผลการวิจัยพบว่าผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิต คุณภาพการใช้งาน ด้านรูปลกัษณ์ 
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยกีารผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยผลการประเมินอยูใ่นระดบั
มาก 
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บทที ่ 3 
 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 

การวิจัยเร่ือง เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเก้าอ้ี
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (2) เพื่อหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยมี
รายละเอียดวิธีการดาํเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 

1. คุณลกัษณะของส่ิงประดษิฐ์  
 เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ประกอบดว้ยขารับนํ้ าหนกัสองขาไขวก้นัแบบกรรไกร มี

เบาะรองนัง่ และเบาะรองเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
 

2. วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างส่ิงประดษิฐ์ 
จํานวนวสัดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการคดิค้นและผลติต่อเคร่ือง 

รายการวสัดุ จาํนวน 

1. เหลก็กลมขนาด 1.5” 1 เสน้ 
2. เหลก็กล่องขนาด 1.5” 1 เสน้ 
3. เหลก็ แผน่หนา 1.5 มิล 0.25 ตรม. 
4.ฟองนํ้าหนา 3 มิล 0.25 แผน่ 
4. ฟองนํ้าชนิดหยาบหนา 1 น้ิว 0.5 แผน่ 
5. หนงัเทียมชนิด PVC อยา่งดี1ตรม 1 แผน่ 
6. กาวยาง  1 กระป๋อง 
7. สีพน่รองพื้นสีเทากนัสนิม  1 กระป๋อง 
8. สีพน่สีขาว  2 กระป๋อง 
9. ตวัลอ็กกา้มปู  2 ตวั 
10.สลกัยดึขนาด 10 มม. 2 ตวั 
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3. วธีิการสร้างส่ิงประดษิฐ์ 
การสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีใชใ้นการวิจยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
3.1 ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3.2 ออกแบบเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3.3 ใหค้รูท่ีปรึกษาตรวจสอบใหค้าํแนะนาํแบบเคร่ืองและปรับปรุงแกไ้ข 
3.4 ประมาณการรายการวสัดุและจดัซ้ือรายการวสัดุตามประมาณการรายการวสัดุเกา้อ้ี

คอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3.5 ดาํเนินการสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3.6 ให้ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบให้คาํแนะนาํขอ้บกพร่อง เคร่ืองท่ีสร้างเสร็จแลว้พร้อม

ปรับปรุงแกไ้ข 
3.7 ดาํเนินการทดสอบการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมปรับปรุงแกไ้ข 
3.8 ดาํเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
3.9 เขียนรายงานการวิจยัและจดัทาํรายงานการทาํวิจยัเป็นฉบบัสมบูรณ์ 
 

5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  
5.1 แบบบนัทึกขอ้มูลประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
5.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดย

แบบสอบถามมีส่วนประกอบ 3 ตอน ดงัน้ี 
5.2.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวน 2 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบ

เลือกตอบ 
5.2.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์

แบบพกพา โดยแบบสอบถามมีจาํนวน 3 ขอ้ เป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดบั 
ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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5.2.3 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ของผูใ้หเ้ก่ียวกบัความพึงพอใจใน
การใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีจาํนวน 1 ขอ้ มีลกัษณะเป็นแบบปลายเปิด 
 
 

6. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 
6.1 แบบบันทึกข้อมูลประสิทธิภาพการทํางานของเก้าอี้คอมพิวเตอร์แบบพกพา มี

ขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 
6.1.1 ศึกษาความหมายของประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา 
6.1.2 สร้างแบบบนัทึกขอ้มูลประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา 
6.1.3 นาํแบบบนัทึกขอ้มูลประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ให้ครูท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรง ภาษาขอ้ความ สาํนวน พร้อมทาํการปรับปรุงตามความคิดเห็น
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 

6.1.4 จดัทาํแบบบนัทึกขอ้มูลประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา เป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป 

6.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเก้าอีค้อมพิวเตอร์แบบพกพา มีขั้นตอนการ
สร้างดงัน้ี 
   6.2.1 ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ  
    6.2.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
  6.2.3 นาํแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ใหค้รู
ท่ีปรึกษาตรวจสอบความตรง ภาษาขอ้ความ สาํนวน พร้อมทาํการปรับปรุงตามความคิดเห็นของครู
ท่ีปรึกษา 
  6.2.4 จดัทาํแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
เป็นฉบบัสมบูรณ์เพื่อนาํไปใชร้วบรวมขอ้มูลต่อไป  
 

7. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลดาํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 



 42

7.1 แบบบนัทึกขอ้มูลประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผูว้ิจยัได้
ทาํการทดลองใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา แลว้ทาํการบนัทึกขอ้มูลจาํนวน 3 รายการ ไดแ้ก่ 
สปัดาห์ท่ี นํ้าหนกัผกั และนํ้าหนกัปลาสวยงามดว้ยตนเอง 

7.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผูว้ิจยัไดสุ่้ม
ตวัอยา่งจากประชาชนจงัหวดัลาํปางทัว่ไปท่ีมีค่านิยมในการใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพา จาํนวน 45 
คน ให้ทาํการทดลองประกอบ ติดตั้งและใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ตั้งแต่การนาํเกา้อ้ี
ออกมากาง การนัง่ทาํงาน การพกพา การพบัเก็บ หลงัจากนั้นจึงทาํการสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มตวัอย่างดังกล่าว ท่ีมีต่อการใช้งานเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาพร้อมบนัทึกขอ้มูลลงใน
แบบสอบถาม 

 

8.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

แลว้นาํค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมายโดยถือเกณฑข์องจอห์นดบัเบิลย ูเบสท ์(Best.1970: 174 - 
175) ดงัน้ี 
     4.50 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ ในระดบัมากท่ีสุด 
     3.50 – 4.49 หมายถึง ความพึงพอใจ ในระดบัมาก 
     2.50 – 3.49 หมายถึง ความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 
     1.50 – 2.49 หมายถึง ความพึงพอใจ ในระดบันอ้ย 
     1.00 – 1.49 หมายถึง ความพึงพอใจ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยเร่ือง เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเก้าอ้ี

คอมพิวเตอร์แบบพกพา (2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ 
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

ตอนที ่1 ผลการสร้างเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา 
   เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  เป็น  

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพการทาํงานของเคร่ืองปลูกผกัและเลีย้งปลาสวยงาม 
               แบบถอดประกอบ 

ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีผลการ
ทดลองดงัตารางท่ี 4.1 

 
ตารางที ่4.1 แสดงประสิทธิภาพการทาํงานของเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา 
  

ที ่ การรับนํา้หนัก ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1 นํ้าหนกัผูใ้ชท่ี้รับได ้ 82.0 0.17 
2 นํ้าหนกัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1.17 2.18 

รวม 1.81 2.31 
 
หมายเหตุ    ค่าเฉล่ียท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียจากขอ้มูลผกัหรือพืชพนัธ์ุ 60 ตน้ 3 รอบปลูก ( 2 สปัดาห์/คร้ัง  
                    รวม 9 คร้ัง) 

จากตารางท่ี 4.1 จะเห็นไดว้า่ เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถรับนํ้าหนกัสูงสุดไดท่ี้  
82   กิโลกรัม  
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ตารางที ่4.2 แสดงความพงึพอใจในการประกอบ ติดตั้งเคร่ืองปลูกผกัและเลีย้งปลาสวยงาม 
                    แบบถอดประกอบ 
 

ที ่ รายการความพงึพอใจทีมี่ต่อ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1 ความง่ายในการใชง้าน 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
2 ความแขง็แรงทนทานของวสัดุ 4.59 0.57 มากท่ีสุด 
3 ความง่ายในการพบัเกบ็ 4.49 0.58 มาก 
4 ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยพกพา 4.43 0.68 มาก 
5 ความสะดวกในการจดัเกบ็เกา้อ้ี 4.55 0.58 มากท่ีสุด 
6 ความสามารถในการรับนํ้าหนกั 4.35 0.72 มาก 
7 ความสวยงามในการออกแบบ 4.57 0.58 มากท่ีสุด 
8 ความสะดวกสบายในการนัง่ทาํงาน 4.55 0.61 มากท่ีสุด 
 รวม 4.51 0.62 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.2 จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการประกอบ ติดตั้งและใช้

งานเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาโดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.51 และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  0.62 โดยกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อความง่ายในการปลูกผกัดว้ย
เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีคา่เฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.59 และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.57 กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจต่อความสามารถในการช่วยปลูกจิตสาํนึกต่อ
การรักษาสภาพแวดลอ้มของคนในบา้น สาํนกังาน ในระดบันอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 
4.35 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.72  
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บทที ่ 5 
 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา มีว ัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อสร้างเก้าอ้ี
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (2) เพ่ือหาประสิทธิภาพการทาํงานของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา และ 
(3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยผูว้ิจยัไดส้รุปผลอภิปราย
ผลและขอ้เสนอแนะผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ดงัน้ี 
 

สรุปผล   
         1. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  ช่วยใหป้ระหยดัพื้นท่ีในการเกบ็อุปกรณ์ มีนํ้ าหนกั

ค่อนขา้งเบา และมีขนาดเลก็กระทดัรัด 
         2. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง พกพาไปมาได ้รับ

นํ้าหนกัไดถึ้ง 80 กิโลกรัม  
         3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในระดบั

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.62 
 

อภปิรายผล  
จากสรุปผลการวิจยัท่ีได ้ผูว้จิยัอภิปรายผลการวิจยัดงัต่อไปน้ี 

         1. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  ช่วยใหป้ระหยดัพื้นท่ีในการเกบ็อุปกรณ์ มีนํ้ าหนกั
ค่อนขา้งเบา และมีขนาดเลก็กระทดัรัด 

         2. เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา สามารถนาํไปใชง้านไดจ้ริง พกพาไปมาได ้รับ
นํ้าหนกัไดถึ้ง 80 กิโลกรัม  

         3. กลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจในการชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา ในระดบั
มากท่ีสุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 1. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน ์

1.1 ในการนาํเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปใชง้านไม่ควรท้ิงไวก้ลางแจง้เน่ืองจากวสัดุ
ท่ีเป็นเหลก็อาจก่อใหเ้กิดสนิมได ้

 1.2 ในการนําเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาไปไม่ควรนําไปใช้กับพื้นท่ีลาดชัน 
 
 2. ขอ้เสนอแนะเพ่ือการวิจยัคร้ังต่อไป 

 ในการวิจยัต่อยอดผลการวิจยัคร้ังน้ี ผูส้นใจควรจะทาํวิจยัในหวัขอ้เร่ือง  
 

1. ควรวิจยัในการหาวสัดุท่ีมีนํ้าหนกัเบาในการสร้างเกา้อ้ี 
2. ควรวิจยัการพฒันารูปแบบเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาท่ีหลากหลายเพื่อ

สนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช ้
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามความพงึพอใจในการเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา  
 
คาํช้ีแจง 

1. แบบสอบถามชุดน้ีสร้างข้ึนเพื่อประกอบรายงานการวิจยั เร่ือง เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบ
พกพา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อหาประสิทธิภาพการทาํงาน
ของเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการประกอบติดตั้งและใชง้าน
เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

2. แบบสอบถามฉบบัน้ีมี 3 ตอนไดแ้ก่ 
2.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
2.2 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการ

ประกอบติดตั้งและใชง้านเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา   
2.3 ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 

4. การบนัทึกผลการตอบแบบสอบถาม โปรดเขียนเคร่ืองหมาย ลงใตช่้องระดบัความ
คิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของผูใ้หส้อบถามในหวัขอ้ต่อไปน้ี โดยใชเ้กณฑใ์นการพิจารณาดงัน้ี 

5 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีความพึงพอใจ ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที ่1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ   

[  ] ชาย    [  ] หญิง  
2. ท่านใชค้อมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นประจาํหรือไม่ 

  [  ] ใช ้    [  ] ไม่ใช ้  
   

ตอนที ่2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  

ลาํดบั
ท่ี 

เกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา  
ระดบัความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ความง่ายในการใชง้าน      
2 ความแขง็แรงทนทานของวสัดุ      
3 ความง่ายในการพบัเกบ็      
4 ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยพกพา      
5 ความสะดวกในการจดัเกบ็เกา้อ้ี      
6 ความสามารถในการรับนํ้าหนกั      
7 ความสวยงามในการออกแบบ      
8 ความสะดวกสบายในการนัง่ทาํงาน      
        

 
ตอนที ่3 ความคิดเห็นอ่ืนๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. ท่านมีขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ อยา่งไรบา้งเก่ียวกบัเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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แบบบันทกึข้อมูลประสิทธิภาพการทาํงานของเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา  
 

สปัดาห์
ท่ี 

นํ้าหนกัผูใ้ช ้
(กก.) 

นํ้าหนกัเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ 

(กก.) 

หมายเหตุ 

0    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
เฉล่ีย    
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ที ่ ความพงึพอใจ 
ระดับความพงึพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 ความง่ายในการใชง้าน      
2 ความง่ายในการพบัเกบ็      
3 ความง่ายในการพกพา      
4 ความสะดวกในการเคล่ือนยา้ย      
5 ความสะดวกในการนาํออกมาใชง้าน      
6 ความสามารถในการเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่งภายในบา้น      
7 ความสามารถในการพฒันาคุณภาพชีวิตของผูใ้ช ้      
8 ความสามารถในการเป็นเคร่ืองอาํนวยความสะดวกในบา้น      
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คู่มอืการใช้งานส่ิงประดษิฐ์ของคนรุ่นใหม่ 
ปีการศึกษา 2552 
ประเภทที ่3 

ประเภท ส่ิงประดษิฐ์ประเภทผลติภัณฑ์สําเร็จรูป 
 

ช่ือผลงาน เคร่ืองปลูกผกัและเลีย้งปลาสวยงาม 
แบบถอดประกอบ  

(Portable Chair) 
 

 
วทิยาลยัอาชีวศึกษาลาํปาง 
อาชีวศึกษาจงัหวดัลาํปาง 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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1. ข้อมูลคุณลกัษณะ 

1. โครงสร้าง 1. เป็นถงัพลาสติกกวา้ง 0.50 เมตร ยาว 0.80 เมตร สูง 0.40 เมตร 
สามารถบรรจุนํ้าไดป้ระมาณ 120 ลิตร สาํหรับเล้ียงปลาสวยงาม 
2. ดา้นบนบ่อนํ้าพลาสติกมีชั้นปลูกผกั   

4. ชั้นปลูกผกั  สามารถปลูกผกัได ้2-3 ชั้น 
2. ส่วนของการปลูกพืช  สามารถปลูกผกั  ไดจ้าํนวน 24 ตน้ (สาํหรับเคร่ือง 2 ชั้น) และ  36 

ตน้ (สาํหรับเคร่ือง 3 ชั้น) 
3. ส่วนของการเล้ียงปลา  สามารถเล้ียงปลาสวยงามไดจ้าํนวนสูงสุด 30 ตวั 
4. นํ้าหนกั  5.7 กิโลกรัม ขยะยงัไม่ประกอบติดตั้ง 
3. ป๊ัมนํ้า  เป็นมอเตอร์กระแสสลบัขนาด 70 วตัต ์สาํหรับป๊ัมนํ้าใหไ้หลวน 
5. การปลูกผกั สามารถปลูกไดท้ั้งพืชผกัสวนครัว ไมด้อกไมป้ระดบั 
6.  การเล้ียงปลาสวยงาม สามารถเล้ียงปลาสวยงามไดเ้กือบทุกชนิด 
7. ระบบไฟฟ้า ใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 220 โวลต ์
  
  
  
  
  

  
  
  

 

2. การประกอบติดตั้งเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา 
2.1   
2.2   
2.3   

 
3. การใช้งานเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา 
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3.1 ประกอบติดตั้งเกา้อ้ีคอมพิวเตอร์แบบพกพาเสร็จแลว้ให้ปล่อยนํ้ าเขา้ถงัพลาสติก
จาํนวน 120 ลิตรหรือใหน้ํ้ าสูงประมาณ 35 เซนติเมตร  

3.2 เสียบปลัก๊ทดสอบการทาํงานของป๊ัมนํ้ าและเป็นการเติมออกซิเจนให้กบันํ้ าแลว้พกั
นํ้าไวอ้ยา่งนอ้ย 1 วนัหรือ 24 ชัว่โมง 

3.3 ปล่อยปลาสวยงามลงในบ่อนํ้าพลาสติกแลว้ใหอ้าหารปลาตามชนิดของปลานั้น ๆ 
3.4 นาํตน้กลา้ท่ีผา่นการเพาะท่ีมีลกัษณะแขง็แรงเจริญเติบโตโดยมีความสูงของลาํตน้

ประมาณ 2 น้ิว ใส่ลงในภาชนะปลูกท่ีใส่ปุ๋ยพืชจาํนวน ½ เมด็ไวใ้นภาชนะปลูกเรียบร้อยแลว้ 
3.4 นาํตน้กลา้ท่ีใส่ลงในภาชนะปลูกใส่ลงในรางสาํหรับปลูกผกัในเคร่ืองฯ 
 

4. ข้อควรระวงั 
4.1 ควรมีระบบสายดินเพื่อความปลอดภยั 
4.2 ควรระมดัระวงัการทาํใหถ้งัพลาสติกแตกร้าวหรือมีรอยร่ัว 
  

5. การบํารุงรักษาเก้าอีค้อมพวิเตอร์แบบพกพา 
5.1 ควรเปล่ียนนํ้าไม่มีคลอรีนประมาณ 50 % ทุกสปัดาห์ 
5.2 ควรทาํความสะอาดป๊ัมนํ้าทุก 1 เดือน 
5.3 หมัน่ตรวจดูการไหลเวียนของนํ้ า ถา้นํ้ าไหลเวียนไม่ดีควรทาํความสะอาดท่อนํ้ าให้

สะอาด 
 
 
 
 
 
 

ชนิดของพชื ระยะเวลา ( วนั ) ค่า EC ทีเ่หมาะสมของผกัแต่ละชนิด 

คะนา้เห็ดหอม 30 วนั  5 ms/cm.  

คะนา้ฮ่องกง 30 วนั  4.5 ms/cm.  

สลดั 30 - 35 วนั  2.0 - 2.5 ms/cm 

ผกักาดขาว ( ไดโตเกียว ) 25 วนั  3.5 - 4.0 ms/cm 

กวางตุง้ฮ่องเต ้( แจกนัทอง ) 30 วนั  3.0 - 3.8 ms/cm 
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กวางตุง้ 25 วนั  3.0 - 3.5 ms/cm 

ผกัโขมขาว / โขมแดง 20 - 22 วนั  2.0 - 2.5 ms/cm 

ผกับุง้ 14 - 16 วนั  1.8 - 2 ms/cm 
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