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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเส่ือกก 2) เพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก: กรณีศึกษา ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็ก
ก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์และ 3)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก: กรณีศึกษา ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์โดยมีกลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลแพง 
อ าเภอโกสุมพิสัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่ง
บ้านและเส่ือกกสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการศึกษา  
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ABSTRACT 

The  research aim  to 1) to study and analiced on  products and reed mats 2) 
to develop nhich made from reed mats A case study of the table set for an early 

child hood, multipurpose table and chairs 3) to study about the  satisfaction  of the  

consumer  which mats from reed mats, to study about the table set of early child 

hood, the versatile table set by the manufacture group of peang distric kosum Pisai 

Maha Sarakam Provinch and student from Rajabhat Maha-sarakham University, 

amphur Muang Maha-Sarakham Provinch. The tools of research is an evaluation form 

of product design and red mats, the chart of percentage ererage and deviate of 

result of study. 
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บทที่ 1 

 บทน า   

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 
ความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ การก้าวเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น“ตลาดและฐาน
การผลิตเดียว” โดยให้มีการเคล่ือนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียน
อย่างเสรี รวมถึงการเคล่ือนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้นภายในปี 2558 เป็นความท้าทายที่ผลักดันให้
ผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจส่งออก น าเข้า หรือผู้ที่ท าธุรกิจภายในประเทศ 
ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดย่อม และยังรวมไปถึงผู้ประกอบการระดับชุมชนด้วย ในการที่
จะต้องเรียนรู้และปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้ เพื่อลดความเส่ียงที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อ
ธุรกิจ หรือแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่ท้าท้ายความส าเร็จ 

การสร้างเสริมโอกาสของสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นจุด
แข็งของประเทศ นั่นคือ ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งในเอเซีย การเติบโตของ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ท าให้สินค้าเชิงสัญลักษณ์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดและยังมีโอกาสทาง
การตลาด และมากย่ิงไปกว่านั้น ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังมีความโดดเด่นด้าน
ความแข็งแกร่งทางวัฒนธรรม ดังนั้น การส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการพัฒนาเชิง
อนุรักษ์ เอกลักษณ์ งานศิลปหัตถกรรมรวมถึงยกระดับสินค้าหัตถกรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนให้
มีคุณภาพสากล ก็สามารถท าให้เกิดศูนย์กลางการค้าขายสินค้าหัตถกรรมของภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ        
การขายในตลาดโลกได้ในอนาคต(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.). 2558) 

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่ไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตที่เป็นบุคคลที่มีเงินทุนเทคโนโลยีและ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในการผลิตสินค้า หากกลุ่มผู้ผลิตชุมชนไม่ได้รับการส่งเสริมช่องทาง
การตลาดเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการตลาด ก็จะท าให้กลุ่มผู้ผลิตชุมชนไม่สามารถแข่งขัน 
ในตลาดได้ ก็ต้องยุบเลิกกลุ่มไปสมาชิกก็จะขาดรายได้น าไปสู่ความยากจน และในปี 2558 ประเทศ
ไทยต้องเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน(AEC) ซึ่งจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมช่องทางการตลาด
เพ่ือให้สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)สามารถแข่งขันสู่ตลาดโลกต่อไป (ธันยมัย เจียรกุล. 

2557) 
เส่ือกกเป็นส่ิงของเครื่องใช้ที่มีการทอใช้กันกว่า 100 ปีแล้ว ส่วนใหญ่ทอเส่ือเพ่ือใช้สอยใน

ครัวเรือนส าหรับแลกเปล่ียนกับส่ิงของเครื่องใช้ภายในหมู่บ้านและใกล้เคียง การทอเส่ือกกใน
ระยะแรกใช้สีธรรมชาติของต้นกก ไม่มีการย้อม ทอด้วยมือต่อมาการพัฒนาด้านเทคโนโลยีการย้อมสี
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โดยการใช้ภูมิปัญญาในการย้อมสีให้เกิดลวดลาย เช่น ลายมัดหมี่ ลายถักเปีย ลายขิด ลายแหลม เป็น
ต้น พร้อมกับการแปรรูปเส่ือกกเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่รองแก้ว รองจาน เบาะรองนั่ง 
เส่ือนั่งสมาธิบุฟองน้ า เสื่อนอนบุฟองน้ า เสื่อม้วนเสื่อพับ เสื่อชายรุ่ย กระเป๋าถือ หมวก กล่องกระดาษ
ทิชชู ม่านกันแดด หมอนอิง หมอนสามเหล่ียม เป็นต้นท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สวยงามและลวดลายที่
แปลกตา น่าใช้(สยามธุรกิจ. 2558) 

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเส่ือกก มีมากมายหลายประเภท ฉากกั้นห้อง 
ก็เปรียบได้กับผนังกั้นเพ่ือแบ่งพ้ืนที่บริเวณห้องให้เป็นสัดส่วนมากย่ิงขึ้น คล้ายกับฉากกั้นในร้านอาหาร 
หรือในออฟฟิศต่าง ๆ แต่ฉากกั้นห้องจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะตัวหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความ
สะดวกในการติดตั้งฉากกั้นห้อง ที่สามารถซื้อแบบส าเร็จรูปมาติดตั้งเพ่ือแบ่งพ้ืนที่ได้ หรือซื้อมา
ประกอบเอง และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการกั้นห้องที่ต้องสร้างผนังปูนหรือไม้มีราคาสูงกว่าการ
ใช้ฉากก้ันห้องแบบส าเร็จรูปแน่นอน นอกจากประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลา เพราะซื้อฉากกั้นห้อง
มาก็สามารถติดตั้งได้เลย สามารถเคล่ือนย้ายฉากก้ันห้องได้สะดวก (บ้านกลางเขา. 2558) 

การจะมี "เส่ือ" ใช้รองนั่งสักผืนดูเหมือนไม่ใช่เรื่องยาก แต่การจะหาเส่ือที่มีคุณภาพ มีความ
ทนทานและมีคุณค่าทางจิตใจนั้น กลับไม่ใช่เรื่องยากเลยส าหรับชาวบ้าน ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านปะโค 
อ าเภอกุมภาวาปี จังหวัดอุดรธานี เพราะชุมชนแห่งนี้เขามีภูมิปัญญาว่าด้วยเรื่องการทอเส่ือที่สืบทอด
กันมาช้านาน ในวิถีประจ าวันที่ท าการเกษตรของชาวชุมชนบ้านปะโค ที่เสร็จจากงานไร่นาก็มานั่งทอ
เส่ือหรือไม่ก็เตรียมอุปกรณ์ หรือแค่มีเวลาว่างสักวันก็สามารถทอเส่ือที่คงทนได้แล้วถึง 2 ผืนอีกทั้งยัง
ได้ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวด้วยการใช้เวลาว่างร่วมกันทอเส่ือการทอเส่ือกกเป็นอาชีพเสริมที่
ท ามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยในตอนแรกท าไว้ใช้เองและขายในราคาถูกหรือน าไปเป็นของฝากส าหรับ
ญาติมิตรที่มาเย่ียม ต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็นกลุ่ม “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนน” ในการ
ด าเนินงานของกลุ่มเพ่ือสนับสนุนและช่วยเหลือให้สมาชิกในกลุ่มสร้างรายได้จากการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบในท้องถิ่น โดยรวมตัวกันเพ่ือผลิตสินค้าที่ท าจากเส่ือกกหลากหลายรูปแบบ เป็นการสร้าง
รายได้เสริมให้กับคนในชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาส่ิงใหม่ๆ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นท่ีมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ อีกทั้งยังได้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เกิด
ความสามัคคีในการท างานร่วมกันตลอดจนท าให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น รู้จักการสร้าง
รายได้และการใช้จ่ายอย่างประหยัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อันที่จะเป็นผลให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง
ได้ ซึ่งจะท าให้ครอบครัวและชุมชนมีความมั่นคง เกิดระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาที่ย่ังยืนต่อไป 

กก (พืชเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น) กก จัดเป็นพืชเส้นใยชนิดหนึ่ง ซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีน้ า
ท่วมถึง โดยเฉพาะในประเทศไทย แม้ว่า กก จะไม่จัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญในระดับประเทศก็ตาม 
แต่ชาวไทยได้รู้จักการน าต้นกกมาทอ มาสานเป็นเส่ือนานนับศตวรรษแล้ว จนเป็นที่แพร่หลายทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ คู่กับประเพณีดั้งเดิมของไทยเรามานานเท่านาน ซึ่งเราเคยได้ยินค ากล่าว
ที่ว่า เล้ียงดู ปูเส่ือกก ในทางพฤกษศาสตร์ จัดอยู่ในจ าพวกพืชล้มลุกชนิดใบเล้ียงเดี่ยว อยู่ในตระกูล 

http://banhim.weebly.com/
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Cyperaceae ส่วนใหญ่พบได้ทั่วไปตามท่ีลุ่มชื้น เช่น ต้นกระจูด ซึ่งจัดเป็นกกชนิดหนึ่ง ชอบขึ้นในที่ที่
มีน้ าขังตลอดปี ซึ่งทางภาคใต้เรียกว่าพรุ หรือชาวพ้ืนเมืองเรียกว่า โพระ 

จากความส าคัญข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็น ว่าเส่ือกกน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถ
น ามาต่อยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านโดยยังคงเอกลักษณ์ของเส่ือกก
ของชุมชนและยังเป็นการน าทรัพยากรมาใช้เพ่ือให้เกิดรายได้และส่งเสริมช่องทางการตลาดเพ่ือให้
สินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อีกทางหนึ่ง 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเส่ือกก  
 2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก : กรณีศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับ
เด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก 

: กรณีศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 
 

ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ของจังหวัด
มหาสารคาม ประเภทเส่ือกก จ านวน  22  กลุ่ม 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัยและนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  จ านวน 2กลุ่ม 

 

ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา 

  ตัวแปรต้น คือ รูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก : กรณีศึกษา 
โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 

  ตัวแปรตาม คือ ระดับ ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
จากวัสดุเส่ือกก : กรณีศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 
 
 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากเส่ือกก  ได้ศึกษาเนื้อหา ดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์เส่ือกก 

2. การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
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3.   ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน : โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นเอนกประสงค์ 

4.  ทฤษฎีความพึงพอใจ 

5. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  พ้ืนที่ที่ท าการศึกษา คือต าบลแพง อ าเภอกสุมพิสัยและ นักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

 

 ขอบเขตด้านเวลา 

  ระยะเวลาการวิจัย ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 2560 

 

 

 ขอบเขตด้านผลิตภัณฑ์ 

  โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เฟอร์นิเจอร์คือ ส่ิงที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกสบายส าหรับกิจกรรม
ต่างๆภายในบ้าน ที่ท างาน หรือที่สาธารณะ โดยประกอบด้วยวัสดุหลายชนิดแตกต่างกัน เช่น ไม้ 
โลหะ พลาสติก ฯลฯ ในที่นี้หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ประเภท โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย 
โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 

เส่ือกก คือผืนแผ่นที่ได้จากน าเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี  แล้วสานทอด้วย
ลวดลายต่าง ๆ ให้เป็นแผ่นผืน  เพ่ือน ามาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน   

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.ได้ทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์เส่ือกก ในประเด็น รูปแบบ  ลวดลาย  และเทคนิคการผลิต  
ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลแพง และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม 
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 2. ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก 

 3. ได้ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก 
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บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก: กรณีศึกษา โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียน
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดังนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์เส่ือกก 

2. การออกแบบ 

3. ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่น
เอนกประสงค์ 

4. ทฤษฎีความพึงพอใจ 

5. ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ผลิตภัณฑ์เส่ือกก 

กกเป็นพืชอยู่ในวงศ์ Cyperaceaeซึ่งส่วนมากมักจะเป็นวัชพืชที่ชอบขึ้นในที่ลุ่ม เป็นพืช
ล้มลุกท่ีมีอายุปีเดียวหรือหลายปี พบแพร่กระจายได้ทั่วโลกล าต้นใต้ดินเป็นเหง้า เป็นหัวที่มีปล้องเห็น 
ได้ชัดเจน หรือเป็นหัวเก็บสะสมอาหาร ล าต้นเหนือดินประกอบด้วยกลุ่มใบที่แตกเป็นกอหรือล าต้นตั้ง
ตรงที่เกิดรวมกันเป็นกอใหญ่และมีล าต้นช่อดอก กกหลายชนิดจัดว่าเป็นพืชเส้นใยซึ่งชาวไทยรู้จักน า 
เอาส่วนต้นเหนือดินของกกมาทอเป็นเส่ือและใช้ประโยชน์มานานแล้ว กกที่น ามาใช้ในการทอเส่ือมี
หลายชนิด เช่น กกยูนาน กกกระจูด กกสามเหล่ียมแห้วกระดาน กกขนาก กกทราย หญ้าใบคม ทรง
กลมใหญ่ แต่ที่นิยมน ามาใช้เพ่ือทอเส่ือ และผลิตภัณฑ์จักสานคือ กกจันทบุรีหรือกกกลม เพราะเป็น
กกที่มีคุณภาพดีเหมาะ  ส าหรับใช้ในการทอเส่ือ กกกลมมักเกิดขึ้นในที่นาที่มีน้ าขังและชื้นแฉะ ซึ่งมี
น้ าขังลึก ประมาณ 10-20 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-2 เซนติเมตร ล าต้นโผล่พ้น
จากพ้ืนดินมีลักษณะกลม ข้างในกลางล าต้นมีช่องอากาศเล็กๆ เมื่อบีบจะรู้สึกนุ่มเหมือนฟองน้ า ผิว
ด้านนอกเป็นมันเรียบ มีเส้นใยเรียงขนานกันยาว จนสุดล าต้นส่วนเปลือกจึงเป็นส่วนส าคัญส าหรับการ
ทอเส่ือ เมื่อล าต้นโตเต็มที่ประมาณ 200 เซนติเมตร จะตัดมาทอเส่ือ วิธีการปลูกคล้ายการปลูกข้าว 
แต่จะปลูกไม่มากใช้พ้ืนที่ปลูกเพียงครอบครัวละ 1 งาน ก็สามารถตัดต้นกกกลมมาทอเส่ือได้ทั้งปี และ
ต้นกกมีลักษณะพิเศษ คือ สามารถทนแล้งได้ดี และขยายพันธุ์ได้รวดเร็ว ชาวบ้านจึงนิยมปลูกตามริม
สระน้ าหนองน้ าข้างถนน ปัจจุบันชาวบ้านหลายครอบครัวนิยมแบ่งที่นาบางส่วนมาปลูกต้นกก ส่วน
ใหญ่จะตัดในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน แล้วเตรียมเส้นกกไว้ทอในเดือนธันวาคมถึง
เดือนเมษายนการดูแลรักษาต้นกกท าได้ง่ายไม่ยุ่งยากเหมือนข้าว ไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนจึงไม่
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จ าเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงเพียงแต่ใส่ปุ๋ยคอกที่ได้จากการเล้ียงสัตว์และวัชพืชบ้างเล็กน้อย เพ่ือเร่งการ
เจริญเติบโต ก็จะได้กกที่มีความละเอียด เส้นเล็กสวย และมีความทนทานเมื่อปลูกอายุได้ 45-50 วัน 
ก็สามารถตัดได้ ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจนับอายุของกกเท่าใดนัก แต่สามารถรู้ว่าต้นกกโต
พร้อมที่จะตัดได้จากการสังเกตสีของดอก หากต้นกกยังอ่อนดอกจะมีสีขาวถ้าพร้อมที่จะตัดดอกจะ
เปล่ียนเป็นสีเหลืองหรือสีน้ าตาลอ่อน หากดอกเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลหรือสีด า แสดงว่าแก่เกินไป การ
ตัดกกในช่วงที่ยังอ่อนหรือแก่เกินไป จะได้เส้นกกที่ไม่ทนทาน  (จุฬาลักษณ์ ถาชินเลิศ , ดวงดาว สิงห์
ชัย. 2552) 

ชนิดของเส่ือ  
          1. เส่ือกก เป็นเสื่อที่ผลิตจากต้นกก ซึ่งเป็นพืชล้มลุกมีหัวคล้ายข่า แต่เล็กกว่า ปลายล าต้นมีด
อก แพร่พันธ์ุด้วยหัว ด้วยการแตกแขนงเป็นหน่อ กกจัดเป็นพืชเส้นใย ปลูกและเจริญงอกงามได้ดีใน
ประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากต้นกกพันธุ์ต่างๆ ได้แก่ 

             1.1 เส่ือจันทบูร เป็นเส่ือที่ผลิตจากกกจันทบูร ซึ่งเป็นกกที่มีลักษณะล าต้นกลม จึง
อาจเรียกว่ากกกลม หรือกกเส่ือ ล าต้นเรียวคล้ายต้นคล้า ผิวสีเขียวแก่ ข้างในล าต้นมีเนื้ออ่อน สีขาว 
เป็นกกที่ปลูกกันมานานแล้วในภาคตะวันออก คือ จังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด ซึ่งมีการปลูกมาก
ที่สุดในจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้หากเป็นกกที่ปลูกในแหล่งน้ าจืด เส้นใยกกจะไม่เหนียว แต่หากปลูกใน
แหล่งน้ ากร่อย (ท่ีแถบชายฝั่งทะเล) จะได้เส้นใยที่เหนียว 

             1.2 เส่ือกกที่ทอจากกกลังกา เป็นกกที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ต้นค่อนข้างกลม ใช้ทอ
เส่ือในบางจังหวัด เช่น สกลนคร ขอนแก่น กาฬสินธุ์ กกจันทบูร กกกลมและกกลังกา มีลักษณะล าต้น
กลมคล้ายกัน บางครั้งอาจมีความสับสนในการเรียกชื่อ 

             1.3 เส่ือกกท่ีทอจากกกสามเหล่ียม ซึ่งพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือน ากกชนิดนี้มา
ใช้ ซึ่งชาวบ้านจะเรียกว่า กกผือ หรือต้นปรือ หรือกกควาย เช่นในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
มหาสารคาม ขอนแก่น กาฬสินธุ์ หนองคาย (กองส่งเสริมเทคโนโลยี .2535 : 5 – 8)  

          กกสามเหลี่ยม มีลักษณะล าต้นเป็นรูปสามเหล่ียม ด้านทั้งสามเว้าเข้าหาแกนกลาง ผิวสีเขียว
อ่อน สูงประมาณ 1 เมตร ผิวแข็งกรอบและไม่เหนียว 

          2. เส่ือกระจูด (กะจูด) หรือสาดจูด ทอจากกกกระจูด ซึ่งเป็นพืชน้ าจ าพวกกกชนิดหนึ่ง 
แหล่งที่มาพบมากอยู่ทางหมู่เกาะมาดากัสการ์ มาริเซียส ลังกา สุมาตราและแหลมมลายู ในประเทศ
ไทยจะมีทางภาคใต้และภาคตะวันออก ปลูกตามหนองบึง หรือบริเวณที่มีน้ าขัง หรือท่ีเป็นดินโคลนชื้น
แฉะหรือที่เรียกว่า พรุ ล าต้นกระจูดคล้ายกับต้นกกที่ใช้ทอเส่ือ แต่กกกระจูดจะมีล าต้นกลมกว่าและ
ข้างในกลวง เมื่อโตเต็มที่จะสูงประมาณ 2 เมตร ก่อนน ากกกระจูดมาสานต้องน ามาทุบให้แบน
เสียก่อน ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากกกกระจูดสามารถท าได้หลายประเภท เช่น ท าเป็นเส่ือรองนั่ งและปูนอน 
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ท ากระสอบใส่ข้าวสารหรือของแห้งต่างๆ ท าเชือกมัดของและท าเป็นใบเรือเดินชายฝ่ังทะเล การปลูก
ต้นกระจูดและผลิตภัณฑ์เส่ือกระจูดมีมากในหลายอ าเภอของจังหวัด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง และนราธิวาส (วิวัฒน์ชัย บุญศักดิ์ .2532 : 14) 
          3. เส่ือเชียงราย เป็นเส่ือที่ผลิตจากกกยูนาน ซึ่งได้น าเข้ามาพร้อมกับการอพยพของจีนฮ่อ 
จากมณฑลยูนานทางตอนใต้ของจีนเข้ามาในภาคเหนือของไทย เมื่อราวร้อยกว่าปีมาแล้ว ปลูกมากที่
ต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  
          4. เส่ือล าเจียกหรือเส่ือปาหนัน เป็นเครื่องจักสานเฉพาะถิ่นทางภาคใต้ฝ่ังตะวันตกของไทย 
โดยเฉพาะที่จังหวัดกระบ่ี เป็นเส่ือที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ท าจากใบล าเจียกหรือใบปาหนันซึ่ง
เป็นต้นไม้จ าพวกเตย น ามาสานเป็นเส่ือ กระสอบ (หรือสอบ) ส าหรับใส่ข้าวสารหรือพืชผล ส าหรับ
การทอเป็นเสื่อปูรองนั่งที่วัดหรือสุเหร่า โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ส าหรับคู่แต่งงานใหม่ จะ
สานเส่ือเพ่ือใช้ปูนอนเป็นที่นอน โดยต้องใช้เสื่อประมาณ 12 – 30 ผืน ซึ่งผืนที่อยู่ด้านบนสุดที่เรียกว่า 
“ สาดยอด ” หรือ “ ยอดสาด ” หรือ “ ยอดเส่ือ ” จะสานเป็นลวดลายสวยงาม อาจประดับด้วย
กระจก ปักด้วยไหมและดิ้นทอง  

 5. เส่ือหวาย เป็นเส่ือที่ผลิตจากเส้นหวาย มีลักษณะเป็นเถายาว มักพบในปุา มีคุณสมบัติ 
เหนียว แข็งแรง ทนทาน มีแหล่งผลิตอยู่ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีษะเกษ สุรินทร์และภาคกลางที่จังหวัด
นครสวรรค์  

 6. เส่ือคล้า เป็นเส่ือที่ผลิตจากต้นคล้า ซึ่งเป็นต้นไม้ปุาชนิดหนึ่งลักษณะคล้ายต้นข่าหรือต้น
กก ใบเรียวคล้ายใบข่าแต่ส้ันกว่า เป็นพืชที่มีผิวเหนียวทนทานมาก จะต้องคัดเลือกต้นคล้าที่มีล าต้น
ตรงยาวประมาณ 80 – 100 ซม. น ามาตากแดดจนเป็นสีน้ าตาลไหม้ ก่อนน ามาสานจะพรมน้ าให้ผิว
คล้านุ่มจะท าให้สานง่ายขึ้น เสื่อคล้าผลิตใช้ในครัวเรือนทางภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรีแถบต าบลข
โมง อ าเภอท่าใหม่ ต าบลช าโสม อ าเภอมะขาม ชุมชนชาวชอง กิ่งอ าเภอเขาคิชกูฎ ส่วนทางภาคใต้
นิยมน าคล้ามาสานท าเป็นภาชนะต่างๆ เช่นเดียวกับไม้ไผ่หรือหวาย (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ .2532 : 97)  
          7. เส่ือล าแพน เป็นเส่ือที่ผลิตจากผิวของต้นไผ่ ซึ่งน ามาจักเป็นตอกให้แบนใหญ่แล้วสานด้วย
ลายสองหรือลายสาม มักใช้ไม่ไผ่เฉี้ยะหรือไม้ปูาว เพราะเป็นไม้เนื้ออ่อนน ามาจักเป็นเส้นตอกได้ดี เส่ือ
ล าแพนนิยมสานเป็นผืนใหญ่ๆ ใช้ท าฝาบ้านหรือเพดานบ้าน บางบ้านก็น าไปใช้ ปูนั่ง ปูนอน หรือบาง
ทีก็น าไปใช้ตากพืชพันธุ์ ตากปลา ตากกุ้ง เป็นต้น 

           8. เส่ือแหย่ง นิยมน ามาสานเส่ือส าหรับปูนั่งนอน มีท าไม่มากนัก “ แหย่ง” เป็นพืชอีกชนิด
หนึ่งที่ชาวเหนือน ามาใช้ท าเครื่องสาน แหย่งมีลักษณะคล้ายไม้ไผ่ แต่อ่อนนุ่มกว่า ไม่มีข้อแข็งกว่า
หวาย ใช้ได้ทนกว่ากก ชอบขึ้นตามที่ชื้นแฉะในเขตภาคเหนือของไทย นิยมน ามาสานเส่ือส าหรับปูนั่ง
นอน หรือเป็นส่วนประกอบของบ้าน เช่น ฝาบ้าน เพดานบ้าน หรือสานเป็นแผ่น ใช้ประโยชน์ใน
ลักษณะต่างๆ กันได้ดี เพราะมีผิวสีเหลืองสวย เมื่อใช้ไปนานๆ จะขึ้นเป็นมันเงา แหย่งในภาคเหนือใน
ปัจจุบัน มีทั้งที่ข้ึนเองและท่ีชาวบ้านน ามาปลูกเอาไว้ใช้ 

9. เส่ือดอกอ้อ ท าที่เมืองจันทบุรี โดยการน าเอาก้านดอกของต้นอ้อมาผ่า แล้วน ามาทอเป็น
เส่ือสีเหลืองโดยธรรมชาติ ไม่ต้องย้อม ไม่เป็นสินค้าซื้อขาย เพียงแต่ทอไว้มอบให้กัน (วัฒนะ จูฑะ
วิภาต .2537 : 81) 
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การทอเส่ือโดยทั่วไป  มีรูปแบบของเครื่องมือทอที่เรียกว่า  ฟูก หรือ กี่  2  แบบ  คือ แบบ
ตั้งพิง และแบบหูกนอนหูกแบบตั้งพิงนั้น  นิยมใช้ในท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น   ปราจีนบุรี และบางส่วนใน
จังหวัดชลบุรี เช่น ที่อ าเภอพานทอง  ซึ่งมีจ านวนน้อยมาก  ส่วนหูกแบบนอนนั้นมีใช้ทั่วไปในจังหวัด
จันทบุรีการทอเส่ือโดยทั่วไป  มีรูปแบบของเครื่องมือทอที่เรียกว่า  ฟูก หรือ กี่  2  แบบ  คือ แบบตั้ง
พิง และแบบหูกนอนหูกแบบตั้งพิงนั้น  นิยมใช้ในท้องถิ่นอ่ืน ๆ เช่น   ปราจีนบุรี และบางส่วนใน
จังหวัดชลบุรี เช่น ที่อ าเภอพานทอง  ซึ่งมีจ านวนน้อยมาก  ส่วนหูกแบบนอนนั้นมีใช้ทั่วไปในจังหวัด
จันทบุรี 

อุปกรณ์และวัตถุดิบ 

 อุปกรณ์ในการทอเส่ือจ าแนกได้  2  ประเภท คือ 

1. อุปกรณ์เกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบ 

2. อุปกรณ์เกี่ยวกับการทอเส่ือและแต่งเส่ือ 

 

กระบวนการทอเส่ือ  

1. เครื่องใช้ อุปกรณ์ในการทอเส่ือ 

1.1 กกย้อมสีต่างๆ เช่น สีแดง สีน้ าเงิน สีด า สีเขียว สีเหลอืง เป็นต้น   

1.2 เส้นเอ็นปอ ใช้ส าหรับขึง ได้มาจากการน าเนื้อเย่ือของเปลือกกระเจามาฉีกเป็นเส้นฝอย 
เล็กๆ แล้วน ามาป่ันให้เป็นเกลียวต่อให้ยาวติดต่อกัน  

1.3 ฟืม คือ เครื่องมือที่กระทบเส้นกกให้แน่น ยาวเท่ากับขนาดกว้างของผืนเสื่อที่ทอ 
ประกอบด้วยช่องฟันฟืมและรูฟันฟืมสลับกันไปทั้งสองด้าน 

1.4 ไม้ส่งเส้นกก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ ไม้พุ่ง ” ท าด้วยไม้ยาวพอที่จะส่งเส้นกกได้ตลอด
ความกว้างของผืนเสื่อ ปลายเรียวเหมือนปากกาส าหรับพันเส้นกก เพื่อในขณะที่ส่งเส้นกก เมื่อชักไม้
กลับมาเส้นกกจะได้ไม่กลับตามออกมา  

 1.5 ไม้ท าคาน ต้องใช้ 4 ท่อน แบ่งออกเป็น ท่อนใหญ่ 2 ท่อน ใช้ผูกติดกับเสาหลักเป็นคาน
เรียกว่า “ คานตาย ” ส่วนคานอีก 2 ท่อน ใช้ส าหรับผูกมัดเส้นเอ็นปอสามารถเล่ือนเข้า – ออกได้
เรียกว่า “ คานเป็น ” 

 1.6 เกลียวเร่ง ใช้ส าหรับผูกมัดระหว่างคานเป็นกับคานตาย เพื่อหมุนเกลียวเร่งเข้าหากันให้
เส้นเอ็นขึงนั้นมีความตึงอยู่เสมอ (อาจใช้เชือกแทนก็ได้)  
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 1.7 ไม้รองคานหรือที่ชาวบ้านรียกว่า “ ไม้ตุ๊กตา ” ท าจากไม้กว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาว
ประมาณ 10 นิ้ว ด้านล่างเรียบใช้ตั้งกับพ้ืน ด้านบนเป็นง่ามใช้รองรับคานเป็นให้สูงขึ้นจากพ้ืน มี
จ านวน 4 อัน  
 1.8 ไม่ขัดเอ็น ใช้ไม้ไผ่เหลาให้บางพอประมาณ กว้างประมาณ 2 ซม. ยาวตามความ
เหมาะสม ใช้ส าหรับขัดเส้นเอ็นก่อนที่จะส่งเส้นกกเส้นแรกและเส้นต่อๆ ไปจ านวนต้นละ 2 อัน 

 1.9 เทียน ,ขี้ผ้ึง ส าหรับทาเอ็นเพ่ือให้เกิดความล่ืนของเส้นเอ็น เป็นการเบาแรงในการกระทบ  
 1.10 น้ าเตรียมไว้ส าหรับชุบ ปลายกกทั้งสองข้าง เพื่อให้เส้นกกนิ่ม สะดวกในการพันกับไม้
พุ่งกก  

2. การร้อยเส้นเอ็น การร้อยเส้นเอ็นนี้มีต่างๆกันหลายชนิด แล้วแต่ลวดลายของเส่ือ อาทิเช่น       

2.1 เส่ือชั้นเดียว ที่จริงควรเรียกว่า “ เส่ือลายขัด ” เห็นจะถูกกว่า การร้อยเส้นเอ็นเสื่อชั้น
เดียว ร้อยทุกฟันฟืมและรูฟันฟืมโดยไม่มีเว้น คือ ร้อยจากช่องฟันฟืมไปหารูฟันฟืม สลับกัน
ไปตลอดความยาวของตัวฟืม  

2.2 เส่ือ 2 ชั้น เส่ือสองชั้นนี้ต้องใช้ฟืมที่มีฟันฟืมเล็กกว่าฟืมชั้นเดียว ทอเป็นลวดลายได้หลาย
ชนิด เป็นต้นว่า ลายตาหมากรุก ลายตาสมุก ลายตาเกล็ดกระ และลายตาเกล็ดเต่า เป็นต้น 
วิธีการร้อยเส้นในลายต่างๆ ไม่เหมือนกัน  

2.2.1 ลายตาหมากรุกต้องร้อยอย่างเดียวกับเสื่อชั้นเดียวจนหมดฟันฟืมเล็กๆเมื่อถึงฟันใหญ่
ให้ร้อยเส้นหนึ่งเว้นเส้นหนึ่งจนตลอดฟันใหญ่แล้วเริ่มร้อยฟันเล็กอีกด้านหนึ่งเหมือนตอนต้น  
2.2.2 ลายตาหมากสมุก ทุกลายจะต้องร้อยตรงฟันเล็กเช่นเดียวกันเสมอ ตรงฟันใหญ่เริ่มร้อย 
3 เส้น เว้น 1 เส้น ต่อไปร้อย 2 เส้น เว้น 1 เส้น และต่อไปร้อย 3 เส้นเว้น 1 เส้นร้อย 2 เส้น 
เว้น 1 เส้น สลับกันไปอย่างนี้ตลอดฟันใหญ่และจบลงด้วยฟันเล็กเช่นเดิม 

 2.2 .3 ลายตาเก ล็ดกระตรงฟันใหญ่ เ ว้น เ ส้น ร้อย4เ ส้น เว้น1 เ ส้นร้ อย4ตลอดไป 

 2.2.4 ลายเกล็ดเต่าตรงฟันใหญ่เว้น 1 เส้นร้อย 5 เส้นเว้น 1 เส้นร้อย 5 เส้น ตลอดไป  

           นอกจากนี้ยังมีการร้อยลายตาผ้าเช็ดหน้า ลายห้องอีกหลายลาย แต่ทั้งนี้เป็นการยากในการ
เขียนอธิบายและการจดจ า ปัจจุบันนี้การทอเส่ือสองชั้นแทบจะไม่มีใครทอ นอกจากเป็นการส่ังพิเศษ 
ในอดีตการทอเส่ือสองชั้นจะนิยมใช้กกที่เส้นหยาบทอ ถ้าใช้กกเส้นละเอียดทอจะเกิดการซ้อนกันและ
ส้ินเปลือง  

3. วิธีการทอเส่ือ การทอนี้ต้องใช้ 2 คนด้วยกัน คนหนึ่งเป็นคนกระทบ อีกคนหนึ่งเป็นคนพุ่ง    เส้น
กก คนทอ มีหน้าที่พลิกฟืมให้คว่ าหงายและกระทบเส้นกก พร้อมกับการคอยสังเกตลักษณะของเส้น
กกที่กระทบกันนั้น ขาด โค้งงอหรือไม่ ผู้พุ่งให้สีหรือเปล่ียนสีที่ถูกต้องหรือไม่ ผู้พุ่ง มีหน้าที่ส่งเส้นกก
ตามจังหวะหงายและคว่ าฟืม พร้อมด้วยการท าลวดลายของผืนเส่ือ  การขึงเส้นเอ็นเพ่ือการทอ ส่วน
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ใหญ่การขึงครั้งหนึ่งจะทอเป็นเส่ือได้ 2 ผืน เมื่อทอเสร็จแล้วก็จะจ าหน่ายให้กับกลุ่มเพ่ือแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เส่ือกก 

4. การสร้างลวดลายบนผืนเส่ือลายพ้ืนฐานของเส่ือกก เป็นลายขัด เพียงแต่ใช้การสลับสีของเส้นกก 
ท าให้เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม เรียกว่า “ ตา ” ลายของเส่ือพอจ าแนกออกเป็นลายหลักๆ ได้ดังนี้ 

4.1 ลายพ้ืน หมายถึงการใช้สีกกสีเดียว พุ่งสลับการคว่ าหงายของฟืมติดต่อกัน ก็จะได้เป็นสี
พ้ืน เช่น พ้ืนเขียว พ้ืนแดง พ้ืนขาว เป็นต้น 

4.2 ลายไหลหรือลายน้ าไหล หมายถึง การใช้กกสองสี พุ่งสลับกับคว่ าฟืม 1 สี หงายฟืม 1 สี 
ก็จะได้ทางสีสลับกันตามเส้นเอ็นท่ีขึง 

4.3 ลายสลับ หมายถึง การใช้กกสองสีหรือจะเป็นสามสีก็ได้ สีหนึ่งจะเป็นสีพ้ืน อีกสองสีจะ
เป็นสีท าตา การพุ่งจะใช้สีท าตาพุ่งสลับกันกับสีพ้ืน เวลาจะสลับตาก็พุ่งสีพ้ืนติดต่อกัน 2 เส้น ตาของ
เส่ือก็จะสลับ ลายสลับที่นิยมทอกันทั่วไป ได้แก่ ตาแดงด า ตาแขก ตาตะแคง ตาพริกไทย ตาสอดไส้ 
เป็นต้น 

4.4 ลายผสม หมายถึง การทอเป็นตาใหญ่ๆ ที่ผสมสานกันของทั้งสามลายที่กล่าวแล้วข้างต้น 
ได้แก่ ตาลูกโซ่ ตาก้างปลา ตาไม้กางเขน ตาดอกจันทร์ เป็นต้น ลวดลายเส่ือที่ออกมาแต่ละผืน ล้วน
เกิดจากจินตนาการความคิดของผู้ทอ ในการใช้สีสลับสี การผสมผสานกันด้วยลายต่างๆ ท าให้เกิดเป็น 
“ ตา ” บนผืนเสื่อ มีชื่อเรียกตามความคิดและความเข้าใจของผู้ทอ ไม่มีชื่อที่แน่นอนและตายตัว 

การทอเส่ือกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่น าเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อม
สี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืนขั้นตอนการผลิตเส่ือกก  ซึ่งแสดงออกถึงวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นเกิดขึ้นประมาณ 60 ปีแล้ว ส่วนใหญ่ทอเส่ือเพ่ือใช้สอยในครัวเรือนส าหรับแลกเปล่ียนกับ
ส่ิงของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนกันเองในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงโดยเริ่มต้นทอกกสามเหล่ียม 
(ต้นผือ)ต่อมาพระที่วัดได้น าพันธุ์กกกระจูด (ต้นไหล) มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาทดลองปลูกที่ริมบึง
แพง ผลปรากฏว่าเป็นพืชที่ปลูกได้ผลดี เจริญเติบโตเร็ว จึงมีราษฎรในเขตหมู่บ้านแพงน ามาปลูกซึ่ง
ต้นกกกระจูดมีคุณสมบัติที่เหนียว เมื่อทอเป็นผืนใช้งานได้ดี มีความคงทนถาวรมากกว่าการทอจากต้น
กกสามเหลี่ยม(ต้นผือ) ต่อมามีการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพทอเส่ือกกข้ึน 

กรรมวิธีการทอเส่ือกกเริ่มจาการตัดกกท่ีมีอายุประมาณ 2-3 เดือนล าต้นอวบเรียว ไม่มีแมลง
เจาะ สีเขียวเป็นมัน โดยสังเกตจากดอกของต้นกกที่มีสีขาวอมน้ าตาล จะได้ต้นกกที่เหมาะกับการทอ
เส่ือ วิธีการตัดต้นกกใช้มีดเล็กตัดเกือบถึงโคนต้นกกแล้วคัดแยกขนาดความยาวของกกจากนั้นใช้มีด
ปลายแหลมกรีดแบ่งครึ่งกกหากต้นใหญ่ใช้มีดกรีดได้ 2-4เส้น เลือกเฉพาะส่วนเปลือกใช้งาน ส่วนที่
เป็นล าต้นด้านในที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ าทิ้งไป เรียกว่า การจักกก เมื่อได้เส้นกกแล้วให้น าไปตาก
แดด โดยวางเรียงบนลาน หรือพ้ืนที่เรียบกลางแจ้ง ประมาณ 1 วัน จากนั้นน ามามัดปลาย แล้วตากบ



31 

 

นราวไม้อีก 3-5 วัน เพ่ือให้แห้งสนิท สังเกตจากเส้นกกจะมีสีขาวอมน้ าตาลการย้อมกกท าโดยน ากกที่
ตากแห้งแล้วมามัดแช่น้ าราว 8-10 ชั่วโมง สามารถแช่น้ าค้างคืนได้เพ่ือให้เส้นกกนิ่ม จากนั้นต้มน้ าให้
เดือดใส่สีย้อมแล้วน าเส้นกกที่มัดเป็นก าแช่ลงไปในน้ าสีที่ก าลังเดือดทิ้ง 
ไว้ 10-15 นาท ีจึงน าไปแช่น้ า  แล้วน าขึ้นตากในที่ร่มมีลมพัดผ่าน 3-4 วัน เมื่อเส้นกกสีแห้งสนิทก็
สามารถน าไปใช้ในการทอได้ 

การสร้างลวดลายของเส่ือกก วิธีการท าให้เกิดลวดลายของเส่ือกกมี 2 แบบ คือ ลายแม่บท
และลายประยุกต์  ลายแม่บทเป็นการทอแบบพุ่งสลับการคว่ าหงายของกี่ติดต่อกันจะได้ลายที่เรียกว่า 
ลายพ้ืนหรือลายขัด ซึ่ง โดยใช้ต้นกกที่ย้อมสีแล้วมาทอ หากอยากได้ลวดลายที่แปลกตาใช้เทคนิคการ
สลับของเส้นกก หรือการมัดย้อม ซึ่งมักจะมัดเป็นลายเปีย เป็นต้น ส่วนลายประยุกต์ เป็นการทอแบบ
พุ่งสลับการคว่ าหงายของกี่หากแต่ใช้ฟืมไม้กดลายเพ่ือให้เส้นกกนูนเด่นเกิดลวดลายที่สวยงาม มักจะ
สร้างสรรค์เป็นลายขิด 

การแปรรูปเส่ือกกแบบดั้งเดิมมักจะท าเป็นเส่ือท าเป็นเส่ือส าหรับนอนส าหรับปูพ้ืนใน
ห้องรับแขกแทนพรม  และปูลาดตามพ้ืนโบสถ์วิหาร,เชือกส าหรับมัดของที่ห่อและผลิตภัณฑ์จักสาน
ในครัวเรือน เช่น ตะกร้า กระจาด,ตะกร้าใส่ของ, กล่องใส่ของ, แจกัน, กระเป๋า, หมอนรูปสัตว์,เบาะ
รองนั่งวิปัสสนา, ฟูกนอนเส่ือกก,กล่องใส่ทิชชู, ที่ใส่ของแขวนผนัง, หมวก, หมอน, ที่รองจาน, ที่ใส่ไม้
จิ้มฟัน, ที่รองแก้วเป็นต้น 

  

การออกแบบผลิตภัณฑ์  
 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นโดยกรรมวิธีทางด้านอุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อมต่างๆที่
เกี่ยวกับอุตสาหกรรม โดยมีการวิเคราะห์หาข้อมูลต่างๆเก่ียวกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ข้อมูล
เกี่ยวกับตลาดแล้วนะมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพ่ือผลิตเป็นจ านวนมากๆให้อยู่ในความนิยมของตลาดใน
ราคาพอสมควร โดยมีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

ได้ให้นิยามการออกแบบว่า  การออกแบบคือการรวบรวมหรือการจัดองค์ประกอบทั้งที่เป็น
งาน 2 มิติและ 3 มิติเข้าด้วยกันอย่างมีหลักเกณฑ์ในการน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัด
รวมกันผู้ออกแบบจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์ใช้สอยความงามอันเป็นลักษณะส าคัญที่พึงมีของการ
ออกแบบการออกแบบเป็นศิลปะของมนุษย์เนื่องจากเป็นการสร้างค านิยมทางความงามและ
ตอบสนองการใช้ประโยชน์ใช้สอยที่คุ้มค าให้แก่ผู้ใช้การออกแบบเป็นกระบวนการคิดค้นข่าวสารข้าม
สาขาซึ่งมนุษย์ค้นหาและรวบรวมเพ่ือความพึงพอใจให้ตนเองและเพ่ือสนองความต้องการของผู้อ่ืน
เป็นการรวบรวมข้อมูลความต้องการในการใช้ประโยชน์จากส่ิงที่มนุษย์ได้ออกแบบขึ้นมา 

วิรุณตั้งเจริญ (2537 : 35)  ได้ให้นิยามการออกแบบว่า การออกแบบ (Design) คือการ
ก าหนดความนึกคิดตามความต้องการที่แสดงออกซึ่งเป็นไปในลักษณะสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆและรู้จัก
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ปรับปรุงแก้ไขส่ิงที่มีอยู่เดิมแล้วให้เกิดความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและการเปลี่ยนแปลงตามยุค
สมัย 

Horst, Rittle (1972) ได้เสนอขั้นตอนระบบการพัฒนาการออกแบบโดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ดังนี ้

1. ตั้งสมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ของงานออกแบบที่ชัดเจน 

2. ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องเช่น 

2.1 กลุ่มผู้ใช้เรื่องอายุเพศระดับการศึกษารสนิยมฯลฯ 

2.2 ความต้องการผู้บริโภค 

2.3 ความต้องการตลาด 

2.4 สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

2.5 กระบวนการผลิต 

2.6 กระบวนการเผยแพร่ 
3. วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลข้อดีข้อเสียเพ่ือการตัดสินใจในการเลือกข้อมูล 

และการแก้ปัญหา 

4. ลงมือปฏิบัติในหลายๆรูปแบบและน ามาศึกษาเปรียบเทียบ 

5. เลือกแบบที่ดีท าหุ่นจ าลอง 
6. น าแบบจ าลองไปให้ผู้ที่เก่ียวข้องทดลองใช้ 
7. ปรับปรุงแก้ไข 

อุดมศักดิ์สาริบุตร (2549 : 19-20) กล่าวว่าทฤษฎีออกแบบสมัยใหม่หรือ SMART 

ประกอบด้วยหลักการออกแบบดังนี้ 
S = Style เอกลักษณ์เฉพาะตัว 

M = Multi-function อรรถประโยชน์ใช้สอย 

A = Adaptation การปรับเปล่ียนได้อ่างเหมาะสม 

R = Revolution การปรับเปล่ียนเพื่อส่ิงสร้างใหม่ 
T = Trend อยู่ในกระแสนิยมทันสมัยรูปแบบสีวัสดุประโยชน์ 

นวลน้อยบุญวงษ์ (2539 : 94) ได้ให้หลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในด้านประโยชน์ใช้สอยทาง
กายภาพ (Practical Function) คือประโยชน์ใช้สอยที่ส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้ทางร่างกายมีความชัดเจน
สามารถจับต้องใช้งานตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ออกเป็น 2 ด้านคือ 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอยหลัก (Essential Function) คือประโยชน์ใช้สอยโดย 

ตรงที่จะต้องท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ตามความมุ่งหมาย 

2. ด้านประโยชน์ใช้สอยรอง (Supporting Function) คือประโยชน์ใช้สอยที่มี 
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เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้ประโยชน์ใช้สอยหลักในด้านความสะดวกสบายความปลอดภัยการดูแลและ
บ ารุงรักษาได้ง่าย 

นิรัชสุดสังข์ (2543 : 77) ได้กล่าวว่า การออกแบบโดยยึดหลักการใช้ประโยชน์ใช้สอยนั้น
สไตล์งานออกแบบจะมาจากความใหม่ (Modern) ปัจจุบันหลักการดังกล่าวได้มีการพัฒนา
เปล่ียนแปลงไปโดยที่การออกแบบเน้นการจ ากัดรูปแบบตามผลิตภัณฑ์เฉพาะส่วนใช้สอยยังคงอยู่แต่
ประโยชน์ใช้สอยไม่ใช่หลักท่ีส าคัญที่สุดของการออกแบบอีกต่อไปโดยมีหลัก 2 ประการ 

1. ท างานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่โดยให้ความส าคัญกับเอกลักษณ์ของ 
ผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นหลักมิใช่ที่ประโยชน์ใช้สอยอย่างแต่ก่อน 

2. ท างานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใหม่ไม่เหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีใน 

ท้องตลาดมีความแปลกความแตกต่างและดีกว่า 

สุทธิ์ศรีบูรพา (2544 : 46) กล่าวว่าการน าเอาเออร์กอนอมิกส์ (Ergonormics) มาใช้เป็น
ข้อพิจารณาประกอบการออกแบบ 

1. สนองความต้องการแท้จริงของผู้ใช้ 
2. สร้างความปลอดภัยให้กับกลุ่มผู้ใช้ 
3. ลดการสูญเสียเวลาในการท างาน 

ไพเวชวังบอน (2550 : 38) กล่าวว่าการซ้ ากันของหน่วยที่เหมือนกันในจังหวะที่เท่ากันเป็น
ภาพขั้นเริ่มแรกที่สุดแต่เป็นเอกภาพที่ธรรมดาที่สุดอาจจะดูเรียบง่ายเราอาจขยายผลการซ้ าดังกล่าว
ให้มีชีวิตชีวาน่าสนใจโดยการสร้างความขัดแย้งของหน่วยที่ซ้ าหรือจังหวะหรือทั้งหน่วยและจังหวะ
เพ่ือให้เกิดความแตกต่างกันไปท าให้เกิดการแปรเปล่ียน (Variation) ซึ่งจะน าไปสู่องค์ประกอบที่
น่าสนใจมากย่ิงขึ้นการซ้ ายังเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ท าให้ส่ิงขัดแย้งหรือตรงกันข้ามเกิดเป็นเอกภาพมาก
ย่ิงขึ้นการใช้การซ้ ามาเป็นแนวทางในการออกแบบนอกจากจะท าให้งานมีความน่าสนใจแล้วยังช่วยให้
กระบวนการผลิตงานมีความง่ายสะดวกไม่ซับซ้อนอย่างรูปทรงแบบเดียวเมื่อผลิตซ้ าๆกันสามารถ
น าไปประกอบเป็นผลงานหนึ่งชิ้นได้อย่างน าทึ่งเช่นน าวัตถุที่ “รูปทรง” เหมือนกันมาวางเรียงกันใน
จังหวะที่เท่าๆกันหรือน าวัตถุที่มี “ลักษณะ” คล้ายกันมาวางเรียงกันในจังหวะที่เท่ากันหรือวัตถุที่
เหมือนกันวางในจังหวะที่ไม่เท่ากันหรือน ามาเรียงกันแบบไม่เท่ากันทั้งจังหวะและวัตถุองค์ประกอบ
ของผลงานจะมีความหลากหลายน่าสนใจแนวคิดและวิธีการนี้ถ้าเราท ารูปทรงเพียงแบบเดียวแล้วผลิต
ซ้ าเป็นจ านวนมากๆน ามาจัดวางในลักษณะดังกล่าวก็จะได้ผลงานที่มีความน่าสนใจในหลายรูปแบบ
ความส าคัญจึงมุ่งเน้นไปที่การจัดวางเป็นส าคัญ 

แฮร์รี่ ฮิวแมน ชาตรา (Harry Hillman Chartrand, 1989: 93-105) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ 

หัตถกรรมอุตสาหกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยมือโดยมุ่งเน้นการผลิตจ านวนมาก และส่ิงที่ส าคัญ
ของการผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมอุตสาหกรรม คือ คุณภาพที่ไดมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นที่
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จะต้องอาศัยทักษะและความช านาญเฉพาะของช่างฝีมือนั้น ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์และความ
ประณีตในการผลิตงานคุณภาพข้ันสูง 

นิรัชสุดสังข์ (2543 : 4) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยให้ทีมงาน 

นักออกแบบประสบความส าเร็จเมื่อต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นได้ก าหนดไว้ 5 ประเด็นหลักๆ
คือ 

1. การใช้สอย (Utility) การออกแบบการใช้งานส าหรับมนุษย์นั้นควรจะมี 
ความปลอดภัยง่ายต่อการใช้งานโดยสัญชาตญาณเช่นสิ่งมีคมก็ต้องออกแบบให้สามารถส่ือสาร
ประโยชน์ใช้สอยในตัวเองแก่ผู้ใช้งานด้วย 

2. ความงาม (Appearance) รูปทรงเส้นสัดส่วนและสีควรมีลักษณะที่ 
ผสมผสานกันอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ใช้ 

3. ง่ายต่อการซ่อมแซม (Ease of Maintenance) ผลิตภัณฑ์ต้องถูกออกแบบให้ 
ส่ือสารว่าจะบ ารุงรักษาและซ่อมแซมได้อย่างไร 

4. ต้นทุนต่ า (Low Costs) รูปทรงที่มีลักษณะซ้ าซ้อนใช้เครื่องจักรกลที่มี 
ราคาแพงต้องพิจารณาให้เหมาะสมโดยทีมงานที่เกี่ยวข้อง 

5. การส่ือสาร (Communication) การออกแบบควรสื่อสารและสอดคล้องกับ 

ปรัชญามิติของคุณลักษณะทางการมอง 
อุดมศักดิ์สาริบุตร (2550 : 21) กล่าวว่าการออกแบบได้ดีนั้นนักออกแบบทุกคนก็ต้อง 

เรียนรู้หลักพ้ืนฐานทางศิลปะเหมือนๆกันคือ 

1. ความกลมกลืน (Harmony) และความขัดแย้ง (Contrast)  

2. จังหวะ (Rhythm)  

3. ความสมดุล (Balance)  

4. ความเน้น (Emphasis)  

5. สัดส่วน (Proportion)  

6. เอกภาพ (Unity)  
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ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือน 

วรรณี สหสมโชค(2545 : 4)กล่าวว่าเฟอร์นิเจอร์ มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทย หลายอย่าง เช่น 
เครื่องเรือน  เคหะภัณฑ์  ครุภัณฑ์ เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือ เครื่องตกแต่งบ้าน ดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ 
จึงหมายถึง เครื่องตกแต่งบ้านพักอาศัย หรือ อาคาร มีประโยชน์ใช้สอยสะดวกสบายในการใช้งาน  
เฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภค ซึ่งได้แก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะท างาน ตู้ชนิดต่างๆ เก้าอ้ี เตียง
นอน ชั้นวางของ เป็นต้น 

เสาวนิตย์ แสงวิเชียร (2535 : 82) กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบที่มีความส าคัญในการอ านวย    
ความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้อาคาร ก็คือ เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือน ดังนั้นอาจจะสรุปให้
ความหมายเฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องเรือน ไว้ว่า ส่ิงที่มนุษย์ ได้ ประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยในการด ารงชีวิตภายใต้การท ากิจกรรมต่าง เช่น การนั่ง นอน 
รับประทานอาหาร ท างาน และใช้ประกอบกับอาคารทาด้านงานสถาปัตยกรรมทั้งภายในและ 
ภายนอก  

อุดมศักดิ์ สาริบุตร  กล่าวไว้ว่า การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ควรค านึงถึงองค์ประกอบของการ
ออกแบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ประโยชน์ใช้สอย รูปทรงสีสันต้อง
สวยงาม ราคาต้องประหยัด 

  1. ประโยชน์ใช้สอย (Good Function) หมายถึงเฟอร์นิเจอร์นั้นต้องสนอง                     
ความต้องการในหน้าที่ใช้สอยได้ครบถ้วน และเกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้ 
  2. รูปทรงสีสันต้องสวยงาม (Handsome Form and Beautiful color) เป็น               
การสนองความต้องการของผู้ใช้ ทางด้านจิตใจ และความรู้สึก ฉะนั้นต้องสร้างรูปทรงเฟอร์นิเจอร์ให้มี
ความสวยงาม การตกแต่งผิวให้มีลวดลายสีสันจึงจะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้ 
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  3. ราคาประหยัด (High Economic) เรื่องราคาเป็นด่านสุดท้ายในการตัดสินใจซื้อ 
ถ้าเฟอร์นิเจอร์นั้นมีประโยชน์ใช้สอยดีจริง หรืออย่างน้อยราคาควรสมดุลกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น
จึงจะเกิดความยุติธรรมกับทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ 

George E. Dieter (2000:47-49) (อ้างในกุลจิตเส็งนา. 2550 : 8) การออกแบบ
อุตสาหกรรม (Industrial Design) หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่ดีนั้นต้องมี
คุณสมบัติ 7 ประการดังนี้ 

1. ประโยชน์ใช้สอย (Functional Performance Requirement) ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคหรือผู้ใช้งานและมีคุณภาพในการใช้งาน (Quality of the user Interface) ในที่นี้
หมายถึงความง่ายและความสะดวกสบายในการใช้งานรูปทรงที่กระชับในการจับมีความแข็งแรง
ทนทานต่อการใช้งานมีความปลอดภัยในการใช้งาน 

2. ประสิทธิภาพในการท างาน (Complementary Performance Requirement) 

หมายถึงผลิตภัณฑ์มีช่วงอายุการใช้งานที่คุ้มค่ามีความเหมาะสมในการใช้งานมีคุณภาพที่ไว้วางใจได้
ง่ายต่อการใช้งานประหยัดง่ายต่อการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง (Ability to maintain and repair 

the product) นอกจากนั้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมายและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

3. รูปทรงภายนอกสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย (Physical 

Requirement) และมีความเหมาะสมในการใช้งาน (Appropriate use of resource) และมีความ
แตกต่างที่โดดเด่น (Product Differentiation)  

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environment Requirement)  

5. มีรูปลักษณ์สวยงาม (Aesthetic Requirement) สามารถดึงดูดความสนใจได้ดี 
(Emotional Appeal)  

6. มีความสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในระบบอุตสาหกรรม (Manufacturing 

Technology Requirement)  

7. มีต้นทุนที่เหมาะสม (Cost) 

อรอนงค์ สุเวชวัฒนกุล ได้กล่าวถึงเฟอร์นิเจอร์ว่า เฟอร์นิเจอร์ถือเป็นส่ิงที่จ าเป็นในบ้านเรือน
หรือส านกังานที่ผู้บริโภคใช้ส าหรับอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวันหรือตกแต่งเพ่ือความสวยงาม 
โดยวัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์มีหลากหลายประเภท เช่น ไม้ เหล็ก หนัง พลาสติก เป็นต้ น
ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยมเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตจากไม  ้เพราะมีความสวยงาม ทนทาน มีรูปแบบที่
หลากหลาย สามารถหาซื้อได้ง่ายในท้องตลาด เนื่องจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้มี
สัดส่วนมากกว่าอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ประเภทอ่ืน ๆ และชนิดไม้ที่น ามาผลิต ได้แก่ ไม้เนื้อแข็ง
ประเภทต่าง ๆ เช่น ไม้สัก ไมป้ระดู ่ไมม้ะค่า เป็นต้น แต่ด้วยข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายและภาวะขาด
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แคลนไม้ เนื้อแข็ง จึงท าให้ผู้ประกอบการหันมาใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้ยางพารา ไม้อัด เป็นต้น เพ่ือ
ทดแทนไม้เนื้อแข็งในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จนได้รับความนิยมมาจนปัจจุบัน  

เฟอร์นิเจอร์สามารถแบ่งตามรูปร่างลักษณะและลักษณะการติดตั้ง ดังนี้ 
1. ประเภทเฟอร์นิเจอร์ตามรูปร่างลักษณะ  

1.1 ประเภทตู้ (Box-type Furniture) เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ส่วนใหญ่ท า 
หน้าที่เก็บภาชนะของส่ิงของต่าง ๆ สามารถรับน้ าหนักของภาชนะและส่ิงของโดยตรงสนองความ
ต้องการของผู้ใช้สอยและเพ่ือการตกแต่ง ได้แก่ตู้เส้ือผ้า ตู้วางโทรทัศน์ ตู้โชว์ ชั้นวางของ ชั้นวาง
รองเท้า เป็นต้น      

1.2 ประเภทขา (Leg-type Furniture) เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ท าหน้าที่  
รับน้ าหนัก ร่างกายมนุษย์โดยตรง และรับน าหนักอุปกรณ์และส่ิงของต่าง ๆ ได้แก่ โต๊ะท างาน โต๊ะวาง 
คอมพิวเตอร์ โต๊ะเครื่องแปูง เตียงนอน เป็นต้น  

2. ประเภทเฟอร์นิเจอร์ตามลักษณะการติดตั้ง 
  2.1 เฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกบัที่ (Built-in Furniture หรือ Fixed Furniture)  

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับการออกแบบและติดตั้งส าหรับพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่งเป็นการเฉพาะยากท่ีจะ 

เคล่ือนย้าย และติดตั้งใหม่ เนื่องจากมีการออกแบบให้ยึดเกาะกับอาคารหรือโครงสร้างอาคารมี
รูปแบบเฉพาะตัวหรูหรา (Elegance) เป็นเอกเทศ (Unique) สามารถติดตั้งและดัดแปลงให้เข้ากับ
พ้ืนที่ต่าง ๆ ได้โดยไม่จ ากัด รวมทั้งมักจะนิยมออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สูงจนชนฝูาเพดาน ท าให้ไม่
สามารถเคล่ือนย้ายได้และเปล่ียนรูปร่างหน้าตาได้  

2.2เฟอร์นิเจอร์ลอยตัว (Movable Furniture หรือ Loose Furniture)  

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตส าเร็จที่โรงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วน ามาวางในหน่วยงานลูกค้าสามารถเลือก
รูปแบบและประโยชน์ใช้สอยได้จากตวัอย่างที่มีอยู่จริงในร้านค้าได  ้สามารถเคล่ือนย้ายไปตามที่ต่าง ๆ 

ได้ตามความต้องการ  
 

2.3เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down Furniture)  

หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ที่รวมเอาข้อดีของเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองระบบแรกเข้าด้วยกัน โดยมีลักษณะเป็น
เหมือนเฟอร์นิเจอร์ติดตั้งกับที่ในขณะที่มีการผลิตที่เกือบจะส าเร็จรูปจากโรงงาน เพียงแต่น ามาติดตั้ง
ด้วยช่างผู้ช านาญงานและใช้เวลาไม่นานนัก 
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ทฤษฎีความพึงพอใจ 

 ศลใจ  วิบูลย์กิจ (2544 :42) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงสภาพของอารมณ์บุคคลที่มีต่อ
องค์ประกอบของงานและสภาพแวดล้อมในการท างานที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคคลนั้น ๆ 

 มาสโลว์  (Maslow, 1970 : 69-80) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้นของความต้องการ  (Hierarchy  

of  Needs) นับว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับอย่างกว้างขวาง  ซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่า“มนุษย์เรามี
ความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่ส้ินสุด  เมื่อความต้องการได้รับการตอบสนองหรือพึงพอใจอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วความต้องการส่ิงอ่ืน ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความ
ต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่ทันหมดไป  ความต้องการอีกอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นได้” ความต้องการของ
มนุษย์มีล าดับขั้น  ดังนี้ 
    1.  ความต้องการทางด้านร่างกาย  (Physiological Needs)  เป็น 

ความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ เน้นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย  
เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค ความต้องการพักผ่อน ความต้องการทางเพศ 

    2.  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งท่ีเป็นที่อยู่
ปัจจุบันและอนาคต  ความเจริญก้าวหน้า  อบอุ่นใจ 

    3.  ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิด            
พฤติกรรมความต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก  ต้องการความเป็นมิตร   
ความรักจากเพ่ือนร่วมงาน 

    4.  ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม มีชื่อเสียง  
อยากให้บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง  อยากมีความเป็นอิสรภาพ 

    5.  ความต้องการที่จะปะสบผลส าเร็จในชีวิต (Self–Actualization  Needs) เป็น
ความต้องการในระดับสูง  อยากให้ตนเองประสบความส าเร็จทุกอย่างในชีวิตซึ่งเป็นไปได้ยาก 
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 เฮอร์เบอร์ก  (Herzberg.1959 : 113-115)  ได้ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ท า
ให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The  Motivation  Hygiene  Theory  ทฤษฎีนี้ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท า
ให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน  2  ปัจจัย  คือ 

    1.  ปัจจัยกระตุ้น (Motivation  Factors)  เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการงาน  ซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างานเช่นความส าเร็จของงานการได้รับการยอมรับนับถือลักษณะของ
งานความรับผิดชอบความก้าวหน้าในต าแหน่งการงาน 

    2.  ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene  Factors)  เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อมในการ
ท างานและหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพอใจในการท างานเช่นเงินเดือน  โอกาสที่จะก้าวหน้าในอนาคต 
สถานะของอาชีพ สภาพการท างาน  เป็นต้น 

พิบูล ทีปะปาล (2549) ได้ให้ความหมายถึงความพึงพอใจ (Satisfaction) คือ ความรู้สึกของ 
บุคคลที่แสดงความพึงพอใจหรือผิดหวังอันเป็นผลเนื่องมาจากการเปรียบเทียบผลการท างานของ 
ผลิตภัณฑ์ ตามที่ลูกค้าได้รับกับความคาดหวังของลูกค้า ซึ่งมี  3 ระดับ ดังนี้  

1. ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์ ( performance) ต่ ากว่าความคาดหวัง   
(expectations) ลูกค้าจะรู้สึก “ไม่พอใจ” (dissatisfied)  

2. ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามที่ลูกค้าคาดหวัง ลูกค้าก็จะรู้สึก  
“พอใจ” (satisfied)  

3. ถ้าผลการท างานของผลิตภัณฑ์ดีเกินกว่าที่ลูกค้าคาดหวังลูกค้าจะรู้สึก “ย่ิงพอใจ 

มาก” (highly satisfied) หรือ “รู้สึกประทับใจ” (delighted) 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2545 : 45-48) อ้างใน วิไลลักษณ์ ทองป้ัน (2546) กล่าวว่า              
ความพึงพอใจของลูกค้า (customer Satisfaction) เป็นระดับความรู้สึกของลูกค้าที่มีต่อผลจาก                
การเปรียบเทียบระหว่างผลประโยชน์จากคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ หรือการท างานผลิตภัณฑ์ กับ                     
ความคาดหวังของลูกค้า ระดับความพอใจของลูกค้าเกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ตาม
ผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล การคาดหวังของบุคคล (Expectation) เกิดจากประสบการณ์
และความรู้ในอดีตของผู้ซื้อ นักการตลาดและฝุายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้องจะต้องพยายามสร้างความพึง
พอใจให้กับลูกค้าโดยพยายามสร้างคุณค่าเพ่ิม (Value Added) การสร้างคุณค่าเพ่ิมเกิดจากการผลิต 
(Manufacturing) และจากการตลาด (Marketing)รวมทั้งมีการท างานร่วมกันกับฝุายต่าง ๆ โดยการ
จัดหลักการสร้างคุณภาพรวม(Total Quality) คุณค่าเกิดจากความแตกต่างทางการแข่งขัน 
(Competitive differentiation) คุณค่าท่ีมอบให้กับลูกค้าจะต้องมากกว่าต้นทุนลูกค้า (Cost) ต้นทุน
ของลูกค้าส่วนใหญ่ก็คือราคาสินค้า (Price) นั่นเอง 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552: 434) ได้อธิบายว่าธุรกิจบริการจะใช้ปัจจัยส่วน 

ประสมการตลาดบริการ (The Service Marketing Mix) หรือ 7’Ps เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ 
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กลุ่มเปูาหมาย ซึ่งมีองค์ประกอบ 7 ประการดังนี้ 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนอง 

ความจ าเป็น หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจแก่กลุ่มเปูาหมาย 
ประกอบด้วยส่ิงที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่น บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการและ
ชื่อเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสินค้า บริการ สถานที่ บุคคล หรือความคิด ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
ขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ใน
สายตาลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ต้อง
ค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ 

1.1) ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Product differentiation) และ 

ความแตกต่างทางการแข่งขัน (Competitive differentiation)  

1.2) องค์ประกอบหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ (Product component)  

เช่น ประโยชน์พื้นฐาน รูปลักษณ์ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้า ฯลฯ  
1.3) การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ (Product positioning) เป็น 

การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพ่ือแสดงต าแหน่งที่แตกต่าง และมีคุณค่าในจิตใจของลูกค้า
เปูาหมาย  

1.4) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มี 
ลักษณะใหม่ และปรับปรุงให้ดีขึ้น ซึ่งต้องค านึงถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ดีย่ิงขึน้ 

1.5) กลยุทธ์เกี่ยวกบัส่วนประสมผลิตภัณฑ์และสายผลิตภัณฑ์ (Product  

mix and Product line) 

2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือส่ิงอ่ืนๆ ที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพ่ือให้ได้ 
ผลิตภัณฑ์ หรือ หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูง
กว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา ต้องค านึงถึงปัจจัยต่อไปนี้  

2.1) คุณค่าที่รับรู้ (Perceive Value) ในสายตาของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณา 

การยอมรับ ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นั้น  
2.2) ต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง  
2.3) การแข่งขัน และปัจจัยอ่ืนๆ 

3. การจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบัน 
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และกิจกรรม ใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์
ออกสู่ตลาดเปูาหมายคือสถาบันตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายสินค้า ประกอบด้วยการ
ขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง การจัดจ าหน่ายจึง ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

3.1) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Channel of Distribution) หมายถึง กลุ่ม 

ของบุคคล หรือธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกบการเคล่ือนย้ายกรรมสิทธิ์ ในผลิตภัณฑ์ หรือเป็นการ
เคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางธุรกิจ หรือหมายถึง เส้นทางที่ผลิตภัณฑ์ 
และ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยังตลาด ในระบบช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คนกลาง ผู้บริโภค หรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใช้ช่องทางตรงจากผู้ผลิต
ไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม และใช้ช่องทางอ้อมจากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภคหรือ
ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรม  

3.2) การกระจายตัวสินค้า หรือ การสนับสนุนการกระจายตัวสินค้าสู่ตลาด  
หมายถึงงานที่เก่ียวข้องกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการควบคุมการเคล่ือนย้ายวัตถุดิบ  
ปัจจัยการผลิต และสินค้าส าเร็จรูป จากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายในการบริโภคเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า การกระจายตัวสินค้าที่ส าคัญมีดังนี้ การขนส่ง การเก็บรักษา การคลังสินค้า และ 
การบริหารสินค้าคงเหลือ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเครื่องมือการส่ือสารเพ่ือสร้าง 
ความพึงพอใจต่อตราสินค้าหรือบริการหรือความคิด หรือต่อบุคคล โดยใช้เพ่ือจูงใจ (Persuade) ให้
เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในผลิตภัณฑ์ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 
ความเชื่อและพฤติกรรมการซื้อ หรือเป็นการติดต่อส่ือสารเกี่ยวกบข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ เพ่ือ
สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) ท า
การขาย และการติดต่อส่ือสารโดยไม่ใช้คน (Non-personal selling) เครื่องมือในการติดต่อส่ือสารมี
หลายประการ องค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือหลายเครื่องมือซึ่ งต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือการ
ติดต่อส่ือสารการตลาดแบบประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication : IMC) 

โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบลูกค้า  ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันได้ โดย
เครื่องมือการส่งเสริมการตลาดที่ส าคัญมี ดังนี้ 

4.1) การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารโดยใช้สื่อ (Media)  

ส่วนใหญ่ จะเป็นการติดต่อส่ือสารกบกลุ่มผู้รับข่าวสารจ านวนมาก (Mass selling) เพ่ือเป็นการส่ง
ข่าวสาร และเสนอขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบการแจ้งข่าวสาร การจูงใจให้เกิด
ความต้องการ หรือการเตือนความทรงจ า ทั้งในรูปแบบที่ผ่านสื่อมวลชน และส่งโดยตรงไปยังผู้บริโภค
กลุ่มเปู าหมายซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ คือ ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่ายสินค้าท่ีโฆษณาได้โดยผู้ 
อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับส่ือโฆษณา  



31 

 

4.2) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นกิจกรรมการตลาดซึ่ง 
จัดหา ส่ิงจูงใจที่มีค่าพิเศษส าหรับผู้บริโภค ผู้จัดจ าหน่าย และหน่วยงานขาย เพ่ือกระตุ้นให้ขายสินค้า
ได้ หรือเป็นกิจกรรมการตลาดซึ่งเพ่ิมคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการภายในเวลาที่จ ากัด และจูงใจให้  
ผู้บริโภคเกิดการซื้อ  

4.3) การประชาสัมพันธ์และการให้ข่าว (Publicity and Public  

Relations) เป็น ความพยายามในการติดต่อส่ือสารเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ หรือผลิตภัณฑ์ 
โดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนต่างๆ เผยแพร่ข่าวสารที่ดี สร้างภาพพจน์ของการเป็นบริษัทที่ดี
โดยการสร้างเหตุการณ์และเรื่องราวที่ดี การให้ข่าว เป็นการสร้างข่าวเกี่ยวกบบุคคล ผลิตภัณฑ์ หรือ
บริการผ่านส่ือกระจายเสียง หรือส่ือส่ิงพิมพ์ หรือเป็นการประชาสัมพันธ์วิธีหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับการ
ติดต่อส่ือสารเกี่ยวกับองค์การ ผลิตภัณฑ์ หรือนโยบายบริษัท โดยผ่านส่ือซึ่งอาจไม่ต้องเสียเงินหรือ
เสียเงินก็ได้  

4.4) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของ 
การ ส่งเสริมการตลาด หรือเป็นการติดต่อส่ือสารทางการตลาดกับผู้บริโภคเปูาหมายเพ่ือให้เกิดการ
ตอบสนองโดยตรงในทันที โดยไม่รวมการขายโดยพนักงานขายที่ท าการขายตรงให้แก่ลูกค้า เช่น การ
ใช้แคตตาล็อก จดหมายตรง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) เป็นต้น  

4.5) การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) การขายโดยใช้ 
พนักงานขาย เป็นการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกบผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบริษัทโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
หรือกลุ่มเล็กๆของบุคคล กบลูกค้า หรือเป็นการติดต่อส่ือสารโดยใช้พนักงานเพ่ือจูงใจให้บุคคลเกิด
การตัดสินใจซื้อ โดยเป็นการติดต่อโดยตรงแบบเผชิญหน้ากัน 

5. บุคคล (People) หมายถึง พนักงาน (Employees) ซ่ึงต้องอาศัยการคัดเลือก  
(Selection) การฝึกอบรม (Training) การจูงใจ (Motivation) เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจ 

ให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขัน พนักงานต้องมีความสามารถ มีทัศนคติที่ดี ที่สามารถตอบสนอง
ลูกค้า มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกปัญหา และสามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร บุคคล
เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ และมีอิทธิพลต่อการที่จะเลือกซ้ือหรือไม่ซื้อ 
ใช้หรือไม่ใช้บริการของผู้บริโภค  

6. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง ขั้นตอนการส่งมอบคุณภาพใน 

การให้บริการกบลูกค้าได้รวดเร็วและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer satisfaction) มี
การวางระบบและออกแบบกระบวนการให้บริการเป็นอย่างดี มีขั้นตอนที่อ านวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้ามากที่สุด ลดขั้นตอนที่ท าให้ลูกค้ารอนาน จัดระบบการไหลของงานบริการให้มีอุปสรรคน้อย
ที่สุดโดยมีกลยุทธ์ที่ส าคัญ คือ เวลาและประสิทธิภาพในการบริการ ดังนั้นกระบวนการของการบริการ
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ที่ดี จึงควรมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการส่งมอบ รวมถึงต้องง่ายต่อการปฏิบัติ ตั้งแต่
ขั้นตอนการติดต่อสอบถามการบริการ การเจรจาและการตกลง การบริการเมื่อมีค าส่ังซื้อ รวมถึง 
การบริการหลังการขาย  

7. ส่ิงน าเสนอทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง การพยายามสร้าง 
คุณภาพโดยรวม (Total Quality Management : TQM) ในรูปแบบของการให้บริการ เพ่ือสร้าง
คุณค่าให้กับลูกค้า (Customer–Value proposition) เป็นองค์ประกอบโดยรวมของธุรกิจบริการที่
ลูกค้าสามารถมองเห็น และใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา และตัดสินใจซื้อบริการได้ เช่น อาคาร
ส านักงานของผู้ให้บริการ ท าเลที่ตั้ง การตกแต่งส านักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในส านักงาน เครื่องมือ
ต่างๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน ระบบการจัดการและการบริหารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ความสะอาด 
ความรวดเร็ว หรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ส่ิงเหล่านี้จะเป็นภาพลักษณ์การให้บริการที่ลูกค้ารับรู้ได้ และเกิด 

ความเชื่อมันในบริการที่ได้รับ 

  

แนวคิดและทฤษฏีการมีส่วนร่วม 

  การวิจัยครั้งนี้ได้รวบรวมแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชนเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน
มาตรฐาน  หน่วยบริการปฐมภูมินั้นต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง 
ๆของการพัฒนาให้มากที่สุดเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และการแก้ไขปัญหาของ
ตนเอง เพราะปัญหาบางอย่างต้องอาศัยเทคนิคที่ประชาชนท าเองได้ ร่วมกับการสนับสนุนจาก
ภายนอกก็สามารถแก้ปัญหาในชุมชนได้การพัฒนาที่มีเปูาหมายเพ่ือการพ่ึงพาตนเองจะต้องอาศัย
ทรัพยากรจากท้องถิ่นรวมกันเป็นกลุ่มพลังเพ่ือท างานช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
 2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วมความหมายของการมีส่วนร่วม ได้มีผู้กล่าวไว้มากมาย
โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านการพัฒนาชนบทและด้านสาธารณสุขการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กลวิธีส าคัญที่ท าให้การด าเนินงานใด ๆในชุมชนประสบผลส าเร็จได้มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่าน  
ดังนี้สุริยา วีรวงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาตั้งแต่จุดเริ่มต้น กล่าวคือ ตั้งแต่การสร้างแนวคิดไปจนถึงส้ินสุดการท า
กิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน กล่าวคือมุ่งเน้นถึงการให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
หรือโครงการพัฒนาที่จักต้องมาจากการเริ่มต้นก าหนด และวิเคราะห์ปัญหาโดยประชาชนเป็นหลัก
องค์การอนามัยโลก (ม.ป.ป.อ้างถึงใน วันดี โภคะกุล และ อุบลพรรณ จุฑาสมิต , 2545) ได้ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่า หมายถึงกระบวนการซึ้งบุคคลและครอบครัวมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในเรื่องสุขภาพอนามัย และสวัสดิการ รวมทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่ โดยเน้นเรื่องการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของประชาชน ในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชน มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาสุขภาพอนามัยดังนี้การน าเทคโนโลยีทางการแพทย์เพียงอย่างเดียวมาใช้ ไม่
สามารถแก้ปัญหาสุข ภาพในชุมชนได้เท่ากับการดูแลตนเองการจัดบริการทางการแพทย์ และ
สาธารณสุข ไม่สอดคล้องหรือไม่เป็นที่ยอมรับในชุมชน ก่อให้เกิดการสูญเสียเปล่าเนื่องจากประชาชน
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ไม่มารับบริการชุมชนมีทรัพยากรมากมาย ทั้งด้านวัสดุ อุปกรณ์ ก าลังคนสามารถน ามาใช้ซึ่งจะท าให้
ชุมชนยอมรับและเข้าถึงการบริการ  ประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเองเฉลียว บุรีภักดีและคณะ (2545) 
กล่าวถึงการมีส่วนร่วมหมายถึง การเข้าร่วมอย่างแข็งขันของกลุ่มบุคคล ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
ขั้นตอนของโครงการพัฒนา การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในรูปที่ผู้รับการพัฒนา เข้ามามีส่วนกระท าให้
เกิดการพัฒนา มิใช่เป็นผู้รับการพัฒนาตลอดไป ทั้งนี้เป็นการเกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาที่แท้จริงและ
ถาวร การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่หมายความเพียงการดึงประชาชนเข้ามาท ากิจกรรมตามที่ผู้น า
ท้องถิ่นคิด หรือจัดท าขึ้น เพราะแท้จริงแล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆมีกิจกรรม และวิธีด าเนินงาน
ของตนอยู่แล้ว ประชาชนมีศักยภาพที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนได้ แต่ผู้บริหารการพัฒนามักไม่สนใจ
ส่ิงที่มีอยู่แล้ว โดยพยายามสร้างส่ิงใหม่ๆขึ้นมาเพ่ือให้ได้ชื่อว่าเป็นความคิด หรือโครงการของตน 
 ชัย วัฒนศัพท์ (2549)ได้อธิบายว่าการท างานแบบมีส่วนร่วมนั้นไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว 
ระดับโรงเรียน ระดับชุมชน ระดับองค์กร หรือระดับประเทศนั้น มีความส าคัญอย่างย่ิงในกระบวน
ทัศน์ปัจจุบัน เพราะจะช่วยให้ผู้มีส่วนร่วมเกิดความรู้สึกความเป็นเจ้าของ (Ownership) และจะท าให้
ผู้มีส่วนร่วม หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้น ยินยอมปฏิบัติตาม (Compliance) และรวมถึงตกลงยอมรับ 
(Commitment) ได้อย่างสมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ 
 จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนหมายถึง การที่ประชาชนมี
โอกาสเข้าร่วมในการคิดริเริ่มร่วมตัดสินใจ วางแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการจัดการและการควบคุม
การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่นการบริหารจัดการ การติดตามประเมินผลร วมทั้งรับ
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ของชุมชนด าเนินงานพัฒนาตั้งแต่กระบวนการเบ้ืองต้นจนกระท่ังกระบวนการส้ินสุดโดยการที่เข้าไปมี
ส่วนร่วมอาจเป็นขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งหรือครบทุกขั้นตอนก็ได้ประชาชนที่มีส่ วนร่วมนั้นอาจเป็น
รายบุคคลกลุ่มคนหรือองค์กรที่มีความคิดเห็นสอดคล้องกันมีความรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือด าเนินการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางท่ีต้องการโดยกระท าผ่านกลุ่มหรือองค์การ 
 2.2.2 รูปแบบการมีส่วนร่วม 
                        นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546) ได้กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมตามหลักการ
ทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  1)การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน   2)
การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร   3)การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย 
โดย แบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ตนมีน ้าหนักการตัดสินใจน้อยกว่า
เจ้าของโครงการตนมีน ้าหนักการตัดสินใจเท่ากบเจ้าของโครงการและตนมีน้ าหนักการตัดสินใจ
มากกว่าเจ้าของโครงการ   4)การมีส่วนร่วมท า คือร่วมในข้ันดอนการด าเนินงานทั้งหมด  5)การมีส่วน
ร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมท า แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือ ในด้านอ่ืนๆ                    

นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วม ตามแนวทางพัฒนา
ชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้ แบ่งไว้ดังนี้ 
 
             1. ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าส่ิงใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
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             2. ร่วมค้นหาสิ่งที่จ าเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

       2.1 ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดส าดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขส่ิงใดก่อนหลัง 
              2.2 วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 

              2.3 ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ แก้ไข
ปัญหาที่วางแผนนั้น 

             2.4 ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้ 
              2.5 ร่วมด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 

             2.6 ร่วมติดตามการด าเนินงานและประเมินผลการด าเนินงาน 

             2.7 ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการด าเนินงาน 

    2.2.3 ขั้นตอนและลักษณะการมีส่วนร่วม   

ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพัฒนาโดยทั่วไปนั้นประชาชนอาจมาเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจ  จะท าอะไรเข้าร่วมในการน าโครงการไปปฏิบัติสละทรัพยากรต่าง  ๆเช่น  
แรงงานวัสดุเงินหรือความร่วมมือในองค์กร  หรือกิจกรรมเฉพาะด้านเข้าร่วมในผลประโยชน์ที่เกิดจาก
การพัฒนาและการประเมินผลโครงการและจากการศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆพบว่ามีนักพัฒนาและนักวิชาการที่ให้ความส าคัญเกี่ ยวกับ
ลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชน  ดังนี้ 
  Cohen และUphoff (บัญชร แก้วส่อง, 2531; อ้างอิงจาก Cohen and Uphoff, 
1977)ได้จ าแนกรูปแบบหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
   ขั้นตอนที่ 1  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision – Making) ในกระบวนของ
การตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระท า คือการก าหนดความต้องการและการจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวข้อง  การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการ
ต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อย ๆ  ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น  การตัดสินใจในช่วงการ
ด าเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
   ขั้นตอนที่ 2  การมีส่วนร่วมในการร่วมด าเนินการ (Implementation) ในส่วนที่เป็น
องค์ประกอบของการด าเนินโครงการนั้น จะได้มาจากค าถามท่ีว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการได้
บ้าง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและ
ประสานงาน  การขอความช่วยเหลือ  เป็นต้น 

   ขั้นตอนที่ 3  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้อง
พิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็น
ประโยชน์ในทางบวก  และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

   ขั้นตอนที่ 4  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลนั้นส่ิงส าคัญที่จะต้องสังเกตก็คือ ความเห็น (Views)ความชอบ (Preferences) และความ
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คาดหวัง (Expectations)ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ  ได้
   
  ไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ (กัญญารัตน์ อินตายวง, 2543 ; อ้างอิงจากไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์, 
2531)  ได้อธิบายถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้  2  ลักษณะ  คือ    
1.การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการตั้งแต่
เริ่มแรกจนจบโครงการเริ่มตั้งแต่เริ่มท าการศึกษาค้นหาปัญหา การร่วมคิดหาวิธีการแก้ปัญหาร่วมวาง
นโยบายแผนงานโครงการร่วมตัดสินใจหรือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
ร่วมปฏิบัติตามนโยบายหรือแผนงานโครงการให้บรรลุตามที่ก าหนดเอาไว้และร่วมควบคุมติดตาม
ประเมินผล    
2.การมีส่วนร่วมที่ไม่แท้จริงเป็นเพียงการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน โดยเฉพาะเข้าร่วมการปฏิบัติตาม
โครงการที่ได้มีการก าหนดเอาไว้   

สรุปลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ลักษณะกิจกรรม
โครงการตลอดจนปัญหาและความต้องการของประชาชนนั้นว่าประชาชนต้องการแก้ไขปัญหาด้วย
ตนเองหรือร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหาโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชนเป็นตัวกระตุ้นให้
การอบรม แนะน า ชี้น าให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดความคิดริเริ่มของชุมชนและความรับผิดชอบและ
ขยายบทบาทไปสู่กิจกรรมพัฒนาอ่ืนต่อไป 

  ธีรพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2543)  ได้สรุปแนวคิดการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการพัฒนาเป็น
การวัดเชิงคุณภาพออกเป็น  5  ขั้นตอน ดังนี้    
1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาภายในชุมชนตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจก าหนดความต้องการของชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการ  
2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการ ก าหนดวิธีการและแนวทางการด าเนินงานตลอดจนก าหนดทรัพยากร
และแหล่งทรัพยากรที่จะใช้    
3.การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์โดยการ
สนับสนุนทรัพย์วัสดุอุปกรณ์และแรงงานหรือเข้าร่วมบริหารงานประสานงานและด าเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก    
4.การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ที่พึงได้จากการพัฒนาหรือยอมรับผลประโยชน์อันเกิดจากการพัฒนาทั้งทางวัตถุและจิตใจ 
         5. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการพัฒนา ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการเข้า
ร่วมประเมินว่าการพัฒนาที่ได้กระท าไปนั้นส าเร็จตามวัตถุประสงค์เพียงใดซึ่งในการประเมินอาจเป็น
การประเมินย่อยเป็นการประเมินความก้าวหน้าเป็นระยะหรือกระท าในรูปของการประเมินรวมซึ่ง
เป็นการประเมินผลสรุปรวบยอดจะเห็นได้ว่าขั้นตอนการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกันมากนักจะแตกต่าง
กันบ้างในส่วนรายละเอียดที่ย่อยลงไปเท่านั้น 
 2.2.4 การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานสาธารณสุข การมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนแก้ไข
ปัญหาสาธารณสุขมีลักษณะดังนี้   
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  1. การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาหมายถึง การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาปัญหาหรือส ารวจปัญหาสาธารณสุขในชุมชนและได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา  
  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนหมายถึงการที่ประชาชนร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะในการวางแผนเพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขโดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจก าหนด
แนวทางและวิธีการที่จะท าในแต่ละกิจกรรม   
  3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานหมายถึงการที่ประชาชนเข้าร่วมในการวางแผน
พัฒนาสาธารณสุขร่วมกันสมทบทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการด าเนินกิจกรรมที่ได้ก าหนด
ร่วมกันเอาไว้   
  4. การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์หมายถึงการที่ประชาชนยอมรับและใช้ประโยชน์
จากผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม   

  5.การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลหมายถึงการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การติดตามความก้าวหน้าความส าเร็จของการด าเนินงานกิจกรรมติดตามปัญหาและอุปสรรคที่จะ
เกิดข้ึนและได้ร่วมประชุมเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงหาแนวทางด าเนินงานต่อไป 
 จะเห็นว่าจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดของ 
Cohen และUphoff เป็นแนวคิดที่เป็นระบบมากที่สุด  เพราะเป็นแนวคิดที่เริ่มจากการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ  คือ  การก าหนดความต้องการ  การจัดล าดับความส าคัญ  และการเลือกแผนงาน
โครงการ  กิจกรรม  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ก าหนดว่า  ใคร  ท าอะไร  
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ซึ่งมองทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับ
บุคคลและชุมชนทั้งทางบวกและทางลบ  และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วม  หมายถึงการให้ภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน เช่น ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท าการพัฒนา ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ระดับการมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่าง ๆ จะบ่งบอกถึงความย่ังยืนของกิจกรรมนั้น ๆ  
กล่าวคือ ถ้าภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิได้เข้ามามีส่วนร่วมมากเท่าใด
จะท าให้ภาคีเครือข่ายรู้สึกในความเป็นเจ้าของ  มีส่วนรับผลประโยชน์จากการพัฒนา ก็จะท าให้การ
ด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิประสบความส าเร็จและบรรลุตามเปูาหมายและวัตถุประสงค์ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าของ
ตกแต่งบ้านและเส่ือกก 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตู้เส้ือผาของตกแต่งบ้านจากวัสดุเส่ือกก และ 
3) ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าของตกแต่งบ้านจากวัสดุ
เส่ือกก โดยศึกษางานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

ลักษณพร โรจน์พิทักษ์กุล .2555  ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างมูลค่าเพ่ิมการทอเส่ือกกเพ่ือ
เศรษฐกิจของชุมชนต าบลกระทุ่มแพ้ว อ าเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า
สถานการณ์การทอเส่ือกกของชุมชนต าบลกระทุ่มแพ้ว ปัจจุบันลดจ านวนน้อยลงไปมาก โดยที่
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 58 มีรายได้จากการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนเฉล่ียต่อเดือนมากที่สุด 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 80 มีภาวะหนี้สินมากที่สุด ร้อยละ 73 
ส าหรับการน าเส้นกกส้ันมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับชุมชนนั้นประชาชนเห็น
ด้วยร้อยละ 100 ด้านแบบแผนการทอเส่ือกกของชุมชนเป็นการพึ่งแรงงานในครอบครัว พ่ึงทรัพยากร
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ท้องถิ่น พ่ึงตัวเอง และพ่ึงกันเอง โดยที่ชุมชนมีปัจจัยภายในที่มีศักยภาพอันเป็นรากฐานส าคัญ 3
ประการ คือ 1)โครงสร้างทางสังคม (Structure) 2) ความสามารถในการผลิต (Ability) 3) ทักษะ 
(Skills) ในการศึกษาได้น าปัจจัยภายในชุมชนมาเป็นฐานของการพัฒนาและน าปัจจัยภายนอกมาเป็น
ส่วนเสริมในการสร้างมูลค่ าเพ่ิมการทอเส่ือกกเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนโดยการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(Community based) การให้ความรู้ (knowledge) และสร้างกระบวนการการเรียนรู้ (Learning 

process) การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ (Net work) ผลของวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ส่งผลให้ชุมชน
ต าบลกระทุ่มแพ้วได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากเส้นกก เป็นการน าเส้นกกขนาดส้ันที่ชุมชนขาย
เส้นก าละ 20 บาท น ามาสานถักลายอิสระเป็นตะกร้าเอนกประสงค์ที่หน่ายผลิตภัณฑ์ได้ในราคาสูงขึ้น 
มีตลาดรองรับแน่นอนโดยการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเส่ือกกบางพลวงที่มี
ชื่อเสียงระดับประเทศ ชุมชนได้รับความรู้ใหม่ในด้านเทคนิคการย้อมสีกกแบบถักเปีย เพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่าย และเชื่อมโยงกับหมู่บ้านใกล้เคียงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันเป็นฐานความเข้มแข็ง
ของชุมชนและเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน สังคม เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มั่นคงต่อไป  

ณฐพงศ์ พนาพุฒิกุล.2555 ได้ศึกษาเรื่อง โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สนามประดับตกแต่ง
ด้วยวัสดุจากเปลือกหอยกาบ ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้ใช้หลักแนวคิดของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
ตามรูปแบบของท้องถิ่น คือการน าวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนจังหวัดขอนแก่น มาเป็นส่วนประกอบหลักของ
ชิ้นงาน ได้แก่ วัสดุเปลือกหอยกาบ รวมไปถึงการศึกษาและสังเกตวิถีชีวิตและรูปแบบความเป็นอยู่ 

 

 

ของท้องถิ่นนั้น คู่กันกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตามแบบสมัยนิยม โดยมีการค านึงถึงรูปทรงและการ
ใช้สีของเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ การใช้ปูนเป็นวัสดุหลักของเฟอร์นิเจอร์นี้ 
เนื่องจากสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและการใช้งานในชีวิตประจ าวันในยุคสมัยนี้  

มานะ อินพรมมี(2554) ได้ศึกษาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากวัฒนธรรม
การแต่งกาย ของชนเผ่าบนพ้ืนที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์พบว่า เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของชาวเขาทั้ง 3 เผ่า ที่ศึกษามีความคล้ายคลึงกันคือ การใช้ผ้าสีด า เป็นสีหลักในการตัดเย็บชุดแต่ง
กาย ส่วนสีรองชาวเขาแต่ละเผ่าจะใช้แตกต่างกันโดยที่ เผ่าม้งจะใช้สีชมพูและสีฟูาเป็นส่วนใหญ่ เผ่า
เย้าใช้สีแดง สีขาว และสีเหลืองส้มเป็นส่วนใหญ่ และเผ่าลีซอจะใช้สีม่วง สีเขียวและสีน้ า เงินเป็นส่วน
ใหญ่ผลการออกแบบและประเมินแบบจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แบบโคมไฟตั้งพ้ืน โคมไฟตั้งโต๊ะ โคม ไฟ
แขวนผนัง รวม 9 แบบ แจกันขนาดเล็กและแจกันขนาดกลาง รวม 6 แบบ ผลการจัดท าต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ได้จัดท าต้องแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตั้งพ้ืน โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟแขวนผนัง จ านวน 9 ชิ้น 
จัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์แจกันขนาดเล็กและแจกันขนาดกลาง จ านวน 6 ชิ้น ผลการจัดอบรมให้กับ
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กลุ่มวิถีวัฒนธรรมส่ีชนเผ่าผู้เข้าอบรมมีทักษะงานฝีมือสามารถท าชิ้นงานตามต้นแบบได้และมีการ
สร้างสรรค์ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์นอกจากแบบที่ผู้วิจัยออกแบบได้ 

รจนา จันทราสาและคณะ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจาก
ใบหญ้าแฝก ผลการวิจัยพบว่า  1)ผู้บริโภคมีความคิดเห็นกับผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคมีความต้องการใน
รูปแบบเก้าอ้ีโยกมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกมากที่สุด รองมาคือ ชุดกระเป๋าสตรีและฉาก
กั้นห้องตามล าดับ 2) ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ 
รูปแบบของเก้าอ้ีโยกท่ีออกแบบและพัฒนานั้นมีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิต มีความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด 3)ผลการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝกมีความเหมาะสมของ
เก้าอ้ีโยกด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพมีความเหมาะสม ถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ ความสวยงามของ รูปทรงและรายละเอียดสามารถแสดงออกถึงความทันสมัย 

ชาญณรงค์ สุทธิลักษณ์สกุล (2545) ได้ศึกษาเรื่อง การใช้พ้ืนที่ภายในห้องพักของอาคารชุด
ราคาประหยัด : กรณีศึกษาโครงการสินธนาแมนชั่น(ถนนนวมินทร์), กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบว่าการอยู่อาศัยมีกิจกรรมหลายประเภท เนื่องจากพ้ืนที่มีอยู่อย่างจ ากัด ผู้อยู่จึงต้องใช้พ้ืนที่แบบ
ซ้อนทับกัน การศึกษาห้องชุดทั้งหมดพบเครื่องเรือนจ านวน 39 ชนิด โดยพบว่าที่นอนและตู้เส้ือผ้า
เป็นเครื่องเรือนหลักที่ต้องมีทุกห้อง และพบว่าผู้อยู่ที่เป็นเจ้าของห้องส่วนใหญ่มักใช้เครื่องเรือนแบบ
ถาวร แต่ผู้อยู่อาศัยแบบเช่าช่วงมักใช้เครื่องเรือนแบบชั่วคราว และผู้อยู่อาศัยแบบครอบครัวจัดพ้ืนที่
ส่วนนอนชิดติดกันและใช้พ้ืนที่ร่วมกันมากกว่าผู้อยู่อาศัยแบบเพ่ือนร่วมห้อง การใช้พ้ืนที่ภายใน
ห้องพักมีลักษณะยืดหยุ่น พ้ืนที่เดียวกันมักใช้หลายกิจกรรม โดยพ้ืนที่ส่วนเอนกประสงค์เป็นพ้ืนที่ใช้
งานหลัก ส่วนพ้ืนที่ระเบียงมักถูกดัดแปลงและเพ่ิมอุปกรณ์ให้เป็นส่วนซักล้าง ตากเส้ือผ้า และปรุง
อาหาร ในการศึกษาครั้งนี้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผังของห้องพักได้แก่ การจัดบริเวณระเบียงให้
มีราวตากเส้ือผ้าอ่างล้างจาน พื้นที่วางเตาแก๊ส และระบบระบายน้ า บริเวณประตูทางเข้าห้องควรเปิด
ออกและอยู่ห่างจากผนัง 60 เซนติเมตร เพ่ือให้สามารถวางตู้หรือชั้นได้ และมีพ้ืนที่ใช้สอยมากขึ้น 
ก าหนดต าแหน่งปล๊ักไฟฟูาและปล๊ักสายอากาศโทรทัศน์ไว้บริเวณผนังฝ่ังประตูทางเข้า เนื่องจากผู้อยู่
อาศัยส่วนใหญ่มักจัดตู้และชั้นวางโทรทัศน์ไว้ฝ่ังนี้ ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับบริเวณส่วนนอน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวความคิดงานวิจัย ดังนี้ 
 

 

 

 

รูปแบบผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นเอนกประสงค์ 

 

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมี
ต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 
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ภาพที่ 2.1 กรอบแนวความคิดงานวิจัย 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการศึกษาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเส่ือกก : กรณีศึกษา โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์นั้นผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยมีการ
ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล  เครื่องมือในการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูล 
และสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP) ของจังหวัด
มหาสารคาม ประเภทเส่ือกกจ านวน  22  กลุ่ม 

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย และ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามจ านวน 2กลุ่ม 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.  ท าการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์และเส่ือกกของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนรวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาจากข้อมูล ทั้งรูปแบบเอกสารและการสัมภาษณ์ 

 3.  ออกแบบร่าง (sketch design) ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกกเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ ความเป็นไปได้การผลิต 3 แบบ ระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแพงและ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม   

4.  วิเคราะห์แบบร่างของเฟอร์นิเจอร์ตู้เสื้อผ้าจากวัสดุเส่ือกกเพ่ือเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุด 

5.สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก   

6.  ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่ง
เรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก 

7.  สรุปผลการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย 
โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก 
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การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แบบสอบถามเรื่อง (Questionnaire)เป็นชุดของข้อค าถามที่ต้องการเร้าให้ผู้ตอบได้
สะท้อนข้อมูลที่ต้องการศึกษา โดยส่วนใหญ่แบบสอบถามมักนิยมใช้วัดสภาพที่เป็นจริง ความคิดเห็น 
ความรู้สึกหรือทัศนคติต่างๆ โดยทั่วไปแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 1.1 แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Form) 
  1.1.1 แบบให้เลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

  1.1.2 แบบให้ประมาณราคา 

 1.2 แบบสอบถามที่มีค าถามแบบปลายปิด (Open-ended Form) 
  เป็นแบบสอบถามท่ีมีค าถามแบบปลายเปิด เป็นแบบสอบถามท่ีให้ผู้ตอบ

เขียนตอบอย่างอิสระตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในข้อค าถาม 

 

เคร่ืองมือในการวิจัย 

1. แบบสอบถามเรื่อง การประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตูเส้ือผ้าจากเส่ือกกของ
ผู้ผลิต โดยแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องมือ โดยใช้ทฤษฎีองค์ประกอบ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ อุดมศักดิ์ สาริบุตร (2550) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตรวจค าตอบ  
(Check list) ของแต่ละคน 

  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตู้เส้ือผ้าจากเส่ือกกสร้างตาม
มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบดังนี้  
   ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนน 

   เห็นด้วยที่สุด     5  

   เห็นด้วยมาก    4 

   เห็นด้วยปานกลาง   3 

   เห็นด้วยน้อย    2 

   เห็นด้วยน้อยที่สุด   1 

ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะอ่ืนเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง 
ความคิดเห็นเชิงพรรณนา 

2. แบบสอบถาม เรื่อง การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตูเส้ือผ้าจากเส่ือกกของ
ผู้บริโภคเป็นแบบสอบถามผู้วิจัยได้ด าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องมือ โดยใช้ทฤษฎี                
ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายในด้านผลิตภัณฑ์ของศิ
ริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552)  
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ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามตรวจค าตอบ  
(Check list) ของแต่ละคน 

  ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตู้เส้ือผ้าจากเส่ือกกสร้างตาม
มาตรส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert Scale)โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบดังนี้  
   ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนน 

   เห็นด้วยที่สุด     5  

   เห็นด้วยมาก    4 

   เห็นด้วยปานกลาง   3 

   เห็นด้วยน้อย    2 

   เห็นด้วยน้อยที่สุด   1 

 

ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะอ่ืนเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง 
ความคิดเห็นเชิงพรรณนา 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเครื่องมือในการวิจัยทุกฉบับที่ได้รับคืน 

 2. น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่เรียบร้อยสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถามด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรกแกรมสถิติส าเร็จรูป ซึ่งหาค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินของความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ตู้
เส้ือผ้าจากเส่ือกกโดยหาค่าเฉล่ีย ( ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยวิธีการแปลผล โดยใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) 

ตามแนวทางของเบสต์ (Best, อ้างถึงในวัน เดชพิชัย, 2535 : 531) แปลคะแนนเป็นช่วง ๆ แต่ละ
ความหมายดังนี้ 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด 

  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า มาก 

  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า น้อย 

  ค่าเฉล่ียเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า น้อยที่สุด 

 4.แบบสอบถามปลายเปิด  ผู้วิจัยน ารวบรวมและน าเสนอในรูปแบบความเรียง 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 1. ร้อยละ( Percentage) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2541: 40) 
 

สูตร             P   =    f    100 

                         n          

  เมื่อ   P  แทน  ค่าร้อยละ 

   f   แทนจ านวนหรือความถี่ท่ีต้องการหาค่าร้อยละ 

   n   แทนจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

 2. ค่าเฉล่ีย (Mean) (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2550 : 33) 
 

สูตร        =  

       N 

  เมื่อ   แทน คะแนนตัวกลางเลขคณิต 

    แทน ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

      N แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
 

 3. ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  (ชูศรี  วงศ์รัตนะ. 2550 : 60) 
          

  สูตร         S.D. =   NX 2  - (X )2 

              N(N-1)   

 

  เมื่อ   S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

  X 2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกก าลังสอง 
        (X )2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลังสอง 
  N แทน จ านวนในกลุ่มเป้าหมาย 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

 ในการวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย 
โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกกนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยจนครบถ้วนตามวัตถุประสงค์
แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 

4.1 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่น
อเนกประสงค์และเส่ือกก  

ผู้วิจัยได้ศึกษาผลิตภัณฑ์เส่ือกกท้ังเอกสาร งานวิจัย และการลงพ้ืนที่ ท าการเก็บข้อมูล พบว่า 
ผลิตภัณฑ์เส่ือกกของกลุ่มตัวอย่าง คือ  กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้พันธุ์กกกระจูด (ต้นไหล) เป็นวัสดุหลักในการผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติ
เมื่อแปรรูปแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ซึ่งส่วนมากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ส่วน
ผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคเลือกซื้อ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ประเภทรองนั่ง ผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ในด้าน
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมักใช้เทคนิคการมัดย้อม อันจะเกิดลายบนเส้นกก และมักใช้สี
น้ าตาลเป็นหลัก เพื่อน าไปทอเป็นลวดลายสร้างสรรค์ต่อไป ส่วนด้านเทคนิคการทอใช้แบบลายแม่บท  
 

4.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก 

ผู้วิจัยได้ศึกษาด้านผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นอเนกประสงค์และเส่ือกก ทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ประเภทผลิตภัณฑ์อุปโภค ประโยชน์ใช้สอยเครื่องทางด้านตกแต่งบ้านพักอาศัยและอาคารการ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ควรยึด
หลักหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ดี เพ่ือตอบสนองทางด้านอ านวยความสะดวกใน
ชีวิตประจ าวันโดยเน้นการมีองค์ประกอบด้านประโยชน์ใช้สอย รูปทรงสีสันต้องสวยงาม ราคาที่
ประหยัดอีกแง่มุมหนึ่งต้องค านึงถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่มักนิยมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ของตกแต่งบ้านเพราะมีความสวยงาม 
ทนทาน มีรูปแบบที่หลากหลาย โดยการออกแบบโครงสร้าง ( design)ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกกเพ่ือวิเคราะห์รูปแบบ 
ความเป็นไปได้การผลิต 3 แบบ ระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนต าบลแพง อ าเภอโกสุม
พิสัย และ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการ
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วิเคราะห์ความน่าจะเป็นในเรื่อง วัสดุ รูปแบบและกรรมวิธีการผลิต พบว่า รูปแบบที่น่าจะมีความ
เป็นไปได้เป็นดังภาพที่ 4.1  

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 
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                             ภาพที่ 4.2 โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 

 แบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย  
แบบโครงสร้างผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก 

 
ภาพที่ 4.3 ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่น
อเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกกส าเร็จ 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 
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4.3 ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์จากเส่ือกก 

หลังจากผู้วิจัยประเมินผลความคิดเห็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นอเนกประสงค์ระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ต าบลแพง อ าเภอโกสุมพิสัย และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จากการวิเคราะห์ความ
น่าจะเป็นในเรื่อง วัสดุ รูปแบบและกรรมวิธีการผลิต พบว่า รูปแบบที่น่าจะมีความเป็นไปได้เป็นดัง
ภาพที่1แล้วผู้วิจัยได้น าผลการประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ดังภาพที่ 4.1เพ่ือน าไปหาความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกกจ านวน 200 คนผลการวิเคราะห์พบว่า 
 

ตาราง 4.1 ตารางแสดงสถานภาพทั่วไป 
 

ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ  

  ชาย 70 35 

  หญิง 130 65 
     

2. อายุ  

  11 – 20 ปี / (หญิง 45 คน /ชาย 15 คน) 60 30 
  21 - 30 ปี/ (หญิง 27 คน /ชาย 9คน) 36 18 
  31 –40 ป/ี (หญิง 32 คน /ชาย 11 คน) 43 21.5 
  41 – 50 ปี/ (หญิง 37 คน /ชาย 9คน) 46 23 
  51 ปี ขึ้นไป/ (หญิง 9 คน /ชาย 6คน) 15 7.5 
     

3. อาชีพ  

  นักเรียน นิสิต นักศึกษา / (หญิง 45คน/ชาย 15 คน) 60 30 
  ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / (หญิง 27 คน/ ชาย 9 คน) 36 18 
  พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง / (หญิง 32 คน/ ชาย 11

คน) 
43 21.5 

  เกษตรกร / ค้าขาย / อาชีพอิสระ/ (หญิง 37คน/ ชาย 
9คน) 

46 23 

  เกษียณ / (หญิง 9คน/ ชาย 6คน) 15 7.5 
     

4. รายได้ต่อเดือน 

  น้อยกว่า 15,000 บาท 82 41 
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ที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 
     
  15,001 – 25,000 บาท 72 36 
  25,001 – 35,000 บาท 34 17 
  มากกว่า 35,000 บาท 12 6 

5. สถานที่เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์เส่ือกก 

  ท้องถิ่นที่ท าการผลิต 47 23.5 
  ศูนย์โอทอป 42 21 
  งานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของหน่วยงานราชการ 57 28.5 
  ตลาดนัด 35 17.5 
  ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 19 9.5 

 
จากตาราง 4.1ตารางแสดงสถานภาพทั่วไปของผู้บริโภคพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก

เป็นเพศหญิง  จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนทั้งหมด 200คน เพศชายจ านวน 50 
คน จากจ านวนทั้งหมด 200 คน คิดเป็นร้อยละ 25 คน เพศหญิงที่อยู่ในช่วงอายุ 31 – 40 ปี มี
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 43ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทหรือลูกจ้างเพศหญิงจ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.5 ส าหรับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 35,000 บาทมีจ านวน 12 คน คิดเป็น ร้อยละ 6 
และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากเส่ือกกที่ท้องถิ่นที่ท าการผลิต จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 มีการ
เผยแร่สินค้าลงส่ือทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้แก่ลูกค้าในการส่ังซื้อสินค้า จ านวน 19 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.5    
 

ตาราง 4.2 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียน
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเสื่อกกของผู้บริโภค 
ที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ร้อยละ
ของผู้ที่มี
ความ

พอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

แปล
ความหมาย 

1 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
เดิม 

4.65 .520 92.84 ระดับมากที่สุด 

2 ผลิตภัณฑ์สามารถอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.68 .635 93.6 ระดับมากที่สุด 

3 ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน 4.50 .611 90.00 ระดับมาก 

4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 4.94 .238 98.80 ระดับมากที่สุด 
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5 ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม สร้างคุณค่า
ในจิตใจ 

4.68 .565 93.60 ระดับมากที่สุด 

6 ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรมได้ 

4.32 .688 86.40 ระดับมาก 

7 ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม 4.38 .591 87.54 ระดับมาก 

 

8   ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 4.94 .238 98.80 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียผลรวม 4.63 .510 92.69 ระดับมากที่สุด 

 

ตาราง 4.3 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่น
อเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกกของผู้บริโภค 
ที ่ รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 

  S.D. ร้อยละ
ของผู้ที่มี
ความ

พอใจต่อ
ผลิตภัณฑ์ 

แปล
ความหมาย 

1 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์
เดิม 

4.51 .505 90.5 ระดับมาก 

2 ผลิตภัณฑ์สามารถอ านวยความสะดวกใน
การใช้งาน 

4.57 .620 91.4 ระดับมากที่สุด 

3 ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน 4.55 .617 91 ระดับมากที่สุด 

4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 4.97 .239 99.40 ระดับมากที่สุด 

5 ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม สร้างคุณค่า
ในจิตใจ 

4.62 .557 92.40 ระดับมากที่สุด 

6 ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรมได้ 

4.31 .686 86.20 ระดับมาก 

7 ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม 4.45 .600 89 ระดับมาก 

 

8   ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ 4.95 .238 98.80 ระดับมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียผลรวม 4.61 .507 92.33 ระดับมากที่สุด 

หมายเหตุ : ในตารางที่ 4.2 และ 4.3 ผู้ประเมินความพึงพอใจคือกลุ่มเดียว มีจ านวน 200 คน  
ตาราง 4.2 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่ง

เรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเสื่อกกของผู้บริโภคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเส่ือกกคิดเป็นร้อยละของผู้ที่มี
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ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 98.80 ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในระดับมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละของผู้ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 98.80 ด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละของผู้ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 92.84 ด้าน
ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม สร้างคุณค่าในจิตใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ของผู้ที่มีความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 93.60 โดยในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเส่ือกกในหัวข้อรายการประเมินทั้ง 8 ข้อ 
ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละของผู้ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 92.69 ผู้บริโภค ข้อมูล
จากผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมลายเส่ือกกให้มีหลากหลายและมีลวดลายที่ทันตามยุคตาม
สมัย โดยดูจากลายกระเบ้ืองเป็นตัวอย่างเพ่ิมความคงทนให้มากขึ้นและควบคุมราคาจ าหน่ายสินค้าให้
เหมาะสมแก่ผู้บริโภค 

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเสื่อกกของผู้บริโภคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเส่ือกกคิดเป็นร้อยละของผู้
ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 98.80 ด้านผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในระดับมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละของผู้ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 99.40 ด้านผลิตภัณฑ์มีความแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์เดิมในระดับมาก คิดเป็นร้อยละของผู้ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 90.50 
ด้านผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม สร้างคุณค่าในจิตใจในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ของผู้ที่มี
ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 92.40 โดยในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัยจากวัสดุเส่ือกกในหัวข้อรายการ
ประเมินทั้ง 8 ข้อ ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละของผู้ที่มีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ร้อยละ 92.33
ของผู้บริโภค ข้อมูลจากผู้บริโภคให้ข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมลายเส่ือกกไม่จ าเป็นต้องมีมากมายให้
สลับซับซ้อนนัก ควรมีหลายแบบบางแบบอาจจะลายเรียบๆ บางแบบอาจเป็นลายการ์ตูน ส่ิงส าคัญ
ต้องเพ่ิมความคงทนให้มากขึ้นและควบคุมราคาจ าหน่ายสินค้าให้เหมาะสมแก่ผู้บริโภค เป็นต้น 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้พันธุ์กกกระจูด (ต้นไหล) เป็นวัสดุหลักในการผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติ
เมื่อแปรรูปแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ซึ่งส่วนมากแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของใช้ ด้าน
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมักใช้เทคนิคการมัดย้อม และใช้สีน้้าตาลเป็นหลัก ส่วนด้าน
เทคนิคการทอใช้แบบลายแม่บท  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก 

ผู้วิจัยและกลุ่มตัวอย่างได้ร่วมกันพัฒนารูปแบบประเมินผลความคิดเห็นเฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ โดยการออกแบบร่าง (sketch design) 
แล้วมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในเรื่อง วัสดุ รูปแบบและกรรมวิธีการผลิตพบว่า ผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์และเส่ือกกสามารถปรับปรุงพัฒนารูปแบบและความสวยงามของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของตลาด ความพึงพอใจของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ควรปรับปรุงถึงความแตกต่างจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมได้อย่างเห็นภาพอย่างชัดเจนและเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยที่มากขึ้นรวมถึงศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในการน้าเข้าสู่การผลิตในงานอุตสาหกรรม 

ความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็ก
ก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก  

ผู้วิจัยได้สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก  เพ่ือน้าไปหาความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัยและโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก 
จากผู้บริโภค จ้านวน 200 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัยในระดับมากที่สุดร้อยละ 98.80 ( =4.94) ส้าหรับโต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก ในระดับมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 98.80 ( =4.95) ผู้บริโภค
ยังให้ข้อเสนอแนะว่า ผลิตภัณฑ์ควรสามารถถอดประกอบได้ สะดวกแก่การขนย้าย, ผลิตภัณฑ์มี
น้้าหนักมากและผลิตภัณฑ์ควรมีหลากหลาย  

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก แนวโน้มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ้งได้ข้อมูลจากความพึงพอใจ
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ของผู้บริโภคที่มีต่อผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิ เจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นอเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การอ้านวยความสะดวกด้านการใช้งานใน
ตัวผลิตภัณฑ์ ความแข็งแรงทนทาน ด้านความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมสามารถปรับปรุงในเรื่องของ
ราคาให้ลดต่้าลงได้อีก จุดอ่อนทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบการผลิตใน
อุตสาหกรรมได้หรือไม่ และสามารถควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมเพียงใด รวมถึงความคงทน
ของผลิตภัณฑ์ หากปรับปรุงจุดอ่อนที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มียอดจ้าหน่ายที่มากขึ้น 
การยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ก็จะเพ่ิมอย่างมากเช่นตาม อีกด้านหนึ่งการเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ
เพ่ือป้อนเข้าสู่การผลิตในระบบภาคอุตสาหกรรม การเก็บรักษาวัตถุดิบให้มีอายุยาวนาน ต้องมีการ
ปรับปรุงวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นในล้าดับต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก  

ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์
จากวัสดุเส่ือกก  

1.1 ควรได้รับการพัฒนาทางด้านสีสันและลวดลายที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้บริโภค เช่น ลวดลายของกระเบ้ืองที่สวยงาม อาจมีการประดับด้วยอัญมณีและของประดับที่
สวยงาม เป็นต้นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส้าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่น
อเนกประสงค์จากวัสดุเส่ือกก  

1.2 ควรเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ (Knock down Furniture) 
ให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภค ด้านการใช้งาน มีรูปแบบที่หลากหลายทั้งแนวตั้ง
แนวนอนและอ่ืนๆ  

1.3 สะดวกในการขนส่ง ค้านึงถึงเรื่องน้้าหนัก ความคงทน 

1.4 ขยายด้านการตลาดให้มีการส่ือประชาสัมพันธ์ด้านการต่างประเทศ รวมถึง
การตลาดทางอินเตอร์เน็ต 

 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  

  2.1 ควรมีการท้าวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิม ให้มีรูปแบบที่
หลากหลายและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงภายใต้ราคาท่ีเหมาะสม 

  2.2 ควรศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการ 

2.3 ศึกษาความต้องการ ความนิยมของตลาดต่างประเทศ เพ่ือขยายช่องทาง
การตลาด อาจเป็นโอกาสเพ่ิมมูลค่าได้อีกมากในมุมหนึ่ง 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 แบบประเมิน 

เรื่อง การประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับออกแบบผลิตภัณฑ์ 

เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 
 

ชื่องานวิจัย การออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะ
เก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ 

ผู้วิจัย  นายนพดล ใหม่คามิ 
สังกัด    คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

ค าชี้แจง แบบประเมินนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน    
เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ใน 

การน าไปใช้ต่อไปออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
   ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ประเมิน 

   ตอนที่ 2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียน
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ของผู้บริโภค 

ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอ่ืน 

ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความท่ีท่านต้องการเลือก 

1. เพศ    

 หญิง     ชาย 

2. อายุ  

11-20 ปี 21-30 ปี 31-40 ปี  41-50 ปี  51 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ 

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  

พนักงานบริษัท / ลูกจ้าง เกษตรกร / ค้าขาย / อาชีพอิสระ เกษียณ 

 

4. รายได้ต่อเดือน 

น้อยกว่า 15,000 บาท 15,001 – 25,000 บาท  

25,001 – 35,000 บาท มากกว่า 35,000 บาท 

5. สถานที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เส่ือกก 

ท้องถิ่นที่ท าการผลิต  ศูนย์โอทอป  

งานจัดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนของหน่วยงานราชการ 
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ตลาดนัด   อ่ืน ๆ ....................................................................... 
 

ตอนที่ 2ความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ี
นั่งเล่นเอนกประสงค์ของผู้บริโภค 

   

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่อง หน้าข้อความท่ีท่านมีความคิดเห็นโดยมีเกณฑ์การให้
คะแนนค าตอบดังนี้  
   ระดับความคิดเห็น  ระดับคะแนน 

   เห็นด้วยที่สุด     5  

   เห็นด้วยมาก    4 

   เห็นด้วยปานกลาง   3 

   เห็นด้วยน้อย    2 

   เห็นด้วยน้อยที่สุด   1 
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ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอี้น่ังเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์ของ
ผู้บริโภค 
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        ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นเอนกประสงค์
ของผู้บริโภคจากวัสดุเส่ือกกนี้ เฟอร์นิเจอร์โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่น
เอนกประสงค์ของผู้บริโภคและของใช้เอนกประสงค์ ทั้งสองชิ้น ชิ้นแรกเป็นโต๊ะและเก้าอ้ีนั่งเรียน
ส าหรับเด็กก่อนปฐมวัย โต๊ะขนาดของความกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากับ 56x40 x30 

เซนติเมตร เก้าอ้ีขนาดของความกว้าง ความยาว และความสูงเท่ากับ 35x28 x20 เซนติเมตร  เป็น
ลักษณะเป็นรูปทรงส่ีเหล่ือมใช้นั่งท างาน   ใช้เสื่อกกโทนสีน้ าตาลแดง ลายมัดหมี่และลายเปียเป็นหลัก
ราคา 4,500 บาท ชิ้นที่สองเป็นโต๊ะนั่งเล่นเอนกประสงค์และเก้าอ้ี โต๊ะขนาดของความกว้าง ความ
ยาว และความสูงเท่ากับ 1.20x65 x65  เซนติเมตร เก้าอ้ีขนาดของความกว้าง ความยาว และความ
สูงเท่ากับ 45x40 x42 เซนติเมตร เป็นโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นใช้ในงานทั่วไป   ใช้เส่ือกกโทนสีน้ าตาลแดง 
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ลายมัดหมี่และลายเปียเป็นหลักราคา 15,500 บาท ใช้นั่งเล่นเป็นของตกแต่งเอนกประสงค์ตาม
สถานที่ต่างๆเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

 

ที ่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 ผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิม      

2 ผลิตภัณฑ์สามารถอ านวยความสะดวกในการใช้งาน      

3 ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทาน      

4 ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม      

5 ผลิตภัณฑ์มีรูปลักษณ์สวยงาม สร้างคุณค่าในจิตใจ      

6 ผลิตภัณฑ์สามารถการผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้      

7 ผลิตภัณฑ์มีราคาที่เหมาะสม      

 

ตอนที่ 3ข้อเสนอแนะอ่ืน 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 

 

 

 



65 
แบบประวัติผู้วิจัย 

 

 

ชื่อ-สกุล   นายนพดล ใหม่คามิ  

ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

สถานที่ท างาน    คณะวิศวกรรมศาสตร์  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

โทรศัพท์          093-397-5842  
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ภาคผนวก ข 

ภาพประกอบการวิจัย 
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ภาพที่ ข-1 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 

 

ภาพที่ ข-2 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 
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ภาพที่ ข-3 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

 

ภาพที่ ข-4 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 
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ภาพที่ ข-5 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

 

ภาพที่ ข-6 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 
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ภาพที่ ข-7 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

 

ภาพที่ ข-8 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็กก่อน
ปฐมวัย จากวัสดุเส่ือกกแล้วเสร็จ 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 

 



64 
 

 

 

ภาพที่ ข-9 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 

 

 

 

ภาพที่ ข-10 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเนั่งเล่น
อเนกประสงค์ จากวัสดุเส่ือกก 
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 ภาพที่ ข-11 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

 

ภาพที่ ข-12 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 
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ภาพที่ ข-13 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

 

ภาพที่ ข-14 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 
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ภาพที่ ข-15 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

ภาพที่ ข-16 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 
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ภาพที่ ข-17 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ 
จากวัสดุเส่ือกก 

 

 

ภาพที่ ข-18 ภาพขบวนการขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียนส าหรับเด็ก
ก่อนปฐมวัย ชุดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเล่นอเนกประสงค์ จากวัสดุเส่ือกกแล้วเสร็จ 

ที่มา : นพดล ใหม่คามิ. 2560 

 


