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บทคัดย่อ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัยมีแนวคิดในการเพิ่ม

มูลค่าสินค้าจากเศษวัสดุไม้เหลือใช้ จากการท างานของกลุ่มสหกรณ์ไม้ในจังหวัดสุโขทัย ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานเพิ่มรายได้ในครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดความยั่นยืนของวัฒนธรรมท้องถิ่น งานวิจัยน้ีจึงมุ่ง
ศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุของกลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ ที่มีความสอดคล้อง
กับความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

จากการศึกษาข้อมูลในเบื้องต้นเก่ียวกับรูปแบบที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างมูลราคาเพิ่มให้กับเศษวัสดุได้แก่ กรอบรูป
โคมไฟ ภาพประดับผนังค ามงคล กล่องอเนกประสงค์ และงานปั้นจ๋ิว แล้วน ามาสร้างภาพจ าลองเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย 
ร่วมกับแบบประเมินความต้องการน าเศษวัสดุไม้มาใช้ท าของตกแต่งบ้าน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุจากกลุ่มสหกรณ์ต่างๆ ใน
อ าเมือง จังหวัดสุโขทัย จ านวน 20 คน น ามาหาค่าเฉลี่ยความต้องการต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ แล้วน ารูปแบบจากการประเมินที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการออกแบบในด้านประโยชน์ใช้สอย ด้านความสวยมาก และด้านกรรมวิธีการผลิต 

ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์ภาพประดับผนังค ามงคลได้รับความนิยมมากที่สุด และผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินผลว่า
มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีสีสันที่สวยงาม มีความประณีตเรียบร้อย วัตถุดิบหาได้ในท้องถิ่น ขั้นตอนในการผลิตไม่ซับซ้อน
และมีความเหมาะสมกับทักษะผู้สูงอายุ  
ค าส าคัญ : ของตกแต่งบ้าน, เศษวัสดุไม้, ผูสู้งอายุ 

 

Abstract 
The research concepts of furnishing product design from scrap wood for gaining elder people income 

in Sukhothai province were to increase the value of products made from the scrap wood which abandoned 
from home decoration by handicraft wood product group, to reduce consumption of natural resources, to 
extent occupation and gain domestic income and to support sustainable local culture. Thus, this research 
was aimed to design home decoration products from scarp wood by handicraft wood product group 
according to the demand of elder people in Tumbon Ban kluai and Tambon Ban kwang, Mueang district, 
Sukhothai province.  

From the basic data, the possible pattern of the increasing scrap wood value such as picture flame, 
desk lamp, wall decorated picture flame, box and small ceramic was contributed as a research model and 
considered by the evaluation report of scrap wood demand for home decoration. 20-elder people of the 
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handicraft wood product group from Mueang district, Sukhothai province were averaged for demanding 
products in each type and then selected maximum average of product demand for evaluating the benefit, 
the charming and the processing of product by design specialists.  

The results showed that the wall decorated picture flame was a famous product and was evaluated 
about benefit, charming, elegance, easy searching materials in local area, uncomplicatd processing and 
suitable for elder people skill.  
 The suggestions for next research were consideration of marketing demand for designed product, 
extent handicraft wood product group to show their products in exhibition and cumulative products as a 
round relief type.   
Keywords: Home decoration, Scrap wood, Elderly  
 
1. บทน า 
 สุโขทัยหรือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยตั้งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยและเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของ
ประเทศในศตวรรษที่ 13 – 14 ระบบเศรษฐกิจของราชอาณาจักรขึ้นอยู่กับผลผลิตทางการเกษตรและการส่งออกสินค้าเครื่อง
เคลือบดินเผาที่มีคุณภาพสูงโดยในสมัยน้ันนับเป็นยุคทองของประเทศไทยสมัยหน่ึง ส่งผลให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเห็นได้จาก
โบราณสถานต่างๆได้แก่ วัดเจดีย์และประติมากรรมซ่ึงแสดงให้เห็นแบบอย่างของศิลปะของที่รู้จักกันในนาม “ศิลปะสุโขทัย” เมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก(UNESCO)เ ม่ือพ .ศ .2534 สถาปัตยกรรมของเมือง
ประวัติศาสตร์สุโขทัยให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยว 
 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว อุทยาน-ประวัติศาสตร์สุโขทัย สินค้าของที่ระลึกมากมายที่
ท าเลียนแบบของโบราณศิลปะสุโขทัยสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งน้ีคาดหวังต่อความส าเร็จของวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์คือ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันเป็นประโยชน์ทางการศึกษา สังคมเศรษฐกิจ และเป็นประโยชน์ทุกภาคส่วนรวมทั้งชุ มชนชุมชนเมือง
เก่าเป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยู่ภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย 

จากการที่ผู้วิจัยเดินทางไปจังหวัดสุโขทัยและมีโอกาสสัมภาษณ์ นายประทวน อินเพชร ประธานกลุ่มสหกรณ์บริการ
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวางจ ากัด ตั้งอยู่ที่ 149 ต าบลบ้านกล้วย และนายวิชา อ่อมอินทร์ ประธานกลุ่มกลุ่มสหกรณ์บริการ
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านรามใหญ่จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ต าบลเมืองเก่า  กลุ่มหัตถกรรมทั้งสองแห่งอ ยู่ในอ าเภอเมือง จังหวัด
สุโขทัย รวมทั้งสมาชิกและชาวบ้านที่พักอยู่ใกล้กับกลุ่มสหกรณ์ เม่ือวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556  พบว่ามีวัสดุเศษไม้จากการ
ท างานหัตถกรรมของทั้งสองกลุ่มปริมาณมากในแต่ละวัน สามารถแยกออกได้เป็น 3 ชนิด คือ 1)ขี้เลื่อยไม้จากการใสด้วยกบไฟฟ้ามี
ลักษณะเป็นฝุ่นละเอียดและหยาบ 2)เศษไม้บางแหลมจากการตัดแต่งไม้ให้ได้ขนาด และ3)เศษไม้เป็นท่อนหรือแผ่นสั้นๆขนาด
ต่างๆ  เศษไม้ที่เหลือเหล่าน้ีจะมีผู้มารับซ้ือในราคาต่ า เพื่อน าไปเป็นเชื้อเพลิง หรือวัสดุทางการเกษตร เช่น ใช้เป็นวัสดุส าหรับการ
เพาะเห็ด  ประธานกลุ่มฯ สมาชิกรวมทั้งผู้สูงอายุในชุมชนส่วนใหญ่ จึงมีความต้องการที่จะน าเศษไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่า
การขายทิ้ง แต่ไม่ทราบวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุเหล่าน้ี ผู้วิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะน าเอาเศษวัสดุไม้ที่เหลือจากการท างาน
หัตถกรรมของกลุ่มสหกรณ์ฯทั้งสองกลุ่ม น ากลับมาใช้ใหม่ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าของเศษ
วัสดุเหลือทิ้ง ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองโดยการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงาน
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เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และเพิ่มช่องทางของอุตสาหกรรมในครัวเรือน ให้คนมีงานท าสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้าน 
นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความม่ันคงของเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนของ
วัฒนธรรมท้องถิ่น   
 จากความเป็นมาของสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท าการศึกษาแนวทางการน าเศษวัสดุเหลือใช้จาก
การท าผลิตภัณฑ์ไม้น ากลับมาใช้ใหม่(Recycle)โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส าหรับใช้ภายในที่พักอาศัย  เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าจากเศษวัสดุไม้ที่เหลือใช้ของกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวางจ ากัด และกลุ่มสหกรณ์บริการ
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านรามใหญ่จ ากัด ต าบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งจัดท าต้นแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ ภายใต้
การผสมผสานสอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และความเป็นไปได้ที่จะให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณแหล่งผลิตของทั้งสอง
กลุ่มอาชีพหัตถกรรม ได้เรียนรู้วิธีการท าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ เพื่อสามารถน าไปผลิตและจ าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มา
ศึกษาดูงานหัตถกรรม อันจะน าไปสู่การส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมในครัวเรือน พร้อมทั้งสร้างงานและเสริมรายได้ให้แก่ชุมชน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุของกลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนต าบล
บ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ดังแผนภาพกรอบแนวคิดการวิจัยทั้งหมด  
ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยทั้งหมด  

1. ที่มาและปัญหาที่ท าการ
วิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  ปฏิบัติการวิจัย 

 3.  ผลงานวิจัยและประโยชน์
ที่ได้รับ 

เศษวัสดุไม้ จากการท า
ผลิตภัณฑ์ไม้ของสหกรณ์

บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้
บ้านรามจ ากัด และกลุ่ม
สหกรณ์บริการหัตถกรรม

ผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวางจ ากัด 
มีปริมาณมาก ขายราคาถูก 

ประธานกลุ่มและผู้สูงอายุ จึง
ต้องการน ามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ แต่
ขาดวิธีการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและ

เทคโนโลยีท้องถิ่น 

ศึกษาและจ าแนกเศษวัสดุไม้ที่เหลือใช้ 
จากการท างาน 

 
ศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

จากวัสดุเศษไม้ 
 

ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก 
เศษวัสดุไม้และต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

 
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง

บ้านให้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน 

 - ได้แนวทางการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าจากเศษวัสดุไม้ 
- เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 
พร้อมทั้งสร้างงานและสร้าง
รายได้ให้แก่ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

- กระบวนการแปรรูปเศษ
วัสดุไม้เพื่อให้มี  
  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่า 
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 โดยบทความฉบับน้ีได้น าเสนอรายละเอียดในส่วนของการก าหนดแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ที่
สอดคล้องกับเศษวัสดุไม้ของชุมชนและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตของชุมชนต าบลบ้านกล้วยและ
ต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  
 
 ดังน้ันการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย ดังแผนภาพ
แสดงแนวคิดการด าเนินงานตามขั้นตอน ภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงแนวทางในการด าเนินงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่ม

ผู้สูงอายุ จังหวัดสุโขทัย ที่มา : สุธิดา ดงแสนสุข.2560 
 
ค าถามการวิจัย (RQ หมายถึง Research question) 
ค าถามที่ 1(RQ.1) ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัด 
  สุโขทัย มีความต้องการน าเศษวัสดุไม้มาใช้ท าผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านในลักษณะใดได้บ้าง 
ค าถามที่ 2(RQ.2) ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัด 
  สุโขทัย มีความพึงพอใจต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์รูปแบบใด 
ค าถามที่ 3(RQ.3)  ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อผลงานการออกแบบในด้านการใช้งาน ความสวยงาม และ 
  กรรมวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับทักษะของผู้สูงอายุอย่างไร 
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้งน้ีผู้วิจัยได้ศึกษาความต้องการของผู้สูงอายุกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง จ ากัด ที่ตั้ง
อยู่ต าบลบ้านกล้วย ตั้งอยู่ที่ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย เก่ียวกับการน าเศษวัสดุไม้มาผลิตเป็นของตกแต่งบ้านโดยมี
แบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ที่เหลือใช้ในกลุ่มสหกรณ์บ้านขวางและบ้านกล้วย  แบ่งออกเป็น 3 
แบบสอบถาม ดังน้ี 
 1.เพื่อศึกษาเก่ียวกับความต้องการน าเศษวัสดุไม้มาใช้ท าผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านกล้วยและ
ต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม 
 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อแบบร่างผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถาม 
 3เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความคิดเห็นต่อผลงานการออกแบบในด้านการใช้งาน ความสวยงาม และกรรมวิธีการผลิตที่
สอดคล้องกับทักษะของผู้สูงอายุ 
 
วิธีการและเครื่องมือในการวิจัย 

การวิจัยมีขั้นตอนการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกรอบการวิจัย เพื่อมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อการรับรู้ของ
บุคคลทั่วไป การเก็บข้อมูลใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ simple random sampling จ านวน 20 คน ซ่ึงเป็นชาวบ้านอาศัยอยู่ใน
ชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 

จากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ 50-60 ปีสมรสแล้ว และมีความสนใจในการน าเศษวัสดุไม้มาใช้ท า
ของตกแต่งบ้านในระดับมาก โดยมีวิธีการและเครื่องมือดังต่อไปน้ี     

ขั้นแรกท า ศึกษาประเภทของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่มีความน่าสนใจที่และเป็นไปได้น าเสนอ ดังต่อไปน้ี กรอบรูป 
โคมไฟ ภาพประดับผนัง กล่องเอนกประสงค์ งานปั้นจ้ิว เพื่อใช้สอบถามความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้
แปรรูปของกลุ่มชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง แบบสอบถามจะมีการวัดระดับความพึงพอใจด้านละ 5 ระดับ โดย
ระดับ 5 มีค่าสูงที่สุด แบบสอบถามก าหนดให้ระดับความคิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้านซ้ายอยู่ในตัวเลข 1-5 ด้านซ้ายมือ ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามเลือกระดับตัวเลขตามความคิดเห็นของการรับรู้จากภาพมากหรือน้อยเพียงค่าระดับเดียวและจากภาพด้านเดียวตาม
ระดับต่างๆ  
 ก าหนดแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ที่สอดคล้องกับเศษวัสดุไม้ของชุมชนและความต้องการของกลุ่ม
ผู้สูงอายุรวมทั้งเทคโนโลยีการผลิตของชุมชนโดยใช้ขี้เลื่อยของกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านรามใหญ่จ ากัด ที่ มี
ลักษณะเป็นฝุ่นละเอียด มาแปรรูปเป็นวัตถุดิบส าหรับน ามาใช้กดอัดพิมพ์ขึ้นรูปงานประติมากรรมนูนต่ าโดยใช้กาวลาเท็กซ์เป็นวัสดุ
ยึดเกาะ คณะผู้วิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพประดับชุดภาพค ามงคลส าหรับน าไปใช้แขวนติดฝาผนังหรือตั้งโต๊ะตกแต่งภายในที่พัก
อาศัย โดยการออกแบบร่าง (Idea sketch) และคัดเลือกแบบที่ตรงตามแนวคิดมากที่สุด น ามาท าแบบร่าง (Sketch Design) แล้ว
น าไปให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจต่อแบบร่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พร้อมทั้งจัดท าต้นแบบ 
(Prototype) ผลิตภัณฑ์ภาพประดับนูนต่ าชุดภาพค ามงคล และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการออกแบบ พบว่าประดับชุด
ค ามงคลที่ออกแบบมีประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับทักษะของผู้สูงอายุมากที่สุด 
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4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัดสุโขทัยการน าเสนอตาม
ค าถามที่ 1 ผู้สูงอายุในชุมชนต าบลบ้านกล้วยและต าบลบ้านขวาง อ าเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีความต้องการน าเศษวัสดุไม้มาใช้
ท าผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านในลักษณะใดได้บ้าง 
ผลการศึกษาท่ี 1  
ตอบ RQ1 1. ตารางที่  2 ความต้องการน าเศษวัสดุไม้มาใช้ท าของตกแต่งบ้านของผู้สูงอายุ 

ที่ ความคิดเห็น 
N=20 ระดับ 

ความคิดเห็น X S.D. 

1  ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้ควรเป็นกรอบรูป 2.68 .90  มาก 

2  ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้ควรเป็น 
โคมไฟ 

2.08  .81  มาก 

3  ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้ควรเป็น 
ภาพประดับผนัง 

2.84  .90  มากที่สุด 

4  ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้ควรเป็น 
กล่องอเนกประสงค์ 

2.56  .82  มาก 

5  ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้ควรเป็น 
งานปั้นของจ๋ิว 

2.40  .91  มาก 

 ตอบ RQ 1 น าผลการสรุปความต้องการในเรื่องประเภทของของตกแต่งบ้านที่ผู้สูงอายุมีความต้องการและสนใจมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 2.84 ซ่ึงเป็นค่าเฉลี่ยมากที่สุด มาท าการก าหนดแนวคิดและออกแบบได้แก่ ค ามงคลทั้งสามประโยค และ
ลวดลายที่ได้น ามาใช้ในการออกแบบ เป็นลวดลายที่มาจากลายปูนปั้นของวัดนางพญาศิลปะแบบสุโขทัยและลวดลายของชามสังค
โลก น ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ภาพประดับชุดภาพค ามงคลส าหรับน าไปใช้แขวนติดฝาผนังหรือตั้งโต๊ะตกแต่งภายในที่พักอาศัย โดย
การออกแบบร่าง (Idea sketch) 7 แบบดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3  
ตารางที่ 3 แสดงผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แนวคิดและเหมาะสมตามหลักการออกแบบ 

รูปแบบ 

ประเด็นการประเมินปัจจัยการออกแบบ 
รว

มค
ะแ

นน
 รูปร่างรูปทรง 

ลวดลาย เอกลักษณ์ สีธรรมชาติ สีสังเคราะห์ 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

SD 

1. 
 
 

3.5 0.7
0 3.2 0.9
1 3.8 0.6
3 3.2 0.7
8 1.6 0.5
1 15.3 
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2. 

4.1 0.3
1 4.8 0.4
2 4.2 0.6
3 4.3 0.6
7 2.0 1.1
5 19.4 

3. 
 
 

2.7 0.9
4 2.2 1.5
4 2.3 1.5
9 2.7 0.8
2 1.3 0.4
8 11.2 

4. 
2.5 0.7

0 2.3 0.4
8 2.0 0.9
4 1.9 0.5
6 1.4 0.9
6 10.1 

5. 

3.5 0.8
4 3.0 0.8
1 3.1 1.3
7 2.9 0.9
9 2.1 1.1
9 14.6 

6. 
2.3 0.9

4 2.1 0.7
3 1.9 1.1
0 2.1 0.5
6 1.6 0.9
6 10 

7. 
2.1 0.5

6 2.0 0.9
4 1.8 0.6
3 2.0 0.6
6 1.8 0.9
1 9.7 

 ตอบ RQ 2 จากการประเมินแบบร่างของผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้ น า 3 ล าดับแรกมาท าแบบร่าง 
(Sketch Design) แล้วน าไปให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประเมินความพึงพอใจต่อแบบร่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเลือก 
1 รูปแบบจัดท าต้นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์ภาพประดับนูนต่ าชุดภาพค ามงคล และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการ
ออกแบบ พบว่าภาพประดับชุดค ามงคลที่ออกแบบมีประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับทักษะของ
ผู้สูงอายุมากที่สุด 
 ข้อสรุป จากการประเมินแบบร่างทั้ง 7 แบบ รูปแบบที่ได้รับความนิยมมี 3 ระดับ ได้แก่ แบบร่างที่ 1 มีค่าเฉลี่ย 15.3 
แบบร่างที่ 2 มีค่าเฉลี่ย 19.4 แบบร่างที่ 5 มีค่าเฉลี่ย 14.6 ดังแสดงในตารางที่ 3 จากค่าเฉลี่ยทั้ง 3 แบบ น าไปสู่การประเมิน
รูปแบบผลิตภัณ์ที่ตอบโจทย์แนวความคิอและความเหมาะสมตามหลักการออกแบบดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4 แสดงผลประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แนวคิดและเหมาะสมตามหลักการออกแบบ 
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ที่ ความคิดเห็น 

รูปแบบที่ 1 

 

รูปแบบที่ 2 

 

รูปแบบที่ 3 

 
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

1  ประโยชน์ใช้สอย 2.3 0.94 4.3 0.82 1.9 0.56 

2  ความงามของลวดลาย 2.2 0.63 4.3 0.67 1.9 0.73 
3  ความเหมาะสมของค ามงคล 2.3 0.82 4.1 0.87 2.2 0.78 
4  วัตถุดิบที่ใช้ท าหาซ้ือได้

ภายในท้องถิ่น 
2.9 0.87 4.6 0.51 2.5 0.52 

5 ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน 

2.8 0.63 4.7 0.48 2.2 0.63 

6 ความเหมาะสมกับทักษะของ
ผู้สูงอายุ 

2.7 0.48 4.4 0.51 2.2 0.78 

7 ความพึงพอใจในภาพรวม 1.9 0.99 4.2 0.78 2.3 0.94 
รวมคะแนน 17.1  30.6  15.2  

 สรุปผลการประเมินแบบร่าง (Sketch Design) ได้เลือกรูปแบบที่ 2 โดยมีค่าเฉลี่ย 30.6 ที่มีความเหมาะสมในการน ามา
ท าต้นแบบ(Prototype) ผลิตภัณฑ์ภาพประดับนูนต่ าชุดภาพค ามงค 
 
ผลการศึกษาท่ี 3  
 จากรูปแบบที่ได้ในค าถามการวิจัยที่ 2 ผู้วิจัยได้น าไปสร้างเป็นต้นแบบดังภาพที่ 2 เพื่อน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 
เพื่อใช้เป็นสื่อและตัวอย่างในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่อไป โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญครอบคลุมหลักการออกแบบที่ส าคัญ 3 
ด้านได้แก่ การใช้งาน  ความสวยงาม และการการผลิต  
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ภาพที่ 2  แสดงภาพต้นแบบชิ้นงาน 
ที่มา : สุธิดา ดงแสนสุข.2560 

 
  พบว่า พบว่าผลิตภัณฑ์ภาพประดับชุดค ามงคลที่ออกแบบมีประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และวิธีการผลิตที่สอดคล้อง
กับทักษะของผู้สูงอายุมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตอบ RQ 3 ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก
เศษวัสดุเหลือใช้ภาพประดับชุดค ามงคล 

รายการ ค่าเฉลี่ย     ระดับความคิดเห็น    

ด้านประโยชน์ใช้สอย   

1.รูปแบบผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับการใช้งาน 4.66       มาก 

2. มีความแข็งแรงไม่หักหรือแตกง่าย 4.00 มาก 
3. น้ าหนักเบาเหมาะสมต่อการขนส่ง 4.33 มาก 

4.รูปแบบผลิตภัณฑ์ใช้งานได้สะดวก 4.33 มาก 

ด้านความสวยงาม   

1. สีผลิตภัณฑ์เป็นสีธรรมชาติของไม้สัก 4.66 มาก 
2. ผลิตภัณฑ์มีความประณีตเรียบร้อย 4.52 มาก 

3. พื้นผิวมีความเรียบเป็นมันวาว 4.33 มาก 

ด้านกรรมวิธีการผลิต   
1. วัตถุดิบที่ใช้ท าหาซ้ือได้ภายในท้องถิ่น 4.00 มาก 

2. ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน 4.00 มาก 

3. มีความเหมาะสมสอดคล้องกับทักษะผู้สูงอายุ 4.53 ปานกลาง 

รวม 4.33 มาก 
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 ตอบ RQ 3 ผลของการประเมินรูปแบบร่าง (Sketch Design) แล้วน าไปให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเป้าหมายประเมินความพึง
พอใจต่อแบบร่างรูปแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อเลือก 1 รูปแบบจัดท าต้นแบบ (Prototype) ผลิตภัณฑ์ภาพประดับนูนต่ าชุดภาพ
ค ามงคล และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินผลงานการออกแบบ พบว่าประดับชุดค ามงคลที่ออกแบบมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม และวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับทักษะของผู้สูงอายุมากที่สุด 
 
5. สรุปผลและอภิปรายผลสรุป 
 ผลการวิจัยสรุปได้ว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้ที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุน้ันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก
เศษวัสดุไม้ภาพประดับผนังค ามงคลเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม ซ่ึงน าไปสู้การออกแบบร่าง(Sketch Design) 7 รูปแบบ ที่มา
ของลวดลายคือน ามาจากมาจากลายปูนปั้นของวัดนางพญาศิลปะแบบสุโขทัยและลวดลายของชามสังคโลก จากแบบร่างทั้ง 7 
รูปแบบ ได้มีการประเมินความเพิ่งพอใจต่อแบบร่างที่ได้ค่าเฉลี่ยที่ค่าสูงสุด 3 อันดับแรก น ามาให้ผู้สูงอายุประเมินรูปแบบเลือกมา
เพี่ยง 1 แบบร่าง เพื่อจัดท าเป็นต้นแบบ(Prototype) ผลิตภัณฑ์ภาพประดับนูนต่ าชุดภาพค ามงคล และน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินผลงานการออกแบบ พบว่าประดับชุดค ามงคลที่ออกแบบมีความพึงพอใจในระดับมาก มีประโยชน์ใช้สอย ความสวยงาม 
และวิธีการผลิตที่สอดคล้องกับทักษะของผู้สูงอายุมากที่สุด  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ในการออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์ในครั้งต่อไปควรน าเสนอรูปแบบพร้อมค ามงคลดังภาพที่ 3 เพื่อให้ได้เห็นภาพได้ชัดเจน 

 
ภาพที่ 3  แสดงภาพต้นแบบชิ้นงานที่มีค ามงคล 

ที่มา : สุธิดา ดงแสนสุข.2560 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเศษวัสดุไม้เพื่อสร้างรายได้ให้กลุ่มผู้สูงอายุจังหวัด
สุโขทัยส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2558 
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ขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกท่านที่ท าให้การวิจัยน้ีส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อาทิท่านอธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัย  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัย
เพาะช่าง ตลอดจนเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ทุกท่านที่เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนการวิจัยครั้งน้ีทุกท่าน 

คณะผู้วิจัยขอร าลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ทุกท่านผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่คณะผู้วิจัย ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามที่ได้กรุณาให้ค าแนะน าขอบคุณประธานและสมาชิกกลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรม
ผลิตภัณฑ์ไม้บ้านขวาง และ กลุ่มสหกรณ์บริการหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้บ้านรามใหญ่รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
เข้ารับการฝึกอบรมถ่ายทอดผลการวิจัยด้วยความสนใจและตั้งใจอย่างดียิ่ ง สามารถฝึกปฏิบัติท าผลิตภัณฑ์ภาพประดับจากวัสดุขี้
เลื่อยได้ตามวัตถุประสงค์ 

ท้ายน้ีขอขอบพระคุณท่านเจ้าของผลงานวิจัย หนังสือต ารา บทความ เอกสารทางวิชาการทั้งหมดที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
รวบรวมน ามาอ้างอิง ส่งผลให้สามารถน าวิชาความรู้และประสบการณ์มาใช้ ท าให้งานวิจัยฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คณะผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
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