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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อ (1) ศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์ าหรบั

งานตกแตง่ภายใน (2) พฒันารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์ าหรบังานตกแตง่ภายในโฮสเทล โดยการ
ด าเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1).การศึกษาและเก็บข้อมูลเพื่อหาปัจจัยที่ส  าคัญในการ
ประกอบธุรกิจโฮสเทล 2).การศกึษาองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร  ์
3).พฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์ าหรบัธุรกิจโฮสเทล โดยวิธีการด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้
ทางผูว้ิจยัไดท้  าการวิจยัเชิงคณุภาพ และ เชิงปริมาณ ดว้ยวิธีการสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง ซึง่เป็นการ
เก็บขอ้มลูแบบเชิงลึกจากผูป้ระกอบการโฮสเทล จ านวน 3 ราย และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามปลาย
ปิดจากผู้ใชบ้ริการโฮสเทลจ านวน  100 ชุด ผลสรุปข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง  และ
แบบสอบถามปลายปิดไดแ้นวทางการออกแบบดงันี ้  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลารส์ าหรบั
ธุรกิจโฮสเทลมีความเหมาะสมที่จะใช้รูปทรงหกเหล่ียม  เนื่องจากการน ารูปทรงดงักล่าวมาติดตัง้ใน
รูปแบบโมดลูาร ์ท าใหเ้กิดเป็นโครงสรา้งที่มีความเรียบง่าย และแข็งแรง โดยวสัดหุลกัของผลิตภณัฑเ์ป็น
ไม ้และเหล็ก ซึง่เป็นวสัดทุี่มีความยั่งยืน โดยน าวสัดดุงักล่าวมาผ่านกระบวนการฉลุ เพื่อใหผ้ลิตภณัฑมี์
ความยืดหยุน่ในการใชง้าน ในส่วนของโทนสีของผลิตภณัฑเ์ป็นโทนสีเอิรธ์โทน เนื่องจากเหมาะส าหรบั
ทกุๆสไตลใ์นการตกแตง่ภายใน โดยมีการใชง้านผลิตภัณฑใ์นลักษณะแขวนลงมาจากเพดานในแนวดิ่ง 
เพื่อการจดัสรรพืน้ที่ และสามารถสรา้งความเป็นส่วนตวั โดยการออกแบบมีการสอดแทรกกิจกรรมเพื่อให้
ผูใ้ชง้านไดมี้ส่วนร่วมกบัผลิตภณัฑ์ ซึง่อยูใ่นขอบเขตความสามารถของผูใ้ชง้าน และผลิตภณัฑด์งักล่าว
สามารถตอบสนองตอ่ผูใ้ชง้านภายในโฮสเทลได ้

 
ค าส าคญั : โฮสเทล, ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายใน, โมดลูาร,์ กิมมิค 
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The objectives of this research were as follows: (1) to study the design of modular 

system products for interior decoration; (2) to develop modular product models for hostel 
interior design. The research was divided into three parts, as follows: 1) to study the data 
collection to find important factors in the hostel business; 2) to study of components for 
designing interior design products for modular systems; 3) to develop modular interior design 
products for the hostel business by conducting this research. The researcher conducted 
qualitative and quantitative research using a semi-structured interview method, with an in-
depth data collection from three hostel owners and the data collected from closed-ended 
questionnaires from 100 hostel users. A summary of the data from the semi-structured 
interview form and the closed-end questionnaire can be summarized. The design guidelines 
were as follows: this most suitable modular interior product for the hostel business was 
hexagonal, due to the use of hexagons in a modular format and resulting in a structure that is 
both simple and strong. The main materials of the product were wood and steel, which are 
sustainable materials. The said materials were made through the stencil process and the 
product was flexible. As for the color tone of the product, it was an earth tone. Since it is 
suitable for every style in the interior by using the product in a vertical way or hanging it from 
the ceiling. In terms of space allocation and able to create privacy. The design included 
activities to allow users to get involved with the product, which is within the scope of the users, 
and that the product can respond to users in the hostel. 
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กิ ต ติก รรมประกาศ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
  

การวิจัยและพัฒนาผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล  ไดส้  าเร็จ
ลลุว่งไปตามวตัถปุระสงค ์ดว้ยความกรุณาของอาจารย ์ดร.วรรณยศ บญุเพ่ิม,อาจารย ์ดร.กิตติศกัดิ ์
เยาวนานนท,์อาจารย ์ดร.เสาวลกัษณ ์พันธบุตร และ ผศ.ดร.นพดล อินทรจ์ันทร ์ท่ีใหค้  าแนะน า ให้
ขอ้เสนอแนะ ติดตามผลความกา้วหนา้ของงานวิจัยตลอดระยะเวลาในการด  าเนินการวิจัยในครัง้นี ้  
รวมไปถึงคณะอาจารยท์กุท่าน และ พ่ียลรวี ฉัตรศิริเวช ท่ีใหค้วามปรารถณาดี และคอยช่วยเหลือใน
ดา้นตา่งๆเสมอมา ทางผูวิ้จยัขอขอบพระคณุอย่างสงูมาไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคณุทางผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีไดส้ละเวลามาใหข้อ้คิด ใหค้  าแนะน า ใหข้อ้เสนอแนะ รวมไป
ถึงการประเมินคณุภาพของงานออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
และ ขอขอบคณุทาง เบด สเตชั่น โฮสเทล ป่ินโต โฮสเทล และ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล ท่ีไดเ้อือ้เฟ้ือ
สถานท่ีในการเก็บขอ้มลู รวมไปถึงใหข้อ้มลูท่ีส  าคญัต่องานวิจัยจนส าเรจ็ลลุ่วง ทางผูวิ้จขัอขอบคณุ
มาไว ้ณ โอกาสนี ้

ขอขอบคณุกลัยาณมิตรทุกท่านท่ีรว่มทุกขร์ว่มสขุกนัเสมอมาตลอดการท าวิจยั ผูท่ี้คอยให้
ก  าลังใจ ให้ท่ีพัก ให้ความปรารถณาดี และ ใหค้วามอ านวยความสะดวกในทุกๆดา้น   ทางผูวิ้จัย
ขอขอบคณุสหายทกุท่านมาไว ้ณ โอกาสนี ้

สดุทา้ยนีท้างผูวิ้จัยขอกราบขอบพระคณุ  นาย นพรตัน์ สวุรรณวิหค และ นาง นงคเ์ยาว ์
สวุรรณวิหค ผูท่ี้คอยสง่เสริม สนบัสนนุ ใหแ้รงบนัดาลใจ ผูซ้ึ่งเป็นทกุสิ่งของผูวิ้จยัตลอดมา และ ญาติ
พ่ีนอ้งทกุท่านท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหม้าถึงจดุนี ้ทางผูวิ้จขัอกราบขอบพระคณุอย่างสงูมาไว ้ณ โอกาสนี ้
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บทท่ี 1  
บทน า 

 
ทีม่าและความส าคัญ 

ปัจจุบนักรุงเทพมหานครเป็นเมืองท่ีนักท่องเท่ียวตอ้งการมาเยือน และพกัแรมมากท่ีสดุ
เป็นอันดับตน้ๆของโลก ส่งผลให้มีจ  านวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมสงูขึน้มากในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา  
ในกรณีดงักลา่วสามารถบ่งชีไ้ดว้า่อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวไทยยงัคงเติบโต สามารถสรา้งรายได้
ให้กับประเทศอย่างต่อเน่ือง (MasterCard Global Destination Cities Index, 2561) และกลุ่ม
ธรุกิจพกัแรมมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเรว็เช่นกัน หนึ่งในนัน้ คือ โฮสเทล ซึ่งมีอตัราการเติบโตท่ี
สงูขึน้มาก โดยโฮสเทลมีการลงทนุหลากหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น การน าท่ีพกัอาศยัมาดดัแปลง 
การน าอาคารรา้งมาดดัแปลง การน าอาคารพาณิชยม์าดดัแปลงเป็นโฮสเทล ซึ่งจดัวา่เป็นหนึ่งใน
รูปแบบท่ีไดร้บัความนิยมอย่างมากในการประกอบธรุกิจท่ีพกัราคาประหยดั(BrandBuffet, 2559) 

ปัจจบุนัการน าอาคารพาณิชยม์าดดัแปลงเป็นโฮสเทล เป็นหนึ่งรูปแบบท่ีไดร้บัความนิยม
อย่างมากในกรุงเทพมหานคร ซึ่งทางผูป้ระกอบการไดเ้ลง็เห็นขอ้ดีของอาคารพาณิชยใ์นใจกลาง
เมืองท่ีมีระบบขนส่งท่ีสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบโจทย์การเดินทางจากท่ีพักไปยังจุดท่ี
ใหบ้ริการขนสง่มวลชนสาธารณะได ้โดยอาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่จัดวา่มีประสิทธิภาพในเชิงท าเล
ท่ีตัง้ และมีความพรอ้มในดา้นโครงสรา้งของตวัอาคารเดิม ท าใหม้ีตน้ทุนในการดดัแปลงท่ีต  ่ากว่า
การสรา้งโฮสเทลขึน้มาใหม่ รวมถึงมีระยะเวลาในการดดัแปลง หรือต่อเติมท่ีสัน้กว่าท่ีพักอาศัย
รูปแบบอ่ืน จึงท าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่นิยมน ามาอาคารพาณิชยม์าดดัแปลงเป็นโฮสเทล  
(บรุิม โอทกานนท,์ 2559) 

เมื่อพิจารณาถึงขอ้จ  ากัดในการดัดแปลงอาคารพาณิชย์มาเป็นธุรกิจโฮสเทล พบว่า  
ในบางกรณีการดดัแปลงอาคารพาณิชย์ไม่สามารถท าการดดัแปลงได ้เน่ืองจากเป็นข้อก าหนด
ตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคารท่ีไดก้  าหนดไว ้กลา่วคือ เมื่อทางผูป้ระกอบการจะเปลี่ยนบริบท
จากท่ีพักอาศัย มาเป็นการประกอบธุรกิจ ซึ่งท  าให้มีความจ าเป็นในการดดัแปลงพื้นท่ีภายใน 
เพ่ือใหเ้หมาะกบัสภาพการใชง้าน และสอดรบักบัการใชส้อยพืน้ท่ีในบริบทท่ีตา่งไปจากเดิม ซึ่งการ
กระท าในลักษณะดังกล่าว หากด  าเนินการไม่ถูกตอ้ง ทางผู้ประกอบการอาจมีความผิดตาม
กฏหมายควบคุมอาคารได ้และนอกจากนั้นในบางกรณีไม่สามารถดัดแปลงเป็นการถาวรได้
หากแต่เหมาะส าหรบัการต่อเติมแบบชั่วคราวมากกวา่  เน่ืองจากเป็นการเช่าอาคารพาณิชยม์า
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เพ่ื อประกอบธุร กิจ โฮส เทล  ซึ่ งในอนาคตอาจจะต้องมีการคืน พื้น ท่ีดังกล่าวใน ท่ีสุด
(designsomething, 2562)  

ปัจจบุันผลิตภณัฑท่ี์มีการติดตัง้แบบชั่วคราว โดยสามารถตอบสนองการใชง้านในพืน้ท่ี
จ  ากัดไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร ์โดยผลิตภณัฑด์งักล่าว
จดัวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถแกปั้ญหาในการจดัสรรพืน้ท่ีไดด้ีท่ีสดุรูปแบบหนึ่ง และเป็นท่ียอมรบั
อย่างแพร่หลาย โดยเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถประยุกตใ์ชง้านไดห้ลายรูปแบบ โดยสามารถย่อ 
ขยาย ขนาดใหส้ะดวกตอ่การขนยา้ย รวมไปถึงปรบัเปลี่ยนรูปแบบตามความตอ้งของผูบ้ริโภคได้
หลากหลายมากย่ิงขึน้ เรียกไดว้่าเป็นผลิตภณัฑท่ี์สะดวกตอ่ในการจัดสรรพืน้ท่ี ใหม้ีประโยชนใ์ช้
สอยครอบคลมุความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสดุ (ปรเมศ วรวรรณ, 2559) 

สิ่งท่ีกลา่วมาขา้งตน้ผูวิ้จยัเล็งเห็นถึงแนวโนม้การเจริญเติบโตของธรุกิจโฮสเทล โดยเห็น
วา่ การใชส้อยพืน้ท่ีภายในโฮสเทลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเป็นสิ่งส  าคญัต่อธรุกิจดงักล่าว ผนวกกับ
เป็นการแก้ปัญหาในการดัดแปลงอาคารพาณิชย์ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถ
ปรบัเปลี่ยนรูปแบบไดอ้ย่างอิสระในพืน้ท่ีจ  ากัด ใหม้ีความหลากหลายมากย่ิงขึน้เพ่ือตอบสนอง
พฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้บริการโฮสเทลในปัจจุบัน ในจุดนี้ทางผู้วิจัยเล็งเห็นถึงช่องว่างใน
อุตสาหกรรมดังกล่าว น าไปสู่แนวทางในการต่อยอด สร้างสรรค์งานออกแบบและพัฒนา
ผลิตภณัฑใ์หม้ีความรว่มสมยั และเกิดเป็นธรุกิจท่ีมีความน่าสนใจตอ่ไป  

 
ค าถามหลักของการวจิยั 

1.การออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารม์ีความส าคญัตอ่งานตกแตง่ภายในอย่างไร 
2.แนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลารส์  าหรบังานตกแต่งภายใน 

โฮสเทล มีอะไรบา้ง 
 

ความมุ่งหมายของการวจิัย 
1. เพ่ือศกึษาการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแตง่ภายใน 
2. เพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแตง่ภายในโฮสเทล 

 

ความส าคัญของการวจิัย 
ถึงแมว้า่โฮสเทลจะมีการจดัสรรพืน้ท่ีใชส้อยไวล้ว่งหนา้แลว้ก็ตาม แตใ่นขณะท่ีพฤติกรรม 

และความตอ้งการของผูใ้ชง้านเปลี่ยนไป การจดัพืน้ท่ีใชส้อยภายในอาจจะตอ้งมีการปรบัใหเ้ขา้กบั
บริบทต่างๆ เพ่ือรองรบัสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคตได ้แต่ในบางกรณีการดดัแปลงอาคาร
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พาณิชยไ์มส่ามารถท าการดดัแปลงได ้เน่ืองจากเป็นขอ้ก าหนดตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
ท่ีไดก้  าหนดไว ้และนอกจากนัน้ในบางกรณีไมส่ามารถดดัแปลงเป็นการถาวรได ้เน่ืองจากเป็นการ
เช่าอาคารพาณิชยม์าเพ่ือประกอบธรุกิจโฮสเทล ซึ่งในอนาคตอาจจะตอ้งมีการคืนพืน้ท่ีดงักลา่วใน
ท่ีสดุ ซึ่งในปัจจบุนัผลิตภณัฑท่ี์มีการติดตัง้แบบชั่วคราว โดยสามารถตอบสนองการใชง้านในพืน้ท่ี
จ  ากัด คือ ผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดลูาร ์โดยผลิตภณัฑด์งักล่าวจัดวา่เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถแก้ปัญหาในการจัดสรรพื้นท่ีได้ดี ท่ีสุดรูปแบบหนึ่ง เน่ืองจากมีการใช้งานได้อย่าง
อเนกประสงค ์มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน สามารถถอดประกอบ และสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้หลายรูปแบบ  จากเหตุผลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในด้วยระบบโมดูลารม์ีความเหมาะสมท่ีจะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
แกปั้ญหาในการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลอย่างมีนยัยะส าคญั 

 
ขอบเขตของการวจิัย 

การวิจยั และพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล เป็นการ
วิจัยเชิงคณุภาพ และ เชิงปริมาณ ซึ่งเป็นการรวบรวมขอ้มลู ทบทวนวรรณกรรม รวมไปถึงศึกษา
แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งขอบเขตในการศกึษา ดงันี ้

1.ขอบเขตด้านทฤษฏี 
1.1 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกับโฮสเทล ปัจจัยท่ีส  าคัญในการ

ประกอบธรุกิจโฮสเทล  
1.2 การศกึษาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในแบบโมดลูารท่ี์มีอยู่ในปัจจบุัน ดว้ยการ

รวบรวมขอ้มูล ทบทวนวรรณกรรม ในดา้นขององคป์ระกอบของการออกแบบ ไดแ้ก่ 1.รูปทรง  
2.วสัด ุ3.โทนสี 4.เทคนิค 5.การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย ผลิตภณัฑ ์เพ่ือตอบสนองพืน้ท่ีจ  ากดั  

2. ขอบเขตด้านสถานที ่
ศึกษาโฮสเทลท่ีดัดแปลงมาจากอาคารพาณิชย์ โดยมีท  าเลตั้งอยู่ในย่าน

เศรษฐกิจใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ท่ีได้รับความนิยมในกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง  
ดงันี ้เบด สเตชั่น โฮสเทล (เขตราชเทวี) ป่ินโต โฮสเทล (เขตวฒันา) และ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล 
(เขตจตจุกัร) โดยศึกษาองคป์ระกอบภายในของโฮสเทล รวมไปถึงปัจจยัท่ีท  าใหธ้รุกิจโฮสเทลประ
สบความส าเรจ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัอย่างมีนยัยะส าคญั 
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สมมติฐานของการวจิัย 
การวิจัยและพัฒนารูปแบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล สามารถน าไปประยุกตก์ารใช้

งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในพื้นท่ีจ  ากัดอย่างโฮสเทลไดเ้ป็นอย่างดี รวมไปถึงสามารถน าไป
ตกแตง่ หรือน าไปใชง้านในพืน้ท่ีอ่ืนๆ นอกเหนือจากโฮสเทลได ้และ ทางผูวิ้จยัสามารถน างานวิจัย
ฉบบันีไ้ปพฒันาตอ่ยอดใหก้ลายเป็นธรุกิจจริงในอนาคตได ้

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. โฮสเทล หมายถึง อาคารพาณิชยด์ดัแปลงเพ่ือประกอบเป็นธรุกิจท่ีพกัราคาประหยดั 
2. โมดลูาร ์หมายถึง โครงสรา้งรูปแบบหนึ่งของผลิตภณัฑป์ระเภทลอยตวั สามารถถอด

ประกอบ ปรบัเปลี่ยนรูปแบบไดม้ากกวา่หนึ่งรูปแบบ 
3. ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายใน หมายถึง ฉากกัน้หอ้ง 
4. กิมมิค หมายถึง ลกูเลน่ของผลิตภณัฑ ์
 

ประโยชนข์องการวจิัย 
1. เพ่ือพฒันาผลิตภณัฑแ์บบโมดลูารท่ี์สามารถใชง้านในพืน้ท่ีจ  ากดั 

2. สามารถน าไปตอ่ยอดเพ่ือประกอบธรุกิจของผูวิ้จยัในอนาคตได ้

 
กรอบแนวคดิของการวจิัย 
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บทที ่2  
แนวคดิ ทฤษฎี เอกสาร และงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
จากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล  

ในครัง้นี ้ทางผูวิ้จัยไดม้ีการศกึษา และทบทวนวรรณกรรม โดยไดร้วบรวมเอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยแบ่งหวัขอ้ไดด้งันี ้ 

1. โฮสเทล 
1.1 ธรุกิจโฮสเทลในปัจจบุนั 
1.2 ปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทล 

2. โมดลูาร ์
2.1 ความหมายของโมดลูาร ์
2.2 คณุลกัษณะของผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร ์
2.3 ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารใ์นปัจจบุนั 
2.4 ประโยชนข์องผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร ์

3. แนวคดิและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.1 ทฤษฎีในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3.2 องคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
3.3 ผลิตภณัฑฉ์ากกัน้ตกแตง่ภายใน 
3.4 คณุลกัษณะของการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ดี 
3.5 ความสมัพนัธเ์รื่องสดัสว่นของมนษุยก์บัผลิตภณัฑ ์

4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 
1. โฮสเทล 

1.1 ธุรกิจโฮสเทลในปัจจุบัน  
โฮสเทล ( Hostel ) หมายถึง ท่ีพักรูปแบบหนึ่งท่ีมีราคาประหยัด  โดยมีสิ่งอ  านวย

ความสะดวกขัน้พืน้ฐานไวใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้พกั ซึ่งรูปแบบของท่ีพกัจะเนน้การบริการตนเอง นอกจากเป็น
ท่ีพกัราคาประหยัดท่ีไดร้บัความนิยมในปัจจุบนัแลว้ โฮสเทลมีการจดัการ และมีการแบ่งสว่นพืน้ท่ี
ใชส้อยภายในท่ีสอดคลอ้งกบักิจกรรมท่ีเกิดขึน้ภายในโฮสเทล ซึ่งพืน้ท่ีดงักลา่วมีการใชง้านรว่มกัน
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จึงก่อให้เกิดการปฏิสมัพันธข์องกลุ่มคนท่ีมาพักอาศยั เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
(เอกราช ลกัษณะสมัฤทธ์ิ, 2560) 

ในปัจจุบนัมีโฮสเทลจ านวนมากไดม้ีการพัฒนาใกลเ้คียง มาตรฐานโรงแรม เป็นผล
มาจากการเติบโตของโฮสเทล ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง โดยโฮสเทลจะเน้นให้บริการแบบ  
self-service หรือ เนน้การบริการตวัเองเป็นหลกั ในส่วนของท าเลท่ีตัง้ โฮสเทลส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน
จุดแลนดม์ารค์ต่างๆ ซึ่งสามารถหาโฮสเทลเพ่ือพักอาศยัไดโ้ดยง่าย ท่ีส  าคญั คือ เหมาะกับการ
ท่องเท่ียวในราคาประหยดัเป็นอย่างย่ิง (วรพนัธุ ์คลา้มไพบลูย ์และ จิตติพนัธ ์ศรีกสิกรณ,์ 2559) 

 
ภาพประกอบ 1 ภาพแสดงอาคารพาณิชย ์

 

ท่ีมา : http://gg.gg/lt73t 

 
ณ ปัจจุบันการน าอาคารพาณิชย์มาดัดแปลงเป็นโฮสเทล  เป็นท่ีนิยมมากใน

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากอาคารพาณิชยใ์นอดีตสว่นใหญ่ จะมีท  าเลท่ีตัง้อยู่ในย่านใจกลางเมือง
จุดประสงคเ์พ่ือประกอบธุรกิจการคา้เป็นหลัก ปัจจุบันมีการน าอาคารพาณิชยเ์ก่ามาดดัแปลง 
ซ่อมแซม เพ่ือใหก้ลบัมาใชง้านไดอี้กครัง้ (ตวิษา ศรีสวสัดิ ์และ ชลีุพร ทวีศรี, 2559) หรืออาจกลา่ว
ได้ว่า เป็นย่าน เศรษฐกิจใจกลางเมือง หลักการน ามาสู่การเป็น  ย่ านศูนย์กลางธุรกิ จ  
( CBD : Central Business District ) ไม่เพียงแต่จะตอ้งมีความพรอ้มดา้นผงัเมืองแลว้ ยังตอ้งมี
การสรา้งกิจกรรมทางสงัคมเพ่ือน าไปสูก่ารเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ เพ่ือดงึใหป้ระชากรเขา้มาอยู่ 

อาศยัมากขึน้ จึงจะท าใหเ้กิดการเติบโต และน าไปสู่การขยายความเจริญออกไปพืน้ท่ี
รอบขา้ง หรือยา้ยฐานเขา้ไปเผยแพรใ่นย่านตา่ง ๆ เจา้ของกิจการไดต้่อยอด ซึ่งท  าใหน้กัท่องเท่ียว
ไดเ้พ่ิมทางเลือกในการเลือกท าเลท่ีอยู่อาศยัในเมืองหลวงมากย่ิงขึน้(estopolis 2562)  
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ภาพประกอบ 2 ภาพแสดงโฮสเทล 

 

ท่ีมา : http://gg.gg/lt76d 
 
ในปัจจุบนัโฮสเทลมีอตัราการเติบโตท่ีสงูขึน้ สง่ผลใหม้ีนกัลงทุน และผูป้ระกอบการราย

ใหม ่ใหค้วามสนใจประกอบธรุกิจประเภทนีม้ากขึน้ แนวโนม้ในการพฒันาธรุกิจโฮสเทลอาศยัท าเล
ท่ีตัง้ของธุรกิจเป็นหลกั สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ปัจจัย คือ ปัจจยัดา้นการเดินทางท่ีสะดวก โดย
จัดว่าเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาธุรกิจโฮสเทล กล่าวคือ ใกล้ระบบขนส่งสาธารณะ  
ใกลส้ถานีรถไฟฟ้า โดยในปัจจบุนัโครงขา่ยรถไฟฟ้าไดม้ีการพฒันาไปรอบกรุงเทพมหานครมากขึน้
ท  าให้มีหลายพื้นท่ีท่ีสามารถประกอบธุรกิจโฮสเทลได ้ในบางกรณีโฮสเทลท่ีตั้งห่างจากสถานี
รถไฟฟ้า ทางผูป้ระกอบการยงัสามารถน ากลยทุธท์างการตลาดเขา้มาปรบัใช ้เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การดึงดูดนักท่องเท่ียวไดเ้ช่นเดียวกัน ปัจจัยขอ้ต่อมาคือ ปัจจัยดา้นแหล่งท่องเท่ียว โดยกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวสว่นมาก มีความตอ้งการท่ีจะพักใกลก้บัสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากตอ้งการท่ีจะลด
ค่าให้จ่ายด้านการเดินทาง และ ได้สัมผัสถึงความผจญภัยซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียวในปัจจบุนั 
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ตาราง 1 แสดงองคป์ระกอบภายในโฮสเทลมีดงัตอ่ไปนี ้
 

ประเภทพืน้ที ่ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที ่ ควรติดกับพืน้ที ่

พืน้ท่ีนนัทนาการ สิ่งอ  านวยความสะดวกส  าหรบัพืน้ท่ีสว่นรวม ทีวี 

หอ้งเลน่เกมส ์ หรือพืน้ท่ีกิจกรรมท่ีมีความ

สอดคลอ้ง ตอ่วฒัธรรมทอ้งถ่ิน  

- 

พืน้ท่ีสว่นกลาง พืน้ท่ีสว่นรวมใหผู้เ้ขา้พกัใชท้  ากิจกรรม รว่มกนัเช่น 

มมุอา่นหนงัสือ มมุพกัผอ่น โดยพ้ืนท่ีใชง้านรว่มกนั

จึงก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธข์องกลุม่คนท่ีมาพกั

อาศยั เกิดการพดูคยุแลกเปลีย่นประสบการณ ์

บริเวณดาดฟ้า คาเฟ่ 

พืน้ท่ีรบัปะทาน

อาหาร  

หอ้งแยกสว่นจากหอ้งครวัหรือรวมเป็นพ้ืนท่ี 

เดียวกนัในลกัษณะเคานเ์ตอรค์รวั  

- 

หอ้งนอน  

 

พืน้ท่ีในสว่นหอ้งพกัเป็นการนอนรวมท าใหม้ี 

อปุกรณท่ี์ใชเ้ฉพาะแตล่ะเตียง ประกอบไปดว้ย 

ลอ็กเกอร ์โคมไฟ ปลั๊กไฟ ชัน้วางของ เตียง เครื่อง

นอน โดยภาพรวมของหอ้งนัน้ควรมีระบบระบาย 

อากาศ บนัไดในกรณีเตียงสองชัน้ 

- 

หอ้งน า้ 

 

แยกสว่นหอ้งน า้และหอ้งสว้มออกจากกนัเพ่ือความ 

สะดวกในการใชง้าน มีความสว่นตวัในการใชง้าน  

หอ้งนอน 

 

 
(ท่ีมา : http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1125/1/59906307.pdf) 

 
 

http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/1125/1/59906307.pdf
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1.2 ปัจจัยทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจโฮสเทล 
ในวงการอตุสาหกรรมดา้นการท่องเท่ียว ธรุกิจโฮสเทลถือเป็นธรุกิจท่ีไดร้บัความนิยม

ในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา โดยโฮสเทลมีจดุเดน่ตรงท่ีสามารถตอบโจทยน์กัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตท่ีิรกั
ในการเดินทางคนเดียว ในการมองหาท่ีพักราคาประหยัด ซึ่งมีการเดินทางท่ีสะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และส าหรบัผูเ้ขา้พักท่ีตอ้งการแลกเปลี่ยนวฒันธรรม รวมไปถึงประสบการณ์ระหว่าง
นกัท่องเท่ียวดว้ยกนัตลอดช่วงเวลาแห่งการเดินทาง ในการประกอบธรุกิจใหป้ระสบความส าเรจ็มี
หลายปัจจยัดว้ยกนั (อฐัภิญญา ปุณณมากลุ, 2559) โดยปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮส
เทลดงันี ้

1. โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
2. โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 
3. โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
4. โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
5. โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
ปัจจัยของโฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และ โฮสเทลท่ีมี

การค  านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีทุกโฮสเทลพึงจะมีเป็นพื้นฐาน
หากแต่ปัจจัยท่ีส่งผลโดยตรงต่องานวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดลูาร์
ส  าหรับธุรกิจโฮสเทลมีอยู่  3 ปัจจัย คือ โฮสเทลท่ีมีการจัดสรรพื้นท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ  โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและ โฮสเทลท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั อย่างมีนยัยะส าคญัต่องานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโม
ดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล  

 
1.2.1 โฮสเทลทีม่ีช่องทางการติดต่อทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย 
โดยปัจจยัตัง้ตน้ท่ีส  าคญัท่ีสดุ คือ ท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทล ส  าหรบัการเลือกลงทุน

ท าธรุกิจโฮสเทล  โดยนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่มกัจะนิยมเขา้พักในท่ีท่ีมีท  าเลดี เป็นจดุสงัเกตไดไ้ม่
ยาก ไม่จ  าเป็นตอ้งอยู่ใจกลางเมืองเสมอไป มีการเดินทางท่ีสะดวกโดยการใชบ้ริการขนสง่มวลชน
สาธารณะได ้ตัง้อยู่ใกลแ้หลง่ท่องเท่ียวยอดนิยมบริเวณใกลเ้คียง (อฐัภิญญา ปณุณมากลุ, 2559) 

จากปัจจยัขา้งตน้ส่งผลใหก้รุงเทพมหานคร ยังมีพืน้ท่ีในการพัฒนาต่อยอดทาง
ธุรกิจอีกมาก ซึ่งในปัจจุบันความตอ้งการของนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึน้ ในเรื่องของพฤติกรรมท่ี
หลากหลาย การใชส้อยพืน้ท่ีภายใน การออกแบบ และสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเพ่ิมมากขึน้ สง่ผล
ใหผู้ป้ระกอบการรายเดิม ไดเ้รียนรูป้ระสบการณ์ใหม่ๆในการพัฒนาธุรกิจ โดยทางนักลงทุนมี
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ความตอ้งการท่ีจะพัฒนาโฮสเทลใหม้ีรูปแบบท่ีแปลกใหม่มากขึน้ มีการปรบัเปลี่ยนรูปแบบของ
หอ้งพกัเดี่ยว หอ้งพกัรวม ใหม้ีความเป็นสว่นตวัมากขึน้ (อทิดินนทน ์ผาวนั, 2559)  

เมื่อกล่าวถึงความเป็น CBD หรือ ความเป็นพื้นท่ีศูนย์กลางทางธุรกิจ  และ
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร จะตอ้งมีความพรอ้มดา้นผงัเมืองแลว้ ยังตอ้งมีการสรา้งกิจกรรม
ทางสงัคมเพ่ือน าไปสู่การเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ เพ่ือดึงให้ประชากรเขา้มาอยู่อาศัยมากขึน้  
จึงจะท าใหเ้กิดการเติบโต และน าไปสูก่ารขยายความเจริญออกไปพืน้ท่ีรอบขา้ง หรือยา้ยฐานเขา้
ไปเผยแพรใ่นย่านตา่ง ๆ  เจา้ของกิจการไดต้อ่ยอด ประชากรไดเ้พ่ิมทางเลือกในการเลือกท าเลท่ีอยู่
อาศัย โดย พื้นท่ีท่ีก  าลังก้าวเขา้สู่การเป็น CBD มีหลักการท่ีสามารถสงัเกตไดด้ังนี้ (estopolis 
2562) 

1. ขนส่งมวลชนเข้าถึงพื้น ท่ี  และครอบคลุมการเดินทางเกือบทุกรูปแบบ  
จุดเช่ือมต่อ เช่ือมโยงเสน้ทาง มีตัวเลือกให้สับเปลี่ยนเสน้ทางและประเภทการใชต้ามสะดวก 
กล่าวคือ บริการคมนาคมขนส่ง เป็นดัชนีชี ้วัดความเจริญของพื้นท่ีกรุงเทพฯท่ีชัดเจนท่ีสุด 
โดยเฉพาะเสน้ทางรถไฟฟ้า ดงัค  ากลา่วท่ีวา่ รถไฟฟ้าเขา้ถึงเมื่อไร ความเจริญก็ตามไปดว้ยเมื่อนัน้  

2. ท่ีดินแพงขึน้ เมื่อไดร้ับการวิเคราะห์มาแลว้ว่าจะกลายเป็นย่านพาณิชย์ท่ี
รุ่งเรือง ประตูสู่เศรษฐกิจท่ีเติบโต จึงเป็นท่ีตอ้งการของเหล่านายทุน ผูป้ระกอบการ เมื่อมีการ
เคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเกิดขึน้ ดงึดดูใหผู้ค้นเขา้มาพกัอาศยัหรือท่องเท่ียว กลายเป็นย่านท่ีคกึคกั 
ไม่หลบัไหล ปัจจัยพืน้ฐานสะดวก สบาย และครบครนั สอดคลอ้งกับความตอ้งการของคนเมือง
และนกัท่องเท่ียว น าไปสู่การเป็นท่ีดินท าเลทอง ผูค้นแย่งกนัจบัจองเป็นเจา้ของ ท าใหร้าคาสงูขึน้
เป็นเท่าตวั  

3. ตกึ อาคาร สิ่งปลกูสรา้งเพ่ิมขึน้ เช่น บา้น ทาวนโ์ฮม คอนโดมิเนียม ธรุกิจท่ีพกั 
โรงแรม เป็นตน้ เมื่อมีปัจจัยเหล่านี้เขา้มา เป็นอีกขอ้สงัเกตหนึ่งของการวิเคราะห์ว่าพื้นท่ีนั้น ๆ 
ก าลงัจะกลายเป็นย่านใจกลางธุรกิจ เพราะเป็นอีกหนึ่งสิ่งส  าคญัท่ีท าใหเ้กิดกิจกรรมทางสังคม 
ตรงกบัความหมายของ CBD ท่ีกลา่วถึงการเป็นพืน้ท่ีท่ีมีกิจกรรมทางสงัคมเกิดขึน้  

4. Mega Project ผดุขึน้ ไม่ว่าจะเป็นโครงการจากภาครฐั จากเอกชน หรือจาก
นายทนุกระเป๋าใหญ่ มกัจะเป็นโครงการในรูปของธรุกิจการคา้ขาย หา้งสรรพสินคา้ สถานบนัเทิง 
สถานท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวหรือส  าหรบัพักผ่อนหย่อนใจ ดึงดดูทั้งคนในพื้นท่ี คนในประเทศ และ
นกัท่องเท่ียวจากตา่งชาติ  

5. ผังเมืองท่ีสมบูรณ์ เมื่อมีทุกขอ้ท่ีกล่าวมาแล้ว กลับมาพิจารณาผังเมือง
โดยรวมอีกครั้ง หากพื้นท่ีนั้นมีครบทุกอย่างตามท่ีเกณฑ์หลักของ CBD กล่าวเอาไว้ ได้แก่ 
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โครงสรา้งปัจจัยพื้นฐานท่ีครบถว้น ธุรกิจการคา้ท่ีหลากหลาย มีอาคารสิ่งปลกูสรา้ง บ้านเรือน 
ชมุชน สิ่งอ  านวยความสะดวกต่าง ๆ ขนส่งมวลชนท่ีสมบรูณพ์รอ้มใหบ้ริการ อนัดบัสดุทา้ย คือ มี
พืน้ท่ีสีเขียวเป็นปอดในย่าน เท่ากบัว่าพื้นท่ีแห่งนั้นก าลงัเขา้สูก่ารเป็น Central Business District 
อย่างเตม็ตวั  

จากการศึกษาปัจจัยท่ีบ่งบอกถึงความเป็น พื้นท่ีศูนย์กลางทางธุรกิจและ
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานครในข้างต้น ผนวกกับพฤติกรรมการเดินทางคมนาคมของ
นกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทล พบวา่ ปัจจบุนัการท่องเท่ียวรูปแบบสะพายเป้ เป็นวฒันธรรมการ
ท่องเท่ียวรูปแบบหนึ่งท่ีเป็นท่ีรูจ้ักและไดร้บัความนิยมมากขึน้กล่าวไดว้่า  เป็นนักท่องเท่ียวแบบ
ประหยัด ใชจ้่ายในสิ่งท่ีควรและจ าเป็น โดยมากจะเนน้การเดินทางจะเนน้การพึ่งพาตนเองในการ
ท่องเท่ียว  เนน้การคมนาคมท่ีสะดวก (ตวิษา ศรีสวสัดิ ์และ ชลีุพร ทวีศรี, 2559) 

จากการศกึษาถึงการเดินทางท่ีไดร้บัความนิยมรูปแบบหนึ่งในปัจจบุนั พบวา่การ
เดินทางโดยรถไฟฟ้านอกจากจะสะดวกต่อนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทลแลว้ ยังสามารถตอบ
โจทยด์า้นการใชจ้่ายในการเดินทางอีกดว้ย สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวสะพายเป้
อย่างย่ิง จากประเดน็ดงักลา่ว ท าใหผู้วิ้จยัเลง็เห็นประเดน็ในการคมนาคมของนกัทอ่งเท่ียวมีผลตอ่
การเขา้พักโฮสเทลในปัจจุบัน และเมื่อน าขอ้มลูเขตเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร มาผนวกกับ
การเดินทางแบบรถไฟฟ้าพบวา่ สถานีรถไฟฟ้ามกัจะสรา้งอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความเจริญ ขนส่งมวลชน
เขา้ถึงพืน้ท่ี และครอบคลมุการเดินทางเกือบทกุรูปแบบ จดุเช่ือมตอ่ เช่ือมโยงเสน้ทาง มีตวัเลือกให้
สบัเปลี่ยนเสน้ทางและประเภทการใชต้ามสะดวก กล่าวคือ บริการคมนาคมขนส่ง เป็นดชันีชีว้ดั
ความเจริญของพืน้ท่ีกรุงเทพฯท่ีชัดเจนท่ีสดุ โดยเฉพาะเสน้ทางรถไฟฟ้า ดัง  ค  ากล่าวท่ีว่า หาก
รถไฟฟ้าเขา้ถึงเมื่อไร ความเจริญก็ตามไปดว้ยเมื่อนั้น  รถไฟฟ้าถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกท่ี
สามารถหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดในเมืองไดเ้ป็นอย่างดี โดยรถไฟฟ้ามุ่งพัฒนาระบบ การ
ด  าเนินการ และบคุลากร ตลอดจนการบริหาร ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหบ้ริการระบบ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนเป็นระบบท่ีทนัสมยั รวดเรว็ ปลอดภยั มีประสิทธิภาพ และเช่ือถือได ้โดยให้
ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและสงัคม และยังสามารถเป็นเครื่องการนัตีไดว้่า หาก
พืน้ท่ีใดมีเสน้ทางรถไฟฟ้าผา่นนัน้ยอ่มแสดงใหเ้หน็ถึงความเจริญในพืน้ท่ีดงักลา่ว (อปัสร เลาหจารุ
ภทัร, 2014) ซึ่งในประเดน็นีท้างผูวิ้จัยสามารถจ าแนกเขตท่ีมีสถานีรถไฟฟ้าในย่านเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอ้งกบัประเดน็ท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลตอ่ไดด้งันี  ้
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ตาราง 2 รายช่ือสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพมหานคร 
 

รายชือ่สถานีรถไฟฟ้า (บีทเีอส) ในกรุงเทพมหานคร 

ชือ่สถานี รหัส สาย เขต 

ม.เกษตรศาสตร ์ N13 สขุมุวิท จตจุกัร 

เสนานิคม N12 สขุมุวิท จตจุกัร 

รชัโยธิน N11 สขุมุวิท จตจุกัร 

พหลโยธิน 24 N10 สขุมุวิท จตจุกัร 

หา้แยกลาดพรา้ว N9 สขุมุวิท จตจุกัร 

หมอชิต N8 สขุมุวิท จตจุกัร 

สะพานควาย N7 สขุมุวิท จตจุกัร 

อารีย ์ N5 สขุมุวิท พญาไท 

สนามเป้า N4 สขุมุวิท พญาไท 

อนสุาวรียช์ยัสมรภมู ิ N3 สขุมุวิท ราชเทวี 

พญาไท N2 สขุมุวิท ราชเทวี 

ราชเทวี N1 สขุมุวิท ราชเทวี 

สยาม CEN สขุมุวิท / สีลม ปทมุวนั 

ชิดลม E1 สขุมุวิท ปทมุวนั 

เพลินจิต E2 สขุมุวิท ปทมุวนั 

นานา E3 สขุมุวิท วฒันา 

อโศก E4 สขุมุวิท วฒันา 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

รายชือ่สถานีรถไฟฟ้า (บีทเีอส) ในกรุงเทพมหานคร 

ชือ่สถานี รหัส สาย เขต 

พรอ้มพงษ์ E5 สขุมุวิท วฒันา 

ทองหลอ่ E6 สขุมุวิท วฒันา 

เอกมยั E7 สขุมุวิท วฒันา 

พระโขนง E8 สขุมุวิท วฒันา 

ออ่นนชุ E9 สขุมุวิท พระโขนง 

บางจาก E10 สขุมุวิท พระโขนง 

ปณุณวิถี E11 สขุมุวิท พระโขนง 

อดุมสขุ E12 สขุมุวิท บางนา 

บางนา E13 สขุมุวิท บางนา 

แบรร์ิ่ง E14 สขุมุวิท บางนา 

ราชด  าร ิ S1 สีลม ปทมุวนั 

ศาลาแดง S2 สีลม บางรกั 

ช่องนนทร ี S3 สีลม บางรกั 

ศกึษาวิทยา S4 สีลม บางรกั 

สรุศกัดิ ์ S5 สีลม บางรกั 

สะพานตากสิน S6 สีลม บางรกั 

กรุงธนบรุ ี S7 สีลม คลองสาน 

วงเวียนใหญ่ S8 สีลม คลองสาน 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

รายชือ่สถานีรถไฟฟ้า (บีทเีอส) ในกรุงเทพมหานคร 

ชือ่สถานี รหัส สาย เขต 

โพธ์ินิมิตร S9 สีลม ธนบรุ ี

ตลาดพล ู S10 สีลม ธนบรุ ี

วฒุากาศ S11 สีลม ธนบรุ ี

บางหวา้ S12 สีลม ภาษีเจริญ 

 
( ท่ีมา : https://www.bts.co.th/routemap.html) 

 
จากการศกึษาพฤติกรรมนกัทอ่งเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทล พบวา่ นกัท่องเท่ียวสว่น

ใหญ่เดินทางทางโดยใชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เน่ืองจากสะดวกต่อการเดินทาง และประหยดัเวลา 
รวมไปถึงประหยดัคา่ใชจ้่ายในแตล่ะทริป (ตวิษา ศรีสวสัดิ ์และ ชลุีพร ทวีศรี, 2559) ซึ่งโฮสเทลท่ีมี
การเดินทางสะดวกย่อมมีผลต่อการเลือกเขา้พักอาศยัของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างย่ิง จากปัจจัย
ดงักลา่วผูวิ้จยัไดน้  าไปสูก่ารวิจยัตอ่ไป  

ปัจจบุันโฮสเทลจัดวา่มีอตัราการเติบโตขึน้รวดเร็วอย่างย่ิง ในช่วงหลายปีท่ีผ่าน
มา เมื่อพิจารณาถึงตวัธุรกิจประเภทนีแ้ลว้นัน้ โฮสเทลเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนคอ่นขา้งต  ่า และท่ี
ส  าคญั คือ ไม่มีขอ้จ  ากัดท่ีตายตวั ซึ่งคอ่นขา้งอิสระส  าหรบัผูป้ระกอบธุรกิจในดา้นต่างๆ ไมว่่าจะ
เป็น ดา้นการออกแบบ การตกแต่งโฮสเทล ซึ่งสามารถจัดการไดต้ามตอ้งการ โดยอาศยัจุดเด่น 
และเอกลักษณ์ประจ าโฮสเทล เปรียบเสมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และ
ชาวตา่งชาติ ทัง้นีจ้ากปัจจยัทัง้ในแง่ของเทรนดพ์ฤติกรรมการท่องเท่ียวในปัจจบุนั และปัจจยัในแง่
ของมลูคา่ทางอตุสาหกรรม ท าใหธุ้รกิจโฮสเทลเป็นธรุกิจท่ีผูป้ระกอบการทัง้รายเก่า และรายใหม ่
หนัมาใหค้วามสนใจเป็นจ านวนมากขึน้กวา่ในอดีต  (Officemate Admin, 2562) 

https://www.bts.co.th/routemap.html
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1.2.2 โฮสเทลทีม่ีการค านึงถงึความปลอดภัยเป็นหลัก 
แมว้า่ขอ้มลูจากงานวิจยัเก่ียวกบัความตอ้งการของเหลา่นกัท่องเท่ียว ในการเขา้

พักในโฮสเทลส่วนใหญ่  มุ่งประเด็นไปท่ีเรื่องราคา การได้พบปะเพ่ือนใหม่ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การเดินทาง รวมไปถึงท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก แต่เรื่อง
ความปลอดภยัในทรพัยส์ินก็เป็นเรื่องส  าคญัท่ีเหลา่นักท่องเท่ียวใชพิ้จารณาในการเลือกท่ีพักใน
โฮสเทลต่างๆ ดว้ยเช่นกัน ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจท่ีโฮสเทลส่วนใหญ่จะมี  ตูล้็อกเกอร  ์พรอ้ม
กญุแจล็อกอย่างดีไวใ้หบ้ริการเท่ากบัจ  านวนเตียงท่ีมี หรือบางท่ีมีเป็นตูเ้ซฟ รวมไปถึงยังมีกลอ้ง
วงจรปิดอีกดว้ย ไวอ้  านวยความสะดวกโดยท่ีเหลา่นกัท่องเท่ียวไม่ตอ้งคอยกงัวลกบัทรพัยส์ินท่ีน า
ติดตวัมาพกัท่ีโฮสเทล (อฐัภิญญา ปณุณมากลุ, 2559) 

 

ภาพประกอบ 3 ภาพแสดงสิ่งอ  านวยความสะดวกดา้นความปลอดภยั (กลอ้งวงจรปิด) 
 

ท่ีมา : http://gg.gg/lt783 
 
นอกเหนือจากมาตรการการรกัษาความปลอดภยัส่วนบคุคลส าหรบันักท่องเท่ียว

ท่ีเขา้พกัในโฮสเทลขา้งตน้แลว้ ความปลอดภยัของโครงสรา้งอาคารท่ีไดม้าตรฐานตามกฎหมาย ก็
เป็นอีกสิ่งท่ีส  าคญั ส  าหรบัการเขา้พักตาม พรบ.โรงแรมโดยทั่วไปก าหนดใหม้ีการลงทะเบียนผูเ้ขา้
พกั เพ่ือใหท้างผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบเหตไุด ้หากมีเหตกุารณท่ี์ไมป่กติเกิดขึน้ ซึ่งในทกุๆ
โฮสเทลเองก็ตอ้งมีมาตรการในสว่นนีเ้ช่นกัน  เพราะเรื่องของความปลอดภยันั้นเป็นเรื่องส  าคัญ
มาก โดยทางโฮสเทลเองก็จะตอ้งดแูลความปลอดภยัใหก้ับผูเ้ขา้พัก และในส่วนของพนักงานเอง 
โฮสเทลสว่นใหญ่มีระบบกลอ้งวงจรปิดติดอยู่ตามท่ีส  าคญั เพ่ือคอยสอดสอ่งวา่ผูเ้ขา้พกัไดร้บัความ
สะดวก หรือเกิดปัญหาอะไรขึน้หรือไม่ในระหว่างการเขา้พัก โดยทางโฮสเทลเองเขม้งวดใน
มาตรการดังกล่าว และมีการพัฒนาด้านปลอดภัยเพ่ือสรา้งความมั่นใจให้แก่ผูใ้ช้บริการโฮส



  16 

เทล โดยเฉพาะความสะอาดของอุปกรณ์ หรือสิ่งอ  านวยความสะดวกต่างๆ รวมไปถึงความ
รบัผิดชอบเรื่องทรพัยส์ินของผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล 
 
ตาราง 3 ระบบ และ อปุกรณร์กัษาความปลอดภยัพืน้ฐานภายในโฮสเทล 
 

อุปกรณ ์ การใช้งาน / ประโยชน ์ ควรอยู่ในพืน้ที ่

ระบบกลอ้งวงจรปิด บนัทึกภาพเหตกุารณต์า่งๆ ทกุสว่น ยกเวน้หอ้งพกั 

ระบบควบคมุการเขา้/ออก ควบคมุการเขา้ออก พืน้ท่ีสว่นทางเขา้ 

ระบบเสียงประกาศ กระจายเสียงประชาสมัพนัธ ์ ทกุสว่นของพืน้ท่ี 

ระบบป้องกนัอคัคีภยั ควบคมุการเกิดอคัคีภยั ทกุสว่นของพืน้ท่ี 

อปุกรณด์บัเพลิง ควบคมุอคัคีภยั ทกุสว่นของพืน้ท่ี 

ล๊อคเกอร ์ ป้องกนัการศนูยห์ายของทรพัยส์นิ พืน้ท่ีปลอดภยั 

ไฟส ารองฉกุเฉิน ทดแทนพลงังานหลกั ทกุสว่นของพืน้ท่ี 

ระบบคตัเอาท ์ ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร พืน้ท่ีปลอดภยั 

 

(ที่มา : www.partner.booking.com/th/ความช่วยเหลือ/guides/วิธีตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่ีพัก

ปลอดภยัและพรอ้มรบัมือเหตฉุกุเฉิน) 

 
การวางแผนจัดการความปลอดภยัให้กับแขกท่ีเขา้มาพักโรงแรมทั้งดา้นความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์ิน เน่ืองจากโฮสเทลเป็นสถานท่ีท่ีมีนกัท่องเท่ียวหมนุเวียนมาใชบ้ริการ
อยู่เสมอ ดงันั้นเพ่ือป้องกันเหตสุุดวิสยัไม่คาดคิดท่ีจะเกิดขึน้กับแขกและป้องกันเหตุการณ์ท่ีจะ
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ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโฮสเทล จึงตอ้งมีงานส าคญัท่ีตอ้งท าเพ่ือใหแ้ขกท่ีมารบับริการไดร้บั
ความปลอดภยัและพกัผอ่นไดอ้ย่างเป็นสขุ 

นอกเหนือจากความปลอดภยัแลว้ ความสะอาดของสถานท่ีเป็นสุขอนามยัขั้น
พืน้ฐาน ท่ีในเวลาปกติมกัไม่มีใครใส่ใจในเรื่องนีเ้ท่าไหร่นัก แต่ในยามท่ีมีการระบาดของโรคซึ่ง
สามารถติดเชือ้ไดเ้พียงสมัผสัสารคดัหลั่ง ส่ิงท่ีโฮสเทล และเหล่าธุรกิจท่ีพักควรท าคือ จัดเตรียม 
เจลลา้งมือสตูรฆ่าเชือ้โรคหรือสเปรยแ์อลกอฮอลฆ์่าเชือ้ไวต้ามจุดต่างๆ ทั่วท่ีพัก โดยเฉพาะจุดท่ี
ลกูคา้ตอ้งสมัผสับ่อยครัง้ อย่างประตทูางเขา้ ลอ็บบี ้หนา้ลิฟตโ์ดยสาร ทางเขา้หอ้งอาหาร และใน
หอ้งน า้รวม เป็นตน้ และหากเป็นไปได ้การมีหนา้กากอนามยัรบัรองแขกผูเ้ขา้พัก จะสามารถสรา้ง
ความประทบัใจและสรา้งความเช่ือมั่นไดม้ากทีเดียว 

 
1.2.3 โฮสเทลทีม่ีการจัดสรรพืน้ทีภ่ายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โฮสเทล คือท่ีพักรูปแบบหนึ่งท่ีมีราคาประหยัดโดยมีสิ่งอ  านวยความสะดวกขึน้

พืน้ฐานไวใ้หแ้ก่ผูเ้ขา้พกั ซึ่งรูปแบบของท่ีพกัจะเนน้การบริการตนเอง เป็นแหลง่พบปะเพ่ือนใหมใ่น
ระหวา่งการเดินทางท่องเท่ียว โดยสามารถเลือกหอ้งพักรวม ซึ่งแน่นอนว่านักท่องเท่ียวอาจจะได้
เจอรูมเมทท่ีมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลกนบัเป็นโอกาสอนัดีในการท าความรูจ้กักบัเพ่ือนใหม่
พดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณซ์ึ่งกนัและกนั ดงันัน้การจดัสรรพืน้ท่ีจ  ากดัใหม้ีประสิทธิภาพ และมี
สิ่งอ  านวยความสะดวกเพีงพอต่อผูเ้ขา้พัก ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส  าคัญอย่างย่ิงในการประกอบธุรกิจ  
(อฐัภิญญา ปณุณมากลุ, 2559) 

 
ภาพประกอบ 4  ภาพแสดงโฮสเทลท่ีมกีารจดัสรรพืน้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

https://www.officemate.co.th/th/medical-healthcare/hand-and-foot-care/hand-cleaner
https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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โครงการ Bed Station Hostel ไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นโฮสเทลท่ีมีการดดัแปลง
อาคารพาณิชยเ์ป็นโฮสเทล ให้มีประสิทธิภาพในการจัดสรรพืน้ท่ีภายในเพ่ือการใช้งานภายใน 
โฮสเทลไดมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสดุ คือ พืน้ท่ีขาย 38% ต่อ พืน้ท่ีสว่นกลาง 62% และมีการท าพืน้
หอ้งไดร้บัแสงและลมอย่างมีประสิทธิภาพอีกดว้ย ซึ่งท  าใหโ้ครงการดงักลา่วมีการจดัสรรพืน้ท่ี และ
ทรพัยากรไดด้ีมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร การจัดสรรพืน้ท่ีใหม้ีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ
ของโฮสเทล (อทิดินนทน ์ผาวนั, 2559) 

เบด สเตชั่นโฮสเทล เป็นท่ีพกัแรกของเหลา่นกัท่องเท่ียวขาลยุจะนึกถึง เน่ืองจาก
มีราคาถกู แตม่ีส่ิงอ  านวยความสะดวกพืน้ฐานเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั เมื่อพิจารณา
ถึงพื้นท่ีใชส้อยของโฮสเทล พบว่าโฮสเทลทั่วไป จะมีพื้นท่ีท่ีค่อนขา้งจ ากัด ซึ่งการจัดสรรพื้นท่ี
ภายในโฮสเทล เป็นหนึ่งในสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสุดในการประกอบธุรกิจโฮสเทล เพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการ ในการใช้พืน้ท่ีของกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  ท าให้ตอ้งค  านึงถึงความ
คุม้ค่าในการใช้สอยในพื้นท่ีดังกล่าวใหเ้ป็นประโยชนม์ากท่ีสุดเช่นกัน และ ตอ้งสอดคลอ้งกับ
พฤติกรรม และ ชีวิตประจ าวันของผู้พักในโฮสเทลเป็นหลัก  โดยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ต่าง ๆ และท ากิจกรรมร่วมกันดว้ยเหตนีุ้โฮสเทล จึงมีพืน้ท่ีท่ีใหค้วามเป็นส่วนตัว
คอ่นขา้งนอ้ย โดยลกัษณะพืน้ท่ีภายในโฮสเทลมี 3 ลกัษณะดว้ยกนั ไดแ้ก่ พืน้ท่ีสาธารณะ พืน้ท่ีกึ่ง
สาธารณะ และพืน้ท่ีสว่นตวั ซึ่งลกัษณะพืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นตวัก าหนดขอบเขตการปฏิสมัพนัธ ์(จารุภา 
สนุทรปกาสิต, 2559) 

 
ภาพประกอบ 5 ภาพแสดงย่านราชเทวี 

 

ท่ีมา : http://1ab.in/fRN 
 
ราชเทวีเป็นย่านท่ีทีความหลากหลายของผู้อยู่อาศัยท่ีสูงท่ีสุดแห่งหนึ่งของ

กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากบริเวณโดยรอบเตม็ไปดว้ย สิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีส  าคญัมากมายท า

http://1ab.in/fRN
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ให้กลุ่มคนหลากหลายอาชีพ กระจายตัวกันในแต่ละจุด อีกทั้งใกลก้ับแลนดม์ารค์ส  าคัญอย่าง
อนุสาวรีย์ซึ่ ง เป็นย่ านแห่ งการประกอบธุรกิจ ท่ีส  าคัญ แห่ งหนึ่ งของกรุงเทพมหานคร  
อสงัหาริมทรพัยใ์นท าเลนีจ้ึงกลายเป็นของหายาก อย่างไรก็ตามแมปั้จจุบนัท่ีดินเปลา่ในย่านนีจ้ะ
เหลืออยู่อย่างจ  ากดัส  าหรบัพฒันาโครงการใหม่ๆ  แตค่วามตอ้งการในย่านนีก้็เติบโตอย่างตอ่เน่ือง 
(ตอ่ทอง ทองหลอ่, 2018) 

 
1.2.4 โฮสเทลทีม่ีความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว 
ซึ่งเสน่ห์ของโฮสเทล คือ เป็นแหล่งพบปะเพ่ือนใหม่ในระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว รวมถึงป็นแหล่งพบปะเพ่ือนใหม่จากหลากหลายประเทศทั่วโลกนับเป็นโอกาสอนัดีใน
การท าความรูจ้กักบัเพ่ือนใหมพ่ดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณ ์(เอกราช ลกัษณะสมัฤทธ์ิ, 2560)  
แมม้นษุยจ์ะเป็นสตัวส์งัคม แต่ไม่สามารถอยู่รว่มกนัไดต้ลอดเวลา ดงันัน้มนษุยจ์ึงตอ้งการความ
เป็นส่วนตวั ซึ่งความเป็นส่วนตวัสามารถก าหนดขอบเขตของการปฏิสมัพันธท์าง สงัคม และการ
ติดตอ่สื่อสารของมนษุย ์โดยขอบเขตนีจ้ะปรบัตวัยืดหยุน่ตามสถานการณน์ัน้ ขึน้อยู่กบัปัจจยัตา่งๆ 
ดว้ย เช่น ปัจจัยดา้นบุคคล สงัคม วฒันธรรม โดยอาจใชวิ้ธีการแบ่งแยกพืน้ท่ี หรือการเช่ือมต่อ
พืน้ท่ีมนษุยม์ีความตอ้งการทัง้การปฏิสมัพนัธท์างสงัคม และความเป็นสว่นตวั โดยการแยกตวัออก
จากบคุคล หรือสรา้งอาณาเขตท่ีอาจมีสิ่งปิดกัน้สามารถบดบงัสาย ตา และการไดยิ้น ดงันัน้ความ
เป็นสว่นตวัจึงแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ ความเป็นสว่นตวัทางการ มองเห็น ความเป็นสว่นตวั
ทางการไดยิ้น และความเป็นส่วนตัวทางสังคม หรือมีอาณาเขตส่วนตัว กิจกรรมประจ าวันท่ี
สมัพนัธก์บัการใชง้านและรูปแบบของผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในโฮสเทล (วลยัลกัษณ ์สขุจั่น, 2560) 

 
 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 ภาพแสดงโฮสเทลท่ีมคีวามเขา้ใจในความตอ้งการของนกัท่องเท่ียว 
 

ท่ีมา : https://nutsangthongchay.myportfolio.com/baan-khun-thanadol 

https://nutsangthongchay.myportfolio.com/baan-khun-thanadol
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ป่ินโตโฮสเทลจดัวา่เป็นโฮสเทลท่ีไดใ้จผูเ้ขา้พกัอย่างย่ิง โดยในสว่นใหญ่โฮสเทล
จะมีการบริการท่ีเป็นกันเอง ช่วยให้ผูเ้ขา้พักรูส้ึกสบายใจในการใชชี้วิตในโฮสเทล การบริการ
ดงักล่าวจัดวา่เป็นการสรา้งประสบการณท่ี์ดีใหก้ับกลุม่ลกูคา้ ท าใหรู้ส้ึกอบอุน่ และสนกุสนานไป
กบักิจกรรมภายในโฮสเทลท่ีไดม้ีการจัดเตรียมไวส้  าหรบัผูเ้ขา้พกั ซึ่งจะท าใหรู้ส้ึกเหมือนไดอ้ยู่กับ
เพ่ือน หรือคนในครอบครวั (กฤช เทพบตุร, 2562) 

 
ภาพประกอบ 7 ภาพแสดงย่านอโศก – เพชรบรุ ี

 

ท่ีมา : http://1ab.in/fRO 
 
ปัจจบุนั ย่านอโศก - เพชรบรุี จดัวา่เป็นย่านศนูยก์ลางธรุกิจของกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งถือเป็นสดุยอดท าเลใจกลางเมือง โดยภาพรวมของย่านจะเป็นแหล่งการคา้ การบริการ และ
แหลง่ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก จัดไดว้า่เป็นศนูยร์วมนกัท่องท่องมากหนา้หลายตาทัง้ชาวไทย และ
ชาวต่างประเทศ ปัจจบุันมีพลเมืองอาศยัอยู่หนาแน่น และมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึน้ จากการลงพืน้ท่ี
พบวา่สว่นมากเป็นแหลง่พกัอาศยัประเภทอาคารพาณิชยซ์ึ่งติดถนนใหญ่ สะดวกต่อการคมนาคม 
ท าใหง้่ายตอ่การเดินทางเป็นอย่างย่ิง (ddproperty, 2562) 

 
1.2.5 โฮสเทลทีม่ีการออกแบบทีเ่ป็นเอกลักษณ ์
เมื่อพิจารณาถึงการออกแบบตกแตง่โฮสเทลแลว้ พบวา่โฮสเทลแตล่ะโฮสเทลจะ

มีการตกแตง่ท่ีมีอตัลกัษณเ์พ่ือสรา้งคารแ์รกเตอร ์เพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียวใหน้กัท่องเท่ียวใหเ้ขา้มา
พัก  เป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่งท่ีส  าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจโฮสเทล โดยเน้นการ
ออกแบบเพ่ือตอบโจทยก์ลุม่เป้าหมายมากท่ีสดุ โฮสเทลท่ีมีสไตลท่ี์ชัดเจน และ มีเอกลกัษณ ์มกั
ไดร้บัความสนใจจากนกัท่องเท่ียว ซึ่งจดุเด่น และสไตลท่ี์เป็นเอกลกัษณนี์ ้อาจเป็นการน าสิ่งท่ีอยู่

http://1ab.in/fRO
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รอบๆตวัมาเป็นจุดขาย สิ่งเหลา่นีช้่วยเพ่ิมมลูคา่ใหก้ับโฮสเทลไดอ้ย่างมีนยัยะส าคญั (Officemate 
Admin, 2562)  

 
ภาพประกอบ 8 ภาพแสดงโฮสเทลท่ีมเีอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 
ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 

 
จากการศึกษาถึงปัจจัยในประกอบธุรกิจโฮสเทลใหป้ระสบความส าเร็จ พบว่า

ปัจจยัของโฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และ โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความ
ปลอดภยัเป็นหลกั โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โฮสเทลท่ีมี
ความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และ โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั อย่างมี
นัยยะส  าคัญต่องานวิจัย ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงน าปัจจัยดังกล่าวในส่วนนี้มา  วิเคราะห์ และ 
สงัเคราะหต์อ่ไป 

 
ภาพประกอบ 9 ภาพแสดงสภาพทางกายภาพโดยทั่วไปของย่านจตจุกัร 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/3ljn23D 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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2. โมดูลาร ์
2.1 ความหมายของโมดูลาร ์
สว่นประกอบท่ีประกอบกบัขนาดอ่ืนได ้หรือสว่นอิสระท่ีท างานดว้ยตวัของมนัเองได  ้

หรือ ว่าระบบโมดูลาร ์(พจนานุกรมองักฤษ - ไทย ,  2541) โดยแนวคิดในการออกแบบโดยใช้
ระบบโมดลูารน์ัน้มีมานานแลว้ สถาปนิกท่ีน าระบบโมดลูารม์าใชก้บัการออกแบบและงานก่อสรา้ง
ท่ีเห็นไดช้ัดท่ีสดุคือ เลอ คอบูซิเอร ์ซึ่งไดพ้ัฒนาระบบเรขาคณิตท่ีอิงไปกับสดัส่วนของร่างกาย
มนุษยแ์ละธรรมชาติขึน้โดยไดส้รา้งมาตราส่วนเรขาคณิตท่ีเป็นพืน้ฐานในการออกแบบสถาปัตย์
และอตุสาหกรรม (ปรเมศ วรวรรณ, 2559) 

 
ภาพประกอบ 10 ภาพแสดงการน าระบบโมดลูารม์าใชก้บัการออกแบบ 

 

ท่ีมา : www.trendir.com/contemporary-room-dividers-lightfacet-divider-by-bloomming/ 

 
โครงสรา้งแบบโมดลูาร ์(Modular Structure) เป็นโครงสรา้งของการออกแบบท่ีท า

ส่วนประกอบย่อยไว ้ล่วงหน้าก่อนการประกอบใช้งาน โดยสามารถน ามารวมกันในรูปแบบ  
การตกแต่งตามขนาดของพื้นท่ี และใช้งานท่ีแตกต่างกัน โดยโครงสรา้งในลักษณะนี้อาจไม่
จ  าเป็นตอ้งมีอปุกรณพิ์เศษในการยึด สว่นย่อยเขา้กนั แตอ่าจเพียงวางซอ้นหรือขดักนัก็สามารถใช้
งานไดท้นัที 

การออกแบบแบบโมดลูารซ์ึ่งในแต่ละชิน้ส่วนใหญ่จะเป็นรูปทรงเรขาคณิตทั้งหมด 
เน่ืองจากสะดวกต่อการออกแบบ ผลิต และ สะดวกในการใช้งาน โดยหลักการท่ีส  าคัญของ 
โมดูลารน์ั้นเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก โดยผลิตภัณฑ์โมดลูารน์ั้นจะขึน้กับความสมัพันธ์ทาง
สัดส่วนระหว่างชิ้นส่วนย่อยเอง (ด้วยการซ ้า หรือความสัมพันธ์กันทางเรขาคณิตระหว่างชิ้น
สว่นย่อย) โดยสามารถจดัวางไดห้ลากหลาย (ปรเมศ วรวรรณ, 2559) 

http://www.trendir.com/contemporary-room-dividers-lightfacet-divider-by-bloomming/
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ภาพประกอบ 11 ภาพแสดงผลิตภณัฑโ์มดลูารท่ี์จดัวางดว้ยการใชรู้ปแบบซ า้ๆกนั 

 

ท่ีมา : http://www.terkultura.com/2013/10/kaza-magyar-fejlesztesu-beton-csoda.html 

 
นกัวิชาการหลายท่านก็เห็นวา่ระบบโมดลูารเ์ป็นกญุแจส าคญัในการผลิตส  าหรบัการ

มุง่เนน้ ผูบ้ริโภคเฉพาะบคุคล และสามารถท่ีจะผลิตไดเ้ป็นจ านวนมากในราคาถกุ เพราะแนวโนม้
ของตลาดผูบ้ริโภคนัน้จะมีความหลากหลายของลกูคา้และผลิตภณัฑม์ากขึน้ในอนาคต ผลิตภณัฑ์
ประเภทนีม้ีลกัษณะยืดหยุ่นท่ีถกูออกแบบเป็นระบบของสว่นประกอบย่อยท่ี สามารถถอดประกอบ
และเรียบเรียงในรูปแบบการจดัวางเพ่ือสรา้งรูปแบบใหมไ่ด ้(สิทธิพงศ ์วงศไ์ชยสวุรรณ, 2555) 

 
ภาพประกอบ 12 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์สามารถเรยีบเรยีงในรูปแบบใหมไ่ด ้

 

ท่ีมา : https://hu.designlvl.eu/a-legkreativabb-es-modularis-butor-sorozatu-penzt-most-

mar-meg-lehet-vasarolni/ 

 

http://www.terkultura.com/2013/10/kaza-magyar-fejlesztesu-beton-csoda.html
https://hu.designlvl.eu/a-legkreativabb-es-modularis-butor-sorozatu-penzt-most-mar-meg-lehet-vasarolni/
https://hu.designlvl.eu/a-legkreativabb-es-modularis-butor-sorozatu-penzt-most-mar-meg-lehet-vasarolni/


  24 

ดงันั้นระบบโมดูลาร ์คือ ระบบท่ีประกอบไปดว้ยหน่วยย่อยต่างๆ โดยส่วนใหญ่มี
รูปทรงเรขาคณิต ท่ีสามารถรวมกนัเป็นหน่วยใหญ่ได ้ขนาดของหน่วยย่อยในแต่ละสว่นจะมีระยะ
สดัสว่นท่ีมีความสมัพันธก์นั การออกแบบดว้ยระบบดงักลา่วช่วยในเรื่องของการลดระยะเวลาใน
การผลิตชิน้งานในกระบวนการทางอตุสาหกรรม (ปิติ สคุนธสขุกลุ, 2561) 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพประกอบ 13 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 

 

ท่ีมา : https://amzn.to/3hwC8Rc 

 
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถเคลื่อนย้ายได ้สามารถจัดรูปแบบในการวางไดห้ลากหลาย

ตามท่ีตอ้งการ ผลิตภณัฑช์นิดนีจ้ะผลิตส  าเร็จท่ีโรงงานเฟอรนิ์เจอรแ์ลว้น ามาจดัวาง โดยสามารถ
เลือกรูปแบบ และประโยชนใ์ชส้อย การติดตัง้สะดวกสามารถถอดประกอบได ้เคลื่อนยา้ยไดง้่าย มี
แบบตา่งๆ ใหเ้ลือกมากมาย  (ปิติ สคุนธสขุกลุ, 2561) 

 
 ภาพประกอบ 14 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์

 

ท่ีมา : https://bit.ly/3luYcy6 
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2.2 คุณลักษณะของผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลาร ์
โดยผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์ามารถตอบโจทยเ์รื่องความ หลากหลายของชิน้ส่วน 

การประกอบ เวลาผลิต และการปรบัเปลี่ยนรูปลกัษณก์ับการใชง้านของผูใ้ชง้านไดอ้ย่างง่ายดาย 
ผูป้ระกอบการสามารถสรา้งเอกลกัษณ ์โดยไมต่อ้งค  านึงถึงรูปแบบ โดยสามารถสรา้งจุดเด่นหรือ
เอกลกัษณ ์โดยมีการสรา้งจดุเด่นท่ีแตกต่างกนัออกไปวิธีการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารมี์
หลากหลาย (สิทธิพงศ ์วงศไ์ชยสวุรรณ, 2555) โดยมีคณุลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 

2.2.1 ผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์สามารถแยกชิน้สว่นเพ่ือเปลี่ยนการใชง้าน 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการแยกชิน้สว่นเพ่ือเปลีย่นการใชง้าน 
 

ท่ีมา : https://www.trendir.com/unique-room-dividers/ 

 
2.2.2 ผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร ์สามารถขยับชิ้นส่วนหมุนหรือเปลี่ยนทิศ

ทางการวางได ้
 
 
 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 16 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีขยบัชิน้สว่นหมนุหรือเปลีย่นทิศทางการวางได ้

 

ท่ีมา : https://bit.ly/2Ejfrlh 

https://www.trendir.com/unique-room-dividers/
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2.2.3 ผลิตภัณฑ์ระบบโมดลูาร ์สามารถเรียงกันเกิดการใช้งานจากพืน้ท่ีท่ี
เพ่ิมขึน้ 

 
 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 17 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มนี  าชิน้สว่นมาตอ่กนัเรียงกนั  
 

ท่ีมา : https://bit.ly/2EtHwpN 

 
2.2.4 ผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์สามารถวางเพ่ือใหเ้กิดการใชง้านใหม่  

 
 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบพลิกหมนุเปลีย่นดา้นในการวาง 
 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/176484879133249998/ 

 
 
 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/176484879133249998/
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2.2.5 ผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์สามารถน ามาซอ้นเรียงกนัลกัษณะใหมไ่ด ้
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 19 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีรูปแบบแบบแยกชิน้สว่น 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/34yOx3tl 

 
2.3 ผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารใ์นปัจจุบัน 
ในปัจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร์ได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

 โดยผลิตภัณฑ์ต่างก็มีจุดเด่นท่ีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ โดยมีองค์ประกอบในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์(Grappik Digital, 2558) ดงันี ้  

1 รูปรา่ง และ รูปทรง (Shape & Form) 
2 วสัด ุ(Materials) 
3 โทนสี (Mood & Tone)  
4 เทคนิคในการออกแบบ (Technique) 
5 การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย (Usage) 
โดยทางผู้วิจัย ได้รวบรวมผิลภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์ไว้ทั้ ง  10  

แบรนด์ ซึ่งมีเอกลักษณ์ และ องคป์ระกอบในการออกแบบท่ีแตกต่างกัน โดยสามารถสรุป
องคป์ระกอบไดต้อ่ไปนี ้

 
 

http://www.terkultura.com/2013/10/kaza-magyar-fejlesztesu-beton-csoda.html
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ภาพประกอบ 20 ภาพแสดงผลิตภณัฑแ์บบโมดลูารอ์อกแบบโดย เบนจามิน ฮเูบิรต์ 

 
ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในแบบโมดลูารนี์อ้อกแบบโดย เบนจามิน ฮเูบิรต์ โดยนกัออกแบบ

อธิบายว่า งานออกแบบในเชิงพาณิชย์ จ  าเป็นตอ้งปรบัให้เขา้กับความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้ 
ในขณะเดียวกันก็เน้นในเรื่องของทัศนียภาพไดเ้ป็นอย่างดี ด้วยระบบท่ียั่งยืนต่อสิ่งแวดลอ้ม
ประกอบโดยใช ้ใยกัญชงรีไซเคิลติดไวบ้นกรอบ ABS ท่ีมีการฉีดขึน้รูปซึ่งติดตัง้อยู่บนแผ่นฐาน
อลมูิเนียม มีการพฒันาตวัยึดเชิงกลท่ีใชง้านง่ายเพ่ือความสะดวกในการประกอบและถอดชิน้สว่น 
(Dezeen, 2015) 
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ภาพประกอบ 21 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย Ease Studio 

 
ผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารนี์อ้อกแบบโดย Ease Studio แบรนดผ์ลิตงาน

เท็กซไ์ทลร์่วมสมยั  โดยการใชเ้ครื่องจกัรและการตดัแพทเทิรน์ จึงกลายเป็นสว่นผสมท่ีลงตวั โดย
เป็นงานสรา้งผลิตภณัฑข์องใชข้องตกแต่งบา้นท่ีท ามาจากผา้ขึน้มา โดยผลิตภณัฑท่ี์สรา้งช่ือ คือ 
แผน่ซบัเสียงระบบโมดลูาร ์และ กรอบรูปตกแตง่ภายใน (Ease - studio, 2016) 
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ภาพประกอบ 22 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย คิดดี ดีไซน ์

 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์นี ้ออกแบบโดย ม .ล . ปรเมศ วรวรรณ  

โดยผูอ้อกแบบมีความกระตือรือรน้ท่ีจะลองใชว้สัดใุหม่ๆ เพ่ือสรา้งการตกแต่งผนังเพ่ือใหค้วาม 
สวยงาม และสะดวกสบายของพื้นท่ีใช้สอยมิติใหม่ เน้นเรื่องรูปแบบ และสุนทรียศาสตรเ์พ่ือ
สรา้งสรรคง์านออกแบบมาเป็นพิเศษ และวิธีการใชง้านแบบแยกส่วนซึ่งสามารถใชป้ระโยชนไ์ด้
จริงตามหลกัการของโมดลูาร ์(ปรเมศ วรวรรณ, 2559) 
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ภาพประกอบ 23 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารนี์อ้อกแบบโดย ซลาลม 

 
ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารอ์อกแบบโดย ซลาลม โดยผลิตภณัฑนี์ส้ามารถ

ตอบสนองต่อความตอ้งการท่ีหลากหลาย โดยทกุพืน้ท่ีสามารถสรา้งแบ่ง และจัดสรรใหม่ไดท้ันที
เน่ืองจากความยืดหยุ่นของระบบโมดูลาร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการท างาน  
และสนุทรียศาสตรข์องการวางแผนในดา้นพืน้ท่ี โดยการออกแบบเนน้ความยั่งยืนดา้นสิ่งแวดลอ้ม
ซึ่งเกิดจากความตัง้ใจของเจา้ของแบรนด ์ (Slalom, 2016) 
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ภาพประกอบ 24 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย บริษัท บลมูมิงส ์

 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์ออกแบบโดย บริษัท บลูมมิงส์ โดยสร้าง

ผลิตภณัฑด์า้นการออกแบบท่ีน่าสนใจส าหรบัการตกแตง่ภายใน และผลิตในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
100% เน่ืองจากการท างานร่วมกบั บริษัท ในทอ้งถ่ินช่วยลดการขนสง่และเพ่ิมการควบคมุวิธีการ
ผลิตท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม (Blooming, 2016) 
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ภาพประกอบ 25 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย บริษัท USM 

 
  ผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารอ์อกแบบโดย บริษัท USM เป็นผลิตภณัฑแ์บบ

แยกส่วน มีความยืดหยุ่นและประหยัดพื้นท่ีส  าหรบัการจัดสถานท่ีท างาน และสรา้งความเป็น
สว่นตวั โดยเนน้คณุสมบตัิท่ีโดดเดน่ของการออกแบบท่ีเรียบง่ายอย่างย่ิง (USM 2020) 
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ภาพประกอบ 26 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย บริษัท ฟลิทซเ์ฟลท ์

 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลารอ์อกแบบโดย บริษัท ฟลิทซ์เฟลท์ แสวงหา

ความคิดแบบยืดหยุ่น ซึ่งน  าไปสูรู่ปหกเหลี่ยม มีรูท่ีช่วยใหรู้ปรา่งท่ีนุ่มนวลและปลอ่ยใหแ้สงผา่นได ้
สว่นประกอบท่ีท าจากขนสตัวท่ี์มีความนุ่มนวล แตแ่ข็งแรง ซึ่งผ่านกระบวนตดัดว้ย CNC ไดอ้ย่าง
ง่ายดายดว้ยลวดลายท่ีไมซ่ับซอ้น โดยการออกแบบนับว่าเป็นวิธีท่ีชาญฉลาดในการเพ่ิมพารต์ิชัน
ระหวา่งช่องวา่งท่ีช่วยในเรื่องการซับเสียงภายในอาคาร การออกแบบสามารถปรบัแตง่ และแบบ
แยกสว่นไดโ้ดยเพ่ิมพืน้ท่ีสมัผสั และสีสนัลงในช่องวา่ง (Flitzfelt, 2017) 
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ภาพประกอบ 27 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย แคป ดีไซน ์

 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลารอ์อกแบบโดย แคป ดีไซน์ เป็นผลิตภัณฑ ์

ท่ีสามารถต่อกันไดท้นัทีเน่ืองจากมีเดือยในแตล่ะยูนิต ซึ่งสะดวกต่อการใชง้านอย่างย่ิง ใหต้ิดตัง้
ผลิตภณัฑบ์นผนังไดง้่าย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการใชง้าน ซึ่งการจัดวางสามรถปรบัเปลี่ยนเป็น
รูปแบบใหมไ่ดท้นัที  (ARCHITONIC, 2019) 
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ภาพประกอบ 28 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารอ์อกแบบโดย เดวิด ทรูบรจิด ์

 
ผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารอ์อกแบบโดย เดวิด ทรูบริจด ์เป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

สามารถจัดสรรพืน้ท่ี ประกอบดว้ยแผงอคสูติกขนาดเล็กท่ีรวมกันสรา้งระบบโมดลูารส์  าเร็จรูป  
โดยการออกแบบถือว่ามีเอกลกัษณใ์หก้บัแบรนด ์ผลิตภณัฑท์ าจากเสน้ใยโพลีเอสเตอรท่ี์ผลิตจาก
ขวดน ้าพลาสติกรีไซเคิล โดยทางผูอ้อกแบบท าการวิจัยเก่ียวกับวงจรชีวิตของวัสดุดังกล่าว 
โดยวสัดจุดัวา่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม (Trubridge, 2018) 
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ภาพประกอบ 29 ภาพแสดงผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารท่ี์ออกแบบโดย บริษัท เอเวอรบ์ล๊อค 

 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลารนี์้ออกแบบโดย บริษัท เอเวอรบ์ล๊อค มีการ

ออกแบบระบบการสรา้งแบบแยกสว่นของบลอ็กพลาสติกขนาดใหญ่ ท่ีอ  านวยความสะดวกในการ
ก่อสรา้งสิ่งของทุกประเภท ซึ่งเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วในการสรา้งเกือบทุกอย่างโดยการจัดวาง
และจัดระเบียบ บล็อกสากลในเกือบทุกรูปร่างรูปแบบหรือขนาดโดยสามารถถอดออก  
และประกอบได ้ (Everblock, 2016) 
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2.4 ประโยชนข์องผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลาร ์
โดยในแตล่ะแบรนดน์ั้นมีการออกแบบท่ีแตกแตง่กนัโดยสิน้เชิง โดยในจุดนีเ้ป็นสิ่งท่ี

ส  าคญัในการสรา้งอตัลกัษณใ์หก้บัแบรนด ์แตใ่นเรื่องของฟังกช์ั่นการใชง้านไมต่า่งกนันกั เน่ืองจาก
มาจากระบบโครงสรา้ง และแนวคิดเดียวกัน  โดยประโยชนข์องการออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่ง
ภายในระบบโมดลูารม์ีดงันี ้

1. สามารถควบคมุการผลิตในบริบทของโรงงานอตุสาหกรรม และ ช่วยในเรื่อง
ของการย่นระยะเวลาในการผลิตชิน้งาน 

2.สามารถผลิตซ ้าได้หลายรอบ  เน่ืองจากมี รูปแบบท่ีไม่ซับซ้อน และอยู่ใน
ขอบเขตการผลิตในระบบอตุสาหกรรม  

3. ส่วนประกอบย่อยสามารถท าไว้ก่อนหรือแยกกันท าได้หรือแม้แ ต่น  า
สว่นประกอบอ่ืนมาใชด้ว้ยกนัได ้

4. ควบคมุการออกแบบและการประกอบไดด้ีกวา่ เพราะจะมีการก าหนดขัน้ตอน
การประกอบชิน้สว่นท่ีแน่นอน ท าการออกแบบโดยใชส้ดัสว่นของวสัดท่ีุมีขนาดเป็นมาตรฐาน 

5. ประหยดัเวลาและลดแรงงานช่าง เพราะไม่จ  าเป็นตอ้งมีช่างอยู่หนา้งานมาก 
และลดปัญหาเรื่องฝีมือช่างไมไ่ดม้าตรฐานได ้

 
3.แนวคดิและทฤษฏีทีเ่กี่ยวข้อง 

3.1 แนวคดิในการออกแบบผลิตภัณฑ ์
แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ ์สว่นใหญ่มกัจะแสดงออกใหเ้ห็นงานออกแบบท่ีมี

แนวคิดท่ีดี มีความคิดสรา้งสรรค ์และมีเอกลักษณเ์ฉพาะตวัในการออกแบบ โดยสามารถแกไ้ข
ปัญหาไดอ้ย่างถกูตอ้งเหมาะสม และสรา้งประโยชนแ์ก่ผูใ้ชไ้ดอ้ย่างสงูสดุ  

3.1.1 แนวคดิการออกแบบผลิตภัณฑท์ีด่ี  
ดีเทอร ์รามส ์(Dieters Rams) น าเสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาผลิตภณัฑท่ี์เป็น

หวัใจหลกัในการออกแบบ พรอ้มกบัไดใ้หบ้ญัญัติ 10 ประการของงานออกแบบท่ีดีดงันี ้
1.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีความสดใหม่ หรือ เป็นนวัตกรรม 

(Good design is innovative) การออกแบบท่ีมีแนวคิดท่ีสรา้งสรรค ์จะควบคู่ไปกับเทคโนโลยี 
เน่ืองจากการพัฒนาดา้นเทคโนโลยีท่ีต่อเน่ืองจะถือเป็นโอกาสใหม่ส  าหรบัการออกแบบใหม่อยู่
เสมอ 

http://www.tcdcconnect.com/
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ภาพประกอบ 30 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์เป็นนวตักรรม 

 

ที่มา : www.mobiletime.com.br/noticias/11/02/2019/amazon-compra-fabricante-de-wi-fi-

mesh/ 
 

2.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเกิดประโยชน์กับผู้ใช้อย่างแท้จริง 
(Good design makes a product useful) การออกแบบ ท่ีดี ต ้องเน้นถึ งประโยชน์ใช้สอย
ผลิตภณัฑเ์พ่ือน าไปสูก่ารแกปั้ญหาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนัของผูใ้ชไ้ด  ้

 
ภาพประกอบ 31 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์เกิดประโยชนก์บัผูใ้ชอ้ย่างแทจ้ริง 

 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/4151824626515681/ 
 

 

 

http://www.mobiletime.com.br/noticias/11/02/2019/amazon-compra-fabricante-de-wi-fi-mesh/
http://www.mobiletime.com.br/noticias/11/02/2019/amazon-compra-fabricante-de-wi-fi-mesh/
https://www.pinterest.com/pin/4151824626515681/
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3.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องมีความสวยงาม (Good design is 
aesthetic) คุณภาพดา้นการออกแบบสุนทรียศาสตรข์องผลิตภัณฑ์ จัดว่าเป็นส่วนท่ีดึงดูดใจ
ส  าหรบักลุม่ลกูคา้ในดา้นรสนิยมซึ่งสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของกลุม่เป็นหมาย  

 
ภาพประกอบ 32 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีความสวยงาม 

 

ท่ีมา : https://carbuzz.com/news/audi-aicon-concept-is-a-fully-autonomous-sports-sedan 
 
4.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องใช้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดาย 

(Good design makes a product understandable) การออกแบบท่ีดีจะสามารถอธิบายการ
ท างานของผลิตภณัฑอ์ย่างชดัเจน หรือท่ีดีท่ีสดุ คือ เป็นผลิตภณัฑท่ี์อธิบายตวัเองได ้

 
ภาพประกอบ 33 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์สามารถเขา้ใจไดง้่าย 

 

ท่ีมา : https://piximus.net/media/4580/awesome-creative-design-ideas-and-projects-

60.jpg 
 

https://carbuzz.com/news/audi-aicon-concept-is-a-fully-autonomous-sports-sedan
https://piximus.net/media/4580/awesome-creative-design-ideas-and-projects-60.jpg
https://piximus.net/media/4580/awesome-creative-design-ideas-and-projects-60.jpg
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5.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องท าให้เกิดประสบการณ์ที่ลื่นไหลไม่
สร้างความร าคาญในการใช้ (Good design is unobstrusive) ผลิตภณัฑเ์ป็นเหมือนเครื่องมือ
ในการเติมเตม็ความตอ้งการของผูใ้ช ้มีความราบรื่นในการใชง้าน และก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นการใช้
งานนอ้ยท่ีสดุ 

 
ภาพประกอบ 34 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีความล่ืนไหลในการใชง้าน 

 

ท่ีมา : https://www.puxiang.com/galleries/4a4e373f971a5195b8cbadfcf67e160a 

 
6.การออกแบบผลิตภัณฑต้์องซือ่สัตยแ์ละตรงไปตรงมา (Good design 

is honest) การออกแบบท่ีดีตอ้งมีประสิทธิภาพ หรอืมีคณุคา่ ตรงตามความเป็นจริงท่ีไดโ้ฆษณาไว ้ 

 
ภาพประกอบ 35 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีความตรงไปตรงมา 

 

ท่ีมา : http://creativestuffs.info/?p=607 

 
 
 
 

https://www.puxiang.com/galleries/4a4e373f971a5195b8cbadfcf67e160a
http://creativestuffs.info/?p=607
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7.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องคงทนอยู่ได้ยืนนาน (good design is 
long-lasting)  โดยหลีกเลี่ยงการเป็นสินคา้แฟชั่นหรือตามกระแสและยงัตอ้งไมด่โูบราณจนเกินไป 

 

ภาพประกอบ 36 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีความคงทน 
 

ท่ีมา : http://www.lcsinteriors.in/furniture-interior/ 
 

8.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเจาะลึกถึงรายละเอียดต่างๆอย่าง
ครบถ้วน (good design is thorough down to the last detail)  การออกแบบตอ้งมีการเจาะลึก
ลงรายละอียดในการออกแบบ  

 
ภาพประกอบ 37 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์เจาะลกึถึงรายละเอียดในการออกแบบ 

 

ท่ีมา : https://www.cnnturk.com/teknoloji/hayatimizi-kolaylastiran-cozumler?page=1 
 
 

http://www.lcsinteriors.in/furniture-interior/
https://www.cnnturk.com/teknoloji/hayatimizi-kolaylastiran-cozumler?page=1
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9.การออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (good design 
is environmentally friendly) การออกแบบท่ีดีตอ้งมีกระบวนการรกัษาสิ่งแวดลอ้ม ช่วยประหยัด
ทรพัยากรธรรมชาติ และสามารถลดมลภาวะทางกายภาพไดต้ลอดวงจรชีวิตของผลิตภณัฑ ์

 

 
ภาพประกอบ 38 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/2Ezz1t6 

 
10.การออกแบบผลิตภัณฑต้์องท าให้เรียบง่ายอย่างมากที่สุดเท่าทีจ่ะ

ท าได้ (good design is as little design as possible)  การออกแบบท่ีดีนั้นตอ้งเน้นความเรียบ
ง่ายเป็นหลกั โดยโฟกสัไปท่ีฟังกช์ั่นการใชง้านเป็นหลกัเช่นกนั 

 
ภาพประกอบ 39 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีความเรยีบง่าย 

 

ท่ีมา : https://funnyjunk.com/Clever+minimalist+designs/uYjxLhL/ 

https://funnyjunk.com/Clever+minimalist+designs/uYjxLhL/
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3.1.2 แนวคดิการออกแบบเพือ่ทุกคน 
โดยใช้หลักการออกแบบ Universal design โดยแนวคิดเรื่องการออกแบบ

ผลิตภณัฑ ์สิ่งแวดลอ้ม การสรา้งสถานท่ี เพ่ือใหท้กุคนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากสิ่งเหลา่นัน้ไดอ้ย่าง
เตม็ท่ีและเท่าเทียมกนั โดยไมต่อ้งมีการออกแบบดดัแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจงเพ่ือบคุคลกลุ่ม
หนึ่งกลุม่ใดโดยเฉพาะ ซึ่งมีหลกัคิดอยู่ 7 ขอ้ดัง้นี ้

1.ความเสมอภาค มีการใชง้านไดก้ับทุกคนในสงัคมอย่างเท่าเทียมกันไม่มี
ความเห่ือมล า้ แบ่งแยกและเลือกปฏิบตัิตอ่กลุม่บคุคลใดบคุคลหนึ่ง  

 
ภาพประกอบ 40 ภาพประกอบผลิตภณัฑด์า้นความเสมอภาคในการใชง้าน 

 

ท่ีมา : http://www.urbanwhy.com/universal-design/ 

 
2. ความยืดหยุ่น ใช้งานไดก้ับผู้ท่ีถนัดทั้งซ้าย และขวา โดยสามารถปรับ

สภาพทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปความสูงต  ่าขึน้ลงไดต้ามความสูงของผูใ้ช้ไดอ้ย่าง
อิสระ  

 
ภาพประกอบ 41 ภาพประกอบผลิตภณัฑท่ี์มคีวามยืดหยุน่ในการใชง้าน 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/31sjnsz 

http://www.urbanwhy.com/universal-design/
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3. ความเรียบง่ายในการออกแบบ ซึ่งสง่ผลโดยตรงต่อการท าความเขา้ใจใน
ผลิตภณัฑ ์และสามารถใชง้านไดส้ะดวก และ เช่น มีภาพหรือค  าอธิบายท่ีเขา้ใจง่าย อาจใชรู้ปภาพ
เป็นสญัลกัษณส์ากล เหมาะส าหรบัทกุคน ฯลฯ 

 
ภาพประกอบ 42 ภาพประกอบผลิตภณัฑท่ี์มคีวามเรียบงา่ย 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/2EleHMx 

 
4. มีขอ้มลูพอเพียง ส าหรบัประกอบการใชง้านท่ีพอเพียงส  าหรบัสว่นรวม 

 
ภาพประกอบ 43 ภาพประกอบผลิตภณัฑท่ี์มีขอ้มลูเพียงพอตอ่ผูใ้ชง้าน 

 

ท่ีมา : https://www.interhomeproperty.co.th/universal-design-with-7-principles/ 
 

 

 

https://www.interhomeproperty.co.th/universal-design-with-7-principles/
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5. มีการป้องกันการใช้งานท่ีอาจจะก่อให้เกิดการผิดพลาด เช่น มีระบบ
ป้องกนัอนัตราย โดยอยู่ภายใตก้ารออกแบบท่ีแขง็แรงทนทานตอ่ทกุๆสภาพการใชง้านผลิตภณัฑ ์

 
ภาพประกอบ 44 ภาพประกอบผลิตภณัฑท่ี์มีระบบป้องกนัอนัตราย 

 

ท่ีมา : https://www.forfur.com/media/idea/6633/6633_15038895871104818574 

 
6. ทุ่นแรงกาย สะดวกและไมต่อ้งออกแรงมาก หรือเบาแรงในการใชง้าน 
 

 
ภาพประกอบ 45 ภาพประกอบผลิตภณัฑท่ี์ทุน่แรงกาย 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/3lmzdgk 

 
7. ขนาด และสถานท่ีท่ีเหมาะสม โดยมีพืน้ท่ีท่ีมีขนาดเหมาะสมส าหรบัสมาชิกใช้

งานร่วมกันโดยไม่ติดขดั พื้นท่ีส  าหรบัใชง้านท่ีจัดไดอ้ย่างเหมาะสมไม่มีสิ่งกีดขวางการเคลื่อนท่ี 
รองรบัการเคลื่อนไหวและการเคลื่อนท่ีภายใตส้ภาพรา่งกายหรืออปุกรณ์ช่วยเหลือแบบต่างๆ ท่ี
จ  าเป็น เช่นขนาดพืน้ท่ีในหอ้งน า้ การท าทางลาดเพ่ือใหร้ถเขน็สามารถผา่นไดโ้ดยสะดวก 

https://www.forfur.com/media/idea/6633/6633_15038895871104818574
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ภาพประกอบ 46 ภาพประกอบขนาดของผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัพืน้ท่ี 

 

ท่ีมา : https://www.bbc.com/news/uk-wales-38958663/ 

 

ภาพประกอบ 47 ภาพแสดงการรวบยอดแนวคดิการออกแบบเพ่ือทกุคน 
 

ท่ีมา : https://celt.li.kmutt.ac.th/hci2016/img/ud5_NCState_thai.jpg/ 

 
 
 

https://www.bbc.com/news/uk-wales-38958663
https://www.pinterest.com/pin/4151824626515681/
https://www.pinterest.com/pin/4151824626515681/
https://celt.li.kmutt.ac.th/hci2016/img/ud5_NCState_thai.jpg
https://www.pinterest.com/pin/4151824626515681/
https://www.pinterest.com/pin/4151824626515681/
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3.2 ทฤษฎีในการออกแบบผลิตภัณฑ ์
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นวิธีฝึกความคิดสรา้งสรรค์ในการออกแบบให้มี

คณุสมบัติเด่นสรา้งความแตกตา่ง จนเกิดเป็นผลงานออกแบบท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั
โดยมีหลกัการออกแบบดงันี ้(noppadol_sa, 2558) 

1 หนา้ท่ีใชส้อย (Function) ผลิตภณัฑต์อ้งมีหนา้ท่ีใชส้อยตรงตามความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมายท่ีทางผูอ้อกแบบไดว้างแผนไว ้และสามารถใชส้อยตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 48 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีหนา้ท่ีใชส้อยถกูตอ้งตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้
 

ท่ีมา : https://ergonoma.com/2018/03/sewall-designer-space-dividers-from-sedus-stoll/ 

 
2 ความสวยงาม (Aesthetics) ผลิตภัณฑ์นั้นจะตอ้งมีรูปร่าง รูปทรง ขนาด มี

สนุทรียภาพ เหมาะสบกบัพืน้ท่ีในการใชง้าน และ ตรงตามรสนิยมของกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายมาก
ท่ีสดุ 
 

 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 49 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีสนุทรยีภาพในการออกแบบ  
 

ท่ีมา : https://bit.ly/2QuV72s 

https://ergonoma.com/2018/03/sewall-designer-space-dividers-from-sedus-stoll/
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3 การยศาสตร ์(Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดีนั้น ทางผูอ้อกแบบ
ตอ้งเขา้ใจกายวิภาคของมนุษย ์ซึ่งตอ้งสมัพันธก์ับขนาดของผลิตภณัฑ ์และ สมัพันธก์ับสดัส่วน
มนษุยซ์ึ่งมีความสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการด  าเนินชีวิตของมนษุย ์
 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 50 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมการด  าเนินชีวิตของมนษุย ์ 
 

ท่ีมา : https://bit.ly/3gt122J 

 
4 ความปลอดภยั (Safety)   การออกแบบผลิตภณัฑต์อ้งค  านึงถึงความปลอดภยั

ของชีวิต และทรพัยส์ินของผูบ้ริโภคเป็นส  าคญั  
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 51  ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการค  านึงดา้นความปลอดภยัเป็นส  าคญั  
 

ท่ีมา : https://www.pinterest.de/pin/345088390199417784/?send=true 
 

 

 

 

 

https://www.pinterest.de/pin/345088390199417784/?send=true
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5 ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมานั้นจะต้องมีความ
ทนทาน แขง็แรง ตอ่การใชง้าน และตอ้งเป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด 
 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 52 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบมานัน้จะตอ้งมีความแขง็แรง 
 

ท่ีมา : https://www.mogodirect.co.uk/standard-office-screen-1200mm-wide-nyloop-

fabric/ 

 
6 ราคา (Cost)  การออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชดัเจน ซึ่งท  าใหผู้อ้อกแบบสามารถก าหนดกลุม่เป้าหมาย หรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑไ์ดช้ดัเจนมากย่ิงขึน้ 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 53 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์ใชส้ไตลเ์ป็นตวัก าหนดกลุม่เป้าหมาย 
 

ท่ีมา : https://www.vivadecora.com.br/revista/divisoria-de-madeira/ 
 

 

 

 

 

https://www.mogodirect.co.uk/standard-office-screen-1200mm-wide-nyloop-fabric/
https://www.mogodirect.co.uk/standard-office-screen-1200mm-wide-nyloop-fabric/
https://www.vivadecora.com.br/revista/divisoria-de-madeira/
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7 วสัด ุ(Materials) ผูอ้อกแบบควรเลือกวสัดใุหม้ีความเหมาะสมกบัหนา้ท่ีใชส้อย
ของผลิตภณัฑ ์และตอ้งมีคณุสมบตัิความเหมาะสมท่ีเอือ้อ  านวยในการออกแบบ 

 
 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 54 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการใชว้สัดท่ีุเหมาะสมกบังานออกแบบ 
 

ท่ีมา : https://www.amazon.com/Tall-Diamond-Weave-Fiber-Divider/dp/B01EYOR0L4 
 

8 กรรมวิธีการผลิต (Production) นักออกแบบควรออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สามารถผลิตไดง้่าย รวดเรว็ ประหยดัคา่แรงและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ 

 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 55 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบใหผ้ลิตไดง้่าย  

 

ท่ีมา : https://www.nomadeboards.com/it/diy-wooden-surfboard-workshop-milano/ 

 
 
 
 

https://www.amazon.com/Tall-Diamond-Weave-Fiber-Divider/dp/B01EYOR0L4
https://www.nomadeboards.com/it/diy-wooden-surfboard-workshop-milano/


  52 

9 การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance)   การออกแบบผลิตภัณฑ์ควร
ออกแบบใหส้ามารถบ ารุงรกัษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดส้ะดวก  
 

 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 56 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการบ ารุงรกัษา และแกไ้ขซ่อมแซมไดส้ะดวก 
 

ท่ีมา : https://tetapaja.blogspot.com/2018/09/wooden-speargun-handle.html 
 

3.1.10 การขนส่ง (Transportation) ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบควรค  านึงถึงการ
ประหยดัคา่ขนสง่ ความสะดวกในการขนสง่   
 

 

 

 
 

 

ภาพประกอบ 57 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์สะดวกตอ่การขนสง่ 
 

ท่ีมา : https://bit.ly/3b0kJy0 

 
3.3 องคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ ์
การจดัองคป์ระกอบศิลป์ (composition) หรือองคป์ระกอบมลูฐานของงานออกแบบ 

(element of design) เพ่ือใหเ้กิดคณุค่าทาง ศิลปะและความงาม ซึ่งการจัดองคป์ระกอบศิลป์นับ
ไดว้่าเป็นหัวใจของงานออกแบบ ส  าหรบัองคป์ระกอบมลูฐานของการออกแบบนัน้ หมายถึงสิ่งซึ่ง
ปรากฎแก่สายตารอบๆตวั โดยผูอ้อกแบบสามารถน ามาประสมประสานใหเ้กิดเป็นผลงาน ดงันั้น

https://tetapaja.blogspot.com/2018/09/wooden-speargun-handle.html
https://bit.ly/3b0kJy0
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ผูอ้อกแบบจึงจ  าเป็นตอ้งศกึษาวิเคราะหถ์ึง คณุสมบตัิและบทบาทขององคป์ระกอบมลูฐานตา่ง ๆ 
ใหเ้กิดความเขา้ใจอย่างแท้จริงในขอ้ดีและขอ้จ  ากัดต่าง ๆ โดยองคป์ระกอบของการออกแบบ
ประกอบดว้ยส่วนท่ีส  าคัญดังนี้ (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ, 2544) โดยมีองคป์ระกอบในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์ดงันี ้

1 รูปรา่ง และ รูปทรง (Shape & Form) 
2 วสัด ุ(Materials) 
3 โทนสี (Mood & Tone) 
4 เทคนิคในการออกแบบ (Technique) 
5 การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย (Usage) 
 ผูวิ้จยัจึงขออธิบายเพ่ิมเติมในหวัขอ้การจดัองคป์ระกอบศิลป์ดงักลา่วมาดงัตอ่ไปนี ้

 
3.2.1 รูปร่าง (Shape)  
รูปร่าง คือ เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ เกิดมาจากเส้นรวมกัน เป็น

ลกัษณะรูปท่ีมมีิติในการออกแบบ การจดัองคป์ระกอบของรูปรา่งรูปทรงเหลา่นีใ้หม้ีความน่าสนใจ 
รวมไปถึงการใชเ้ทคนิคตา่งๆ มารว่มเป็นลกัษณะของรูปทรงท่ีมปีริมาตร   

 

 
ภาพประกอบ 58 ภาพแสดงรูปทรง 

 

ท่ีมา : https://www.tatianagems.com/en/content/5053/diamond-shape 

 
บนพืน้ผิวของงาน 2 มิติรูปทรงท่ีไมใ่ช่จดุหรือเสน้ ท่ีมีลกัษณะแบนราบ คือระนาบ

ท่ีเกิดจาก แนวเสน้ต่อเน่ืองซึ่งเป็นองคป์ระกอบทางความคิดท่ีปิดลอ้มพื้นท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งท  าใหเ้กิด
ขอบของรูปทรงดงันี ้ลกัษณะพิเศษของเสน้ดงักลา่วและความสมัพนัธต์อ่กนั  

 

https://www.tatianagems.com/en/content/5053/diamond-shape
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3.2.2 วัสดุ (Materials) 
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในนั้น   นักออกแบบควรมีความรูแ้ละ

ความเขา้ใจเก่ียวกบั วสัดชุนิดตา่งๆ ทัง้ในแง่ของคณุสมบัติ วิธีการใชแ้ละเทคนิคต่างๆเพ่ือใหเ้กิด
ความเหมาะสมกับ วตัถุประสงคใ์นการใชง้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน ซึ่งในการ
ออกแบบนัน้มีวสัดพืุน้ฐานดงันี ้ 

 
ตาราง 4 วสัดใุนการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

วสัด ุ คณุสมบตั ิ เทคนิค 

ไม ้(Wood) ไมส้ามารถใชไ้ดก้บังานทัง้
ภายในและ ภายนอกอาคาร 
ความแขง็แรงทนทาน  

แกะสลกั (Carving) 
ตดั (Die-Cut) 
ทาส ีพ่นส ี(Painted) 
ฉล ุ(CNC)  

เหลก็ (Metal)  
 

เหลก็ท่ีนิยมใชใ้นงานตกแตง่

ภายใน ติดตัง้ไดร้วดเรว็ 

ออกแบบรูปทรงไดอิ้สระ 

ตดั (Die-Cut) 
เช่ือม (Weld)  
ฉล ุ(CNC) 

พลาสติก (Plastic)  
 

แผน่อะคริลิค , โพลีคารบ์อร์

เนตและ พลาสวดู ซึ่งมี 

คณุสมบตัิ น  า้หนกัเบา 

เหมาะส าหรบังาน ตกแตง่

ทัง้ภายใน และ นอก  

หลอ่ขึน้รูป (Mould) 
ตดั (Die-cut) 
แกะลาย (Engraving)  
ทาส ีพ่นส ี(Painted)  
 

 

(ที่มา : https://www.yotathai.com/yotanews/cost-building-62) 

 

https://www.yotathai.com/yotanews/cost-building-62
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เน่ืองจากวสัดท่ีุใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งภายในแบบโมดลูารม์ีหลาย
ชนิด ทางผูวิ้จัยจึงก าหนดมาเบือ้งตน้ก่อน แลว้จึงศึกษาหาความเหมาะสมต่องานออกแบบมาก
ท่ีสดุตอ่ไป 

 

3.2.3 โทนส ี(Mood and tone)  
โทนสีมีอิทธิพลตอ่อารมณ ์และความรูส้กึต่างๆโดยตรง จึงเป็นองคป์ระกอบหนึ่ง

ท่ีมีพลงัในการสื่อสารความรูส้กึโดยรวมของงานออกแบบไดเ้ป็นอย่างดีสีเป็นองคป์ระกอบหนึ่งท่ีมี
ความส าคญัในงานออกแบบ เพราะนอกจากสีจะมีประโยชนใ์น ดา้นความสวยงาม การส่ือสาร 
การให้ความหมาย และผลทางดา้นจิตวิทยาแลว้สียังอาจเป็น  องคป์ระกอบหนึ่งท่ีช่วยในการ
ส่งเสริมบุคลิกภาพ และรูปแบบเฉพาะของงานออกแบบให้มีความโดด  เด่นชัดเจนย่ิงขึน้ และ
เน่ืองจากวิจยัฉบบันีผู้วิ้จยัไดมุ้ง่เนน้ในการวิเคราะหเ์พ่ือหาองคป์ระกอบหลกั ของอตัลกัษณอ์งคก์ร
ท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบสถาปัตยกรรม  

ดงันัน้ผูวิ้จยัจึงขอกลา่วถึงทฤษฎีสีท่ีมีความเก่ียวขอ้งดงัตอ่ไปนี ้สีมีอยู่ 2 ชนิด คือ 
สี่ท่ีเป็นแสง ไดแ้ก่ สีท่ีมีอยู่ในวตัถธุรรมชาติทั่วไป รวมกนัอยู่แลว้ทกุสีแต่ไดผ้สมกันอย่างสมดลุจน
กลายเป็นสีขาวใส เมื่อแสงกระทบวัตถุท่ีมีสี วตัถุนั้นจะดดูสีทั้งหมดของแสงไวแ้ลว้สะท้อนสีท่ี
เหมือนกบัตวัวตัถเุองออกมา โดยยงัมีลกัษณะพิเศษเพ่ิมขึน้อีก 3 ประการ คือ  

1. ความเป็นสี (Hue) หมายถึงวา่เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสี
ธรรมชาติ 

 
ภาพประกอบ 59 ภาพแสดงวงจรสี 

 

ท่ีมา : https://beerartt.blogspot.com/2019/10/blog-post_24.html 

 

https://beerartt.blogspot.com/2019/10/blog-post_24.html
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2. น า้หนกัสี (Value) หมายถึงความออ่น หรือความเขม้ของสี หากผสมสีขาวเขา้
ไปในสีสีหนึ่ง สีนั้นจะน า้หนักออ่นลง และถา้เพ่ิมสีขาวเขา้ไปทีละนอ้ยก็จะเขม้ขึน้ตามเป็นล  าดบั  
ซึ่งจะไดค้า่ของสี หรือน า้หนกัของสีท่ีเรียงล  าดบัจากเขม้ท่ีสดุไปถึงออ่นท่ีสดุ 

 
ภาพประกอบ 60 ภาพแสดงน า้หนกัของส ี

 

ท่ีมา : https://bit.ly/3aYs5lv 

 
3. ความจดัของสี (Intensity) หมายถึงความสดของสีสีหนึ่ง สีท่ีถูกผสมดว้ยสีด  า 

จะทึบขึน้ ความเขม้จะมากขึน้  

 
ภาพประกอบ 61 ภาพแสดงความจดัของส ี

 

ท่ีมา : https://bit.ly/3liygFT 

 
สีใหอ้ารมณค์วามรูส้กึดว้ยตวัเองโดยตรง ในทางทฤษฎีแลว้สีสามารถแบ่งออกได้

เป็น 4 ประเภทคือ 
1. แมส่ีหรือสีขัน้ตน้ (Primary Colors) แมส่ีหรือสีขัน้ตน้ คือ สีท่ีไมอ่าจผสมขึน้ได้

คือ สีเหลือง สีแดง และสีน้ําเงิน แมส่ีทัง้สามสีนี ้สามารถน ามาผสมกนัใหเ้กิดเป็นสีอะไรก็ได ้
 



  57 

 
ภาพประกอบ 62 ภาพแสดงแมส่ีหรือสีขัน้ตน้ 

 

ท่ีมา : https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=62093 

 
2. สีขัน้ท่ี 2 (Secondary Colors) เกิดจากการน าแมส่ีทัง้ 3 สีมาผสมกนัทีละคู ่ก็

จะไดส้ีขัน้ท่ี 2 หรือลกูสีเพ่ิมขึน้ 3 สีคือ สีสม้ สีมว่ง และสเีขียว 

 
ภาพประกอบ 63 ภาพแสดงสีขัน้ท่ี 2 

 

ท่ีมา : https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=62093 
 

3.สีขัน้ท่ี 3 (Tertiary Colors)  เกิดจากการน าสีขัน้ท่ี 2 มาผสมกับแมส่ีทีละคูก่็จะไดส้ี
เพ่ิมขึน้อีก 6 สีคือ สีเหลืองสม้ สีแดงสม้ สีเขียวเหลือง สีเขียวน า้เงิน สีมว่งแดง และสีมว่งน า้เงิน 

 
 
 
 
 
 

https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=62093
https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=62093
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ภาพประกอบ 64 ภาพแสดงสีขัน้ท่ี 3 

 

ท่ีมา : https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=62093 

 
3.2.4 เทคนิคและวธิีการในการจัดวางองคป์ระกอบ (Technique) 
ปรากฏการณ์ทางสังคม และวฒันธรรมท่ีส  าคญัในปัจจุบัน  คือ  กลุ่มท่ีนิยาม

ตวัตน จากการผสม ผสานกันของประสบการณ์ และวฒันธรรมท่ีหลากหลาย ท่ีมีความเฉพาะใน
แตล่ะท่องถ่ิน สรา้งใหเ้กิดเอกลกัษณจ์ากทอ้งถ่ินตา่งๆขา้มวฒันธรรม  

 
ภาพประกอบ 65 ภาพแสดงการใชเ้ทคนิคทอ้งถ่ินในการออกแบบ 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/32wLtlx 
 

 
 

https://mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=28&t=62093
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เมื่อกล่าวถึงความเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรม ส่ิงท่ีบ่งบอกไดถ้ึงการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสื่อถึงความเป็นท้องถ่ิน สิ่งหนึ่งท่ีเป็นองคป์ระกอบหลักท่ีขาดไม่ไดน้ั้นก็  
คือ เทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ควบคู่มากับวิวัฒนาการด้านอ่ืนของมนุษย์   
(นิตยา เวียสวุรรณ และเพ็ญพกัตร ์ลิม้สมัพนัธ.์ 2008 : 1)  

ในดา้นท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของมนษุย ์กลา่วคือ ชนในทอ้งถ่ินสว่นใหญ่ไดใ้ช้
สอยผลิตภัณฑ์ท่ีประดิษฐ์ขึน้เอง  เพ่ืออ  านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน   งานออกแบบ
ผลิตภณัฑ์ตกแต่งจากวสัดทุอ้งถ่ิน  โดยวสัดท่ีุมีในทอ้งถ่ินมาประกอบกันเป็นชิน้งานตามความ
จ าเป็นในการใชส้อยเพ่ือประโยชนใ์นชีวิตประจ าวนั   ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ท่ีบรรพบุรุษได ้
ประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใชไ้มส้อยเพ่ือใชใ้นการประกอบอาชีพเป็นเครื่องใชใ้นครวัเรือน เป็นสิ่ง
ประดับตกแต่งตามบ้านเรือนให้มีความสวยงาม เป็นของใช้ตามวัฒนรรมประเพณีต่างๆ  
 (นิตยา เวียสวุรรณ และเพ็ญพกัตร ์ลิม้สมัพนัธ.์ 2008 ) 
 

3.2.5 การใช้งาน และ ประโยชนใ์ช้สอย (Usage) 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้งานไดอ้ย่างอเนกประสงคถ์ูกออกแบบมา  

เพ่ือให้มีประโยชน์หลายอย่างในตวั ตอบโจทย์ความตอ้งการของผูใ้ช้งานดงักล่าว โดยมีความ
เหมาะสมส าหรับท่ีพักอาศัยขนาดเล็ก จากความต้องการท่ีแตกต่างของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์
อเนกประสงคส์มยัใหม่ถกูออกแบบดว้ยจดุมุ่งหมาย (สธิุดา ดงแสงสขุ และ ชูศกัดิ์ เครือสวุรรณ, 
2015) ในการลดขนาดพื้นท่ีอยู่อาศัยโดยคุณลักษณะเด่นของ ผลิตภัณฑ์แบบอเนกประสงค์
โดยทั่วไปคือ  

1. สามารถแยกชิน้สว่นเพ่ือเปลี่ยนการใชง้าน 

2. สามารถขยบัชิน้สว่นหมนุหรือเปลี่ยนทิศทางการวางได ้ 
3. สามารถน าชิน้สว่นมาตอ่กนัเรียงกนัเกิดการใชง้านจากพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้  
สอดคลอ้งกบับทความท่ีวา่ ในปัจจบุันผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตนิยมน าออกสูต่ลาดนั้น

มีใหเ้ลือกสองลกัษณะดว้ยกัน คือแบบติดตัง้ถาวร และแบบเคลื่อนยา้ยได ้ผลิตภณัฑแ์บบติดตัง้
ถาวร จะมีขนาดท่ีสัมพันธ์กับพื้นท่ีและสามารถก าหนดรูปทรงได้ตามตอ้งการ  แล้วสามารถ
ออกแบบไดต้ามตอ้งการแต่มีขอ้เสียท่ีไม่สามารถแยกส่วนในการใชง้านได ้จึงท าใหย้ากต่อการ
เปลี่ยนแปลงการจัดวางไดเ้มื่อตอ้งการท่ีจะเพ่ิมหรือลดพื้นท่ีในการใช้งาน (สิทธิพงศ ์วงศไ์ชย
สวุรรณ, 2555) 
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ผลิตภณัฑต์กแตง่ หรือเครื่องเรือนท่ีสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบได ้หรือท่ีเรียกกนั
วา่ โมดลูาร ์คือการแกปั้ญหาดา้นพืน้ท่ีไดด้ีท่ีสดุ ( poppaganda, 2013 : ) โดยถูกออกแบบมาให้
เหมาะส าหรบัพื้นท่ีขนาดเล็กหรือพื้นท่ีในคอนโดมิเนียม เป็นผลิตภณัฑ์  แบบ D.I.Y. คือ Do it 
yourself ( Showroom my Living, 2013 : ออนไลน์  ) กล่าวคือ  สามารถประยุกต์ ห รือจัด
องคป์ระกอบไดด้ว้ยตวัเอง  โดยผลิตภณัฑโ์มดลู่ารช์่วยลดระยะเวลาการผลิตชิน้งานแลว้ ยังลด
ตน้ทนุ จากเศษวสัดท่ีุเหลือทิง้จากกระบวนการผลิต โดยตอบโจทยท์ัง้ดา้นนวตักรรมสรา้งสรรค ์ซึ่ง
ถือเป็นหนา้ท่ีส  าคญัของนักออกแบบ ท่ีไม่เพียงแค่สรา้งสรรคผ์ลงานสวยงามเท่านั้น แต่ยังตอ้ง
ค  านึงถึงการน าเศษวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตเฟอร์นิ เจอร  ์
และผลิตภณัฑอ่ื์นๆ ใหเ้พียงพอต่อการผลิตและความตอ้งการของผูใ้ชใ้นอนาคต  ( สิทธิกร ลาย
ประดิษฐกร, 2015 ) 

จากการศกึษา การแบ่งพืน้ท่ีภายในของโฮสเทล โดยสว่นมากอาจจะกัน้หอ้ง หรือ
อาจจะไม่มีการกั้นขึน้กับการออกแบบของแต่ละโครงการ การศึกษาจากตวัอย่างโฮสเทลพบว่า
พืน้ท่ีใชง้านส่วนมาก เป็นส่วนของพืน้ท่ีสว่นกลาง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกบัส่วนรบัประทานอาหาร 
ท าอาหาร เตรียมอาหาร ในบางกรณี พืน้ท่ีดังกล่าวอาจจะอยู่ติดกับโถงทางเขา้ ท าใหล้กัษณะ
ผลิตภณัฑท่ี์จะน ามาใชใ้นสว่นนี ้ตอ้งสามารถเคลื่อนยา้ยได ้ (สธิุดา ดงแสงสขุ และ ชศูกัดิ์ เครือ
สวุรรณ, 2015) 

 
ภาพประกอบ 66 ภาพแสดงผลิตภณัฑโ์มดลูารท่ี์แขวนบนเพดาน 

 

ท่ีมา : https://www.easestudio.com. 
 

https://www.easestudio.com./
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ในการจัดวางองคป์ระกอบของแบรนดม์ีการจดัวางท่ีหลายรูปแบบ โดยหนึ่งใน
รูปแบบท่ีไดร้ับความนิยมก็คือ แขวน หรือตกแต่งผนัง แลว้แต่ความเหมาะสมกับการใช้งาน 
และไลฟ์สไตลข์องผูใ้ช ้โดยเป็นการเช่ือมต่อระบบโมดลูาร ์เพ่ือรองรบัการสรา้งสรรค ์และการจัด
วาง ดว้ยเจตจ านงเดียวกันท่ีตอ้งการสรา้งประสบการณใ์หม่ใหง้านปักผา้ โดยการใชเ้ครื่องจักร 
และการตัดแพทเทิรน์ท่ีลงตวั น าไปสู่การสรา้งผลิตภัณฑข์องใช้ของตกแต่งบา้นท่ีผนวกรวมกับ
ฟังกช์ั่นอนัเป็นประโยชนไ์มเ่หมือนใคร (Ease - studio, 2016) 

 
3.4 ผลิตภัณฑฉ์ากก้ันตกแต่งภายใน 

การออกแบบผลิตภณัฑฉ์ากกั้นตกแต่งภายใน ตอ้งค  านึงถึงหลกัการออกแบบ  
เป็นประเด็นส  าคัญเพ่ือให้สอดคลอ้งกับการใช้งานของแต่ละพื้นท่ี  โดยการจัดวางผงัห้องนั้น
นอกจากจะเป็นการแบ่งพืน้ท่ีใชส้อยใหเ้กิดประโยชนท่ี์หลากหลาย แลว้ยังบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้
อยู่อาศยั โดยการจัดวาง พืน้ท่ีใชส้อย หรือผงัของหอ้งไมไ่ดค้  านึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียว
เท่านั้น แต่สิ่งท่ีตอ้งค  านึงถึง คือ ทิศทางของแสงและความรอ้น ผลิตภณัฑป์ระเภทฉากกั้นจึงเป็น
สว่นหนึ่งของการตกแตง่บา้นท่ีช่วยในเรื่องของการแบ่งพืน้ท่ีเพ่ือใหส้ามารถใชส้อยพืน้ท่ีไดม้ากขึน้ 
และยังสามารถช่วยในการบังแดดบรรเทาความรอ้น และบังสายตาเพ่ือใหเ้กิดความเป็นส่วนตวั 
(จง บญุประชา, 2557) 

รูปแบบการตกแต่งภายในของบา้นท่ีพักอาศยัมีความแตกต่างกันในแต่ละรสนิยม
ของผูใ้ชง้าน การเลือกผลิตภณัฑป์ระเภทฉากกัน้ ในแต่ละประเภทใหเ้ขา้กบัสไตลก์ารตกแตง่บา้น  
แต่ละแบบก็แตกต่างกันไปตามการตกแตง่และพืน้ท่ีใชส้อย จึงตอ้งศึกษาประเภทของผลิตภณัฑ ์
เพ่ือเลือกใช้ไดค้วามเหมาะสมและเขา้กันกับผลิตภณัฑช์นิดอ่ืนภายในบ้าน และตอ้งทราบขอ้ดี
ขอ้เสียเพ่ือให้สามารถเลือกใช้ไดต้ามความเหมาะสม แบบของฉากกั้นโดยทั่วไป แบ่งไดต้าม
ลกัษณะการติดตัง้ และการใชง้าน โดยแบ่งเป็นประเภทลกัษณะของการติดตัง้ไดด้งันี ้

 
3.3.1 ผลิตภัณฑป์ระเภทฉากก้ันแบบบานเลื่อน  
การใชบ้านเลื่อนวิธีท่ีนิยมใชส้  าหรบัการแบ่งพืน้ท่ีใชส้อยภายในบา้น แตฉ่ากกั้น

แบบบานเลื่อนเป็นการปิดทึบตัง้แต่ดา้นบนจนถึงดา้นล่าง เพ่ือตอ้งการความเป็นส่วนตัวอย่าง
ชดัเจน การกัน้หอ้งประเภทนีเ้ห็นไดบ้่อยในท่ีอยู่อาศยัของประเทศญ่ีปุ่ น โดยการออกแบบประตู
บานเลื่อนเรียกวา่โชจิ เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่ นเป็นเมืองหนาวและประสบภาวะแผน่ดินไหวบ่อยครัง้ 
การสรา้งบา้นในสว่นนอกท่ีเขง็แรงแต่ดา้นในมีการแบ่งสดัส่วนการใชง้านดว้ยฉากกั้นเพ่ือป้องกัน
ความหนาวเย็นจากลม ภายนอกเขา้สูต่วัท่ีพกัอาศยั และกัน้พืน้ท่ีหอ้งใหเ้ป็นสดัสว่น 
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 ภาพประกอบ 67 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบบานเลื่อน 

 

ท่ีมา : http://www.overseas-shower.com/views/28/ 

 
การแบ่งพืน้ท่ีดว้ยฉากกั้นแบบบานเลื่อน ถา้เพียงแค่ตอ้งการกันเสียงและ

กลิ่น หากตอ้งการออกแบบฉากกั้นเป็นแบบบานโปร่ง วสัดอุาจจะเป็นกระจก เพราะนอกจากจะ
เปิดมมุมองใหโ้ลง่ สบายตาแลว้ยงัท าใหด้นู่าสนใจจากการมองเห็นแบบเรือนราง เพ่ือเพ่ิมสนุทรียะ
ไดอี้กแบบหนึ่ง สว่นจะเป็นแบบใสหรือขุน่นัน้ขึน้อยู่กบัความตอ้งการความเป็นสว่นตวัของพืน้ท่ี 

 
 
 
 
 
  
 ภาพประกอบ 68  ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบบานเลื่อนระแนงไม ้

 

ท่ีมา : https://www.youtube.com/watch?v=jmmvo98VLVA 
 

การแบ่งพืน้ท่ีดว้ยการท าบานเลื่อนเป็นฉากกั้นหอ้งแบ่งพื้นท่ีการใชง้านนั้น 
ความยืดหยุ่นนอ้ยไม่เท่าการใชผ้า้ม่าน แต่มีขอ้ดีในการแบ่งขอบเขตของพืน้ที้ไดช้ัดเจนกว่ามาก 
และมีความเป็นสว่นตวัมากกวา่ ส  าหรบัการเลือกใชว้สัดใุนการท าบานเลื่อนนัน้ ควรพิจารณาตาม
จดุประสงคก์ารใชง้าน  

 

http://www.overseas-shower.com/views/28/
https://www.youtube.com/watch?v=jmmvo98VLVA
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ภาพประกอบ 69 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบบานกระจก 

 

ท่ีมา : https://www.prakard.com/viewtopic.php?t=1656425 

 
การออกแบบพื้นท่ีโดยการใช้ฉากกั้น นอกจากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยังมีการ

ประยกุตใ์ช ้ธรรมชาติของไมใ้นการท าผลิตภณัฑฉ์ากกัน้เพ่ือตอ้งการใหอ้ากาศในพืน้ท่ีระหวา่งสอง
ท่ีมีการเช่ือมต่อกันโดยใช้ระแนงไมใ้นการกั้นสายตาแค่ให้ดูเป็นธรรมชาติและอบอุ่น  ในเวลา
เดียวกนัก็อาจใชว้สัดสุไตลล์อฟท์ เช่น ตะแกรงหรือเหล็ก โดยการแบ่งพืน้ท่ีดว้ยผลิตภณัฑฉ์ากกั้น
แบบบานเลื่อนโดยสว่นใหญ่แลว้การใชง้านจะมีการติดตัง้แบบตายตวัไมส่ามารถเปลี่ยนต  าแหน่ง
ได ้ดงันั้นก่อนการใชง้านผลิตภณัฑป์ระเภทนี ้ตอ้งท าการตดัสินใจการความตอ้งการใชท่ี้แน่นอน
เสียก่อน 

3.3.2 ผลิตภัณฑป์ระเภทฉากก้ันแบบบานเฟ้ียม  
การใช้บานเลื่อนแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษ ท่ีนอกจากจะปรบัเปลี่ยนไดท้ั้ง

ระนาบแบบบานเลื่อนแลว้ ยังสามารถเปิดโล่งไดก้วา้งมากกว่า เพียงแต่แตกต่างกันในเรื่องของ
วิธีการติดตัง้เท่านั้น ผลิตภณัฑฉ์ากกั้นแบบบานเฟ้ียมสามารถเป็นไดท้ั้งกระจก และไมท้ึบความ
แตกตา่งของอารมณก์ารใชง้านก็แตกตา่งกนั โดยแบบกระจกจะสามารถมองเห็นพืน้ท่ีโดยรวมของ
หอ้งไดม้ากท าให  ้เหมาะกับพืน้ท่ีนอ้ยแต่ตอ้งการแบ่งพื้นท่ีใช้สอยส่วนตวัในการใช้งานชั่วคราว 
สว่นบานทึบเหมาะส าหรบัพืน้ท่ีขนาดใหญ่ เน่ืองจากการปิดทึบจะทา้ใหรู้ส้ึกอดึอดัหากพืน้ท่ีเล็ก
จนเกินไปและไมโ่ปรง่ สบายตาเท่ากบัการใชก้ระจก 

 
 
 
 

https://www.prakard.com/viewtopic.php?t=1656425


  64 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 70 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบบานเฟ้ียม 

 

ท่ีมา : www.constructacon.org/ฉากกัน้/ 
 

 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 71 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบบานเฟ้ียมลอยตวั 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/2D3s1Ez 
 

นอกจากฉากกั้นบานเฟ้ียมท่ียึดติดกับโครงสรา้งแล้วยังมีบานเฟ้ียมอีก
ประเภทคือ ฉากกัน้แบบลอยตวั ไมย่ึดติดกบัโครงสรา้งของอาคาร เป็นฉากกัน้ท่ีสามารถใชไ้ดท้นัที 
แค่กางออกเท่านั้น สะดวกรวดเร็ว และมีน  า้หนักเบา สามารถยกไปติดตัง้ตรงส่วนใดของบา้นได้
ทนัที การติดตัง้ในสว่นของวสัดขุองฉากกัน้แบบลอยตวันี ้สว่นใหญ่ท าจากวสัดธุรรมชาติเช่น ไมไ้ผ ่ 
ไมส้น ในส่วนท่ีเป็นโครงของบานนั้นจะมีน า้หนกัเบาอาจมีการเพ่ิมลกูเล่นของการใชง้านดว้ยการ
เก็บของ หรืออาจเป็นฉากกั้นท่ีมีการวาดภาพเพ่ือใหเ้กิดความสวยงาม โดยฉากกั้นประเภทนี ้
จดุประสงคก์ารใชง้านตา่งจากการปิดทึบทั่วไป เน่ืองจากมีการออกแบบมาเพ่ือแคบ่ังสายตาการ
แบ่งพืน้ท่ีจึงเป็นเพียง พืน้ท่ีเลก็ๆท่ีตอ้งการวางสิ่งของ หรือมมุชั่วคราวในการใชง้าน ขอ้เสียของฉาก
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กั้นชนิดนี้ คือ ความท่ีน า้หนักเบาการวางตอ้งไม่วางในท่ีคนเดินผ่านบ่อยหรือท่ีแคบจนเกินไป
เพราะจะท าใหช้นลม้เสียหายได ้

 
3.3.3 ผลิตภัณฑป์ระเภทฉากก้ันแบบผ้าม่าน 
 การใชฉ้ากกั้นเพ่ือแบ่งพืน้ท่ีแบบง่าย และราคาถูกก็หนีไม่พน้การใชผ้า้ม่านท่ีมี

การน ามาประยุกตใ์ชจ้ากหน้าท่ีท่ีมีเพียงการปกปิดบังแสงแดดและสายตาตามประตหูนา้ต่าง 
ผา้ม่านมีความยืดหยุ่นสงูท่ีสดุความสะดวกในใชง้านมากกว่าวสัดอ่ืุนและไม่สญูเสียพืน้ท่ีในการ
ติดตั้งและราคาถูกอีก ทั้งยังสามารถติดตัง้ไดด้ว้ยตวัเองน ้าหนักเบา ไม่จ  าเป็นตอ้งใชผู้ช้  านาญ  
ในการติดตั้งเน่ืองจากไม่ต้อง สรา้งผนังในการรองรับน ้าหนักมากหากตอ้งการเปลี่ยนแปลง
สามารถถอนการติดตัง้ไดง้่ายกวา่งานผนงั 

 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 72 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบผา้มา่น 

 

ท่ีมา : https://www.forfur.com/media/idea/5859/5859_14695869081388401194 
 

การใชม้า่นส  าหรบักัน้พืน้ท่ีนัน้ โดยสามารถเลือกใชเ้นือ้ผา้ใหเ้ป็น แบบโปรง่ แบบ
ทึบ หรือกึ่งทึบ กึ่งโปร่งก็ไดด้วยคณุลกัษณะของเนือ้ผา้ จะท าใหรู้ส้ึกอ่อนโยนอบอุ่นนุ่มนวลชวน
สมัผสัมากกว่า แลว้แตค่วามตอ้งการของผูใ้ชง้าน นอกจากความยืดหยุ่นในเรื่องของพืน้ท่ีใชส้อย
แลว้ การใชผ้า้มา่น นัน้ยงัง่ายตอ่การเปลี่ยนแปลงในอนาคต หากมีการเปลี่ยนแปลงสไตลข์องหอ้ง 
ผูอ้ยู่อาศยัก็สามารถเปลี่ยนสไตลข์องผา้ใหเ้ขา้กนั หรือจะถอดการติดตัง้ออกก็ท  าไดไ้มย่าก แตก่็มี
ขอ้เสียพอสมควร คือ หากติดตัง้ในห้องท่ีมีความชืน้เนือ้ผา้อาจเกิดเชือ้รา หากปิดทึบในวนัท่ีมี
อากาศรอ้นคุณสมบัติของผา้จะย่ิงท าให้ภายในอบอา้วอากาศไม่ถ่ายเทรวมไปจนถึงหากหอ้งท่ี
ติดตัง้ ลมพดัผา่นดว้ยคณุสมบตัิของผา้ท่ีเก็บฝุ่ นอาจท าใหเ้กิดความสกปรกดแูลรกัษายาก 

 

https://www.forfur.com/media/idea/5859/5859_14695869081388401194
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3.3.4 ผลิตภัณฑป์ระเภทฉากก้ันแบบยดึติดผนัง  
การใชฉ้ากกัน้เพ่ือแบ่งพืน้ท่ีแบบตายตวั เป็นลกัษณะของงานผลิตภณัฑท่ี์มีการ

ออกแบบใหม้ีขนาดเหมาะสมลงตวักบัพืน้ท่ี ผลิตภณัฑแ์บบนี ้เป็นการติดตัง้แบบถาวร หากจะตอ้ง
มีการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนยา้ยจะตอ้งรือ้เพียงอย่างเดียว 

 
  
 

 
 

 
ภาพประกอบ 73 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบยึดติด 

 

ท่ีมา : https://www.wazzadu.com/article/1697 

 
ขอ้ดีของผลิตภณัฑฉ์ากกัน้แบบยึดติดกบัผนงั คือ สามารถกลบเกลื่อนมมุเหลี่ยม

ท่ีไม่ลงตวั ของอาคารได ้สามารถใชพื้้นท่ีไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะการออกแบบมาเพ่ือ
พื้นท่ีนั้นโดยตรง ขนาดจึงพอดีจนไม่มีช่องว่างระหว่างเฟอรนิ์เจอรก์ับตัวอาคาร และดว้ยการ
ออกแบบมาเพ่ือเฉพาะเจาะจงตกแต่งพื้นท่ีนั้นๆ ท าใหส้ามารถดีไซดก์ารตกแต่งให้เหมาะกับ
เฟอรนิ์เจอรท่ี์มีอยู่แลว้ได ้อย่างลงตวั ซึ่งแลว้แตก่ารเลือกวสัดแุละรสนิยมของผูอ้ยู่อาศยั 

 
3.3.5 ผลิตภัณฑป์ระเภทฉากก้ันแบบประยุกตก์ารใช้งาน 
ผลิตภัณฑ์ประเภทฉากกั้น ท่ีมีความแตกต่างจากแบบประเภทอ่ืนท่ีกล่าวมา 

ขา้งตน้คือ การประยุกตใ์ชฉ้ากกั้นดว้ยการน าผลิตภณัฑ์มาใช้เพ่ือแบ่งพืน้ท่ีใชส้อยภายในท่ีพัก
อาศยั โดยผูใ้ชง้านน าผลิตภณัฑป์ระเภทตูม้าปรบัเปลี่ยนการจดัวาง ประโยชนก์ารใชส้อยสองแบบ
ในการจัดวาง คือสามารถเป็นทั้งชั้นวาง และเป็นทั้งฉากกั้นเพ่ือปิดบังการมองไปจนถึงเพ่ือ
ประโยชน์ในการแบ่งพื้นท่ีให้สามารถใช้งานพื้นท่ีไดม้ากขึน้ ขอ้ดีของการประยุกตก์ารใช้งานนี้ 
นอกจากการกัน้พืน้ท่ีได ้แลว้ยงัสามารถใชง้านในสว่นของฉากกัน้นัน้ไดด้ว้ย  

 
 

https://www.wazzadu.com/article/1697
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ภาพประกอบ 74 ภาพแสดงฉากกัน้หอ้งแบบประยกุต ์

 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/622622717212789269/ 

 
การกัน้หอ้งลกัษณะนีส้ามารถท าไดง้่าย แตข่อ้เสียคือไมม่ีความยืดหยุ่นเรื่องพืน้ท่ี

ในระยะสัน้ ไม่ยืดหยุ่นในการพับเก็บเหมือนกับผลิตภณัฑฉ์ากกัน้ในแบบขา้งตน้ท่ีกล่าวมา และ
ความหนาของตูอ้าจไม่เหมาะกับหอ้งท่ีมีพืน้ท่ีจ  ากัด เน่ืองจากจะท าให้เสียพื้นท่ีบางส่วน และ 
อดึอดั อย่างไรก็ตามการกัน้หอ้งก็สามารถปรบัเปลี่ยนไดส้ะดวกในอนาคต  

 
3.5 คุณลักษณะของการออกแบบผลิตภัณฑท์ีด่ี 
เดล จี เคลฟเวอร์ (Dale G. Cleaver, 1972) ได้ให้ค  าจ  ากัดความเก่ียวกับการ

ออกแบบว่า เป็นการจัดวิธี หรือการจัดองคป์ระกอบของแบบให้มีคุณค่าทางสนุทรียภาพ ซึ่ง
ผูอ้อกแบบอาจจะใชจ้ดังานใหม้ีช่วงจงัหวะมีความสมดลุในการทรงตวั และมีความงามในสดัสว่น
ท่ีดี โดยมีขอ้ควรค  านึงในการออกแบบดงันี ้

3.4.1 การออกแบบตอ้งมีความยืดหยุ่น ตอ้งปรบัตวัใหม้ี ความยืดหยุ่นเพ่ือ
ตอบรบัเทคโนโลยี และความตอ้งการท่ีเปลี่ยนไปมาของลกูคา้ เพ่ือเป็น การเพ่ิมส่วนแบ่งทาง
การตลาด และท าใหเ้กิดแบรนด ์ดว้ยการเสนอสินคา้ และบริการ ท่ีแตกตา่ง 
 

 

 
 

 

https://www.pinterest.com/pin/622622717212789269/
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 ภาพประกอบ 75 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบตอ้งมีความยืดหยุน่ 

 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/pin/505106914461293465/ 

 
3.4.2 การออกแบบควรมีการสื่ อสารท่ีดีกับผู้ใช้ เพ่ือช่วยให้สินค้าหรือ

ผลิตภณัฑ ์นัน้มีพลงัและดงึดคูวามสนใจของผูซื้อ้ท่ามกลางคูแ่ขง่ท่ีมีอยู่มากมายทัง้จากในประเทศ
และตา่งประเทศ  

 
ภาพประกอบ 76 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีพลงัและดงึดดูความสนใจตอ่ผูบ้ริโภค 

 

(ท่ีมา : https://havenly.com/products/details/Fan-Natural-Rattan-Room-Divider-CB2-

53116957 

 
 
 

https://www.pinterest.com/pin/505106914461293465/
https://havenly.com/products/details/Fan-Natural-Rattan-Room-Divider-CB2-53116957
https://havenly.com/products/details/Fan-Natural-Rattan-Room-Divider-CB2-53116957
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3.4.3 การออกแบบควรค  านึงความเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละวัฒนธรรมท่ี
ผสมผสานกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และสามารถใชง้านไดจ้ริงในปัจจุบัน การรวมกันของ
วฒันธรรมท่ีตา่งกนั ตอ้งก่อใหเ้กิดความกลมกลืน ก่อใหเ้กิดความคิดสรา้งสรรค ์
 

 
 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 77 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีความเป็นเอกลกัษณข์องแตล่ะวฒันธรรม 
 

ท่ีมา : https://bit.ly/2EuEdPj 

 
3.4.4 การออกแบบเพ่ือก่อให้เกิดความหมายทางความรูส้ึก สามารถท าได้

โดยน าสิ่งของบางอย่างของชีวิตประจ าวนั หรือผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นอดีตมาผสมผสานกนั ในปัจจบุัน
เป็นการออกแบบโดยการน าของท่ีมีอยู่แลว้ในอดีตมาเปลี่ยนแปลงรูปทรง ใหเ้หมาะกบัวิถีชีวิตใน
ปัจจบุนั ตวัอย่างเช่น ผา้ขาวมา้แบบพืน้เมืองท่ีมีอยู่ดัง้เดิม สามารถน าไปตกแตง่ โดยการประยกุต ์ 
เพ่ือใหก้บัยคุ และสมยันิยม 
 

 
 

 

 
ภาพประกอบ 78 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการออกแบบเพ่ือใหเ้กิดความหมายทางจิตใจ 

 

ท่ีมา : https://static.amarintv.com/app/uploads/2017/05/13-1.jpg 
 

https://static.amarintv.com/app/uploads/2017/05/13-1.jpg
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3.4.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีแนวความคิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ใช้
พลงังานธรรมชาตินอ้ยท่ีสดุ หรือออกแบบใหผ้ลิตสิ่งก่อใหเ้กิดขยะนอ้ยท่ีสดุ  
 

 

 
 

 

 
ภาพประกอบ 79 ภาพแสดงผลิตภณัฑโ์ดยมีแนวความคิดอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม 

 

ท่ีมา : https://rhardieblog.files.wordpress.com/2013/10/terra-cycle-1.jpeg 
 

3.4.6 การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ช่วยลดความวุน่วาย จ  าเป็นตอ้งเกิดจากการ
ออกแบบท่ีมีหนา้ท่ีประโยชน์ใชส้อยมากมายแต่ผลิตภณัฑ์จะตอ้งมีการสื่อสารท่ีดี และมีความ
เช่ือมโยงกับความรูส้ึกของผูใ้ช้โดยอาจน าเทคนิคการผลิต  หรือแนวทางออกแบบต่างๆ มา
ผสมผสานกนั 

 
 

 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 80 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มกีารออกแบบโดยมีประโยชนใ์ชส้อยมากมาย  

 

ท่ีมา : https://www.dpj.se/brand/10-gotessons?order=product.name.desc 
 

 

https://rhardieblog.files.wordpress.com/2013/10/terra-cycle-1.jpeg
https://www.dpj.se/brand/10-gotessons?order=product.name.desc
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3.4.7 การออกแบบท่ีใชค้วามมีช่ือเสียงของบุคคลเป็นสิ่งดึงดดูใจในผลงาน
การออกแบบของนกัออกแบบท่ีมีช่ือเสียง จะสามารถดงึดดูความสนใจของลกูคา้ไดด้ี แมร้าคาของ
ผลิตภณัฑจ์ะมีราคาสงูก็ตาม  
 

 

 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 81 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มอีอกแบบท่ีใชค้วามมีช่ือเสียงของแบรนด ์

 

ท่ีมา : https://read01.com/LGBALM.html#.X0dAtNozbIU 

 
3.4.8 การออกแบบท่ีตอ้งสังเกตความเคลื่อนไหวของเทรนด์ เพ่ือศึกษาหา

แนวโนม้ของผลิตภณัฑ ์และควรค  านึงถึงการน าแนวโนม้ท่ีไดจ้ากแฟชั่นไปใชก้บัสภาวะแวดลอ้ม
ของผูใ้ชเ้ช่นกนั  

 
 
 
 
 

 

 
 ภาพประกอบ 82 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มกีารน าแฟชั่นไปใชก้บัสภาวะแวดลอ้มของผูใ้ช ้

 

ท่ีมา : https://www.bkkmenu.com/shop/item/pdm-brand.html 

 
 

https://read01.com/LGBALM.html#.X0dAtNozbIU
https://www.bkkmenu.com/shop/item/pdm-brand.html


  72 

3.4.9 การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือสินคา้ ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
หลากอเนกประสงค ์และควรตอ้งมีความเรียบง่ายอย่ดูว้ย อย่างไรก็ตามในยุคท่ีมีการออกแบบ
ตามแนวความคิด การใชห้ลายวัตถุประสงคน์ั้น ท าให้ลูกคา้เริ่มอยากไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีแสดงถึง
เอกลกัษณข์องตน  
 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 83 ภาพแสดงผลิตภณัฑท่ี์มีการน าลกัษณะของงานหตัถกรรมมาผสมผสาน 

 

ท่ีมา : https://www.posttoday.com/life/healthy/555195 
 

การผลิตซึ่งเป็นงานกึ่งหัตกรรม ช่วยเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ซึ่งเป็นท่ี
นิยมมากในยุโรปในการออกแบบนี ้เพ่ือใหเ้ป็นของท่ีมีชิน้เดียวในโลก และมีคณุคา่การออกแบบ  
ใหแ้ตกต่างไปจากเดิมจะท าใหผ้ลิตภณัฑ ์มีความแปลกใหม่ ดงันั้นสีกลายเป็นวตัถุดิบท่ีส  าคัญ
อย่างหนึ่ง เน่ืองจากสามารถตอบรบัความตอ้งการและ รสนิยมของกลุ่มเป้าหมายย่อยๆในตลาด
ได ้ 

 
3.6 ความสัมพันธเ์ร่ืองสัดส่วนของมนุษยกั์บผลิตภัณฑ ์
ความสมัพนัธข์องการยศาสตรก์บัการออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยหลกัของการยศาสตร์

เป็นเรื่องของการศึกษาสภาพการท างานท่ีมีความสมัพันธก์นัระหวา่งมนุษย์ และสิ่งแวดลอ้ม เป็น
การรวบรวมหลักการในการพิจารณาความ เหมาะสมของการออกแบบผลิตภัณฑแ์ต่ละ ตอ้งมี
เกณฑ์การวดัค่าการใชง้านผลิตภณัฑ์ดงักล่าว ว่าไดม้ีการออกแบบใหม้ีความเหมาะสมกับการ
เคลื่อนไหวของมนุษย์ในขณะใชง้านหรือไม่ ในการใช้งานนอกจากนั้นแลว้การออกแบบท่ีดียัง
สามารถช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพในการใชผ้ลิตภัณฑ์ท่ีไดร้บัการออกแบบชนิดนั้นไดด้ว้ย  (พัชรา 
กาญจนารณัย,์ 2544) 

https://www.posttoday.com/life/healthy/555195
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กลา่วไดว้า่เป็นการออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัการใชง้าน 
เช่น การออกแบบเพ่ิมระดับความสูงของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน้ เพ่ือการใช้งานมีความสัมพันธ ์
กับ การกม้โน้มตวัเขา้ใกลชิ้น้งานเพ่ือไม่ใหเ้กิดการบาดเจ็บของร่างกายขณะใชง้าน  จึงจ  าเป็นท่ี
ผูอ้อกแบบตอ้งท าการศึกษาและเขา้ใจถึงหลกัของความสมัพนัธใ์นหลกัการการออกแบบ ระหวา่ง
ผูใ้ชง้านวตัถปุระสงค ์และการออกแบบผลิตภณัฑ ์(พชัรา กาญจนารณัย,์ 2544) 

ในการน าหลักของการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบนั้นนอกจากจะ
ก่อใหเ้กิด ความปลอดภยัตอ่ผูใ้ชง้านแลว้ยงัเกิดประโยชนท์างดา้นการส่งเสริมการตลาดอีกดว้ย
เพราะหากเกิดความสบายในการใช้งานย่อมเกิดการซือ้ซ  ้า หรือส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผูบ้ริโภค เช่น ท าใหผู้ใ้ชม้ีสขุภาพอนามยัท่ีดีขึน้ไมเ่กิดอาการเมื่อยลา้ และสภาพการใชง้านมีความ
ปลอดภยั เกิดความรูส้กึผ่อน คลายจากความรูส้กึปลอดภยัจากการใชง้าน โดยเป็นการรวมเนือ้หา 
จากหลากหลายขอ้มูลหลักการของการใช้งานของมนุษย์ เพ่ือป้องกันสาเหตุท่ีอาจท าให้เกิด
อบุัติเหตจุากการใชง้านของมนุษยท่ี์มีลกัษณะของกายภาพท่ีแตกต่างกัน สภาพการใชง้านของ
มนษุยท่ี์มีความแตกตา่งในความสามารถ ท าใหก้ารใชง้านมีความสะดวกสบาย สขุภาพอนามยัดี 
รวมไปถึงปัจจยัสิ่งแวดลอ้มภายในบริเวณท่ีเก่ียวขอ้ง (พชัรา กาญจนารณัย,์ 2544) 
 

 

 

 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 84 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดการจดัวางท่ีเหมาะสม (ชาย) 
 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 
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ภาพประกอบ 85 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งขนาดการจดัวางท่ีเหมาะสม (หญิง) 
 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 

 
การยศาสตรท่ี์ใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ความรูพื้น้ฐานท่ี ส าคญัท่ีสดุ เน่ืองจาก

ความแตกต่างกันของบุคคลทั้ งทางด้าน ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติ ปัญญ า   
ไม่สามารถก าหนดใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ ความรูใ้นเรื่องการวดัสดัส่วนของรา่งกายมนุษย ์
และ ความรูด้า้นสถิติ จึงเป็นสิ่งส  าคญัในการหาขอ้มลูเหลา่นี ้ 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 86 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งการกม้และระยะห่างท่ีเหมาะสม 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 
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ความสามารถในการเคลื่อนไหวในทิศทางการเก็บอปุกรณส์ิ่งของดา้นล่างและการ
กม้ เพ่ือการดแูลรกัษาอปุกรณ์เครื่องใชไ้ปจนถึงระยะการใชง้าน หากจุดท่ีตอ้งใชง้านบ่อยๆอยู่
ดา้นลา่ง การกม้เพ่ือใชง้านเป็นเวลานานอาจเกิดอบุัติเหตทุางกลา้มเนื้อได ้ดงันั้นดา้นลา่งจึงเป็น
ระยะท่ีเก็บสิ่งของท่ีจะใชง้านนานๆครัง้ และมีน า้หนกัมาก สว่นกลา้มเนือ้ของมนษุย ์ความสามารถ
ในการรบัแรงของแต่ละเพศ ช่วงอายท่ีุแตกตา่งกนั ความแข็งแรงของมนษุย ์เช่น ผลิตภณัฑท่ี์มีการ
ใชง้านดา้นลา่งหรือซ่อมแซมในสว่นลา่งของผลิตภณัฑ ์เพ่ือใหส้ามารถท าการซ่อมแซม หรือใชง้าน
ไดเ้หมาะสม ควรจดัวางอปุกรณใ์หเ้หมาะสมกบัการใชส้อย (พชัรา กาญจนารณัย,์ 2544) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 ภาพประกอบ 87 ภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งความสงูท่ีเหมาะสม 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 

 
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ และขนาดท่ีสัมพันธ์กับขนาดร่างกายของผู้ใช้ได้อย่าง

พอเหมาะ และสามารถท่ีจะใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการออกแบบในปัจจบุันมี
การค  านึงถึงการใชส้ดัส่วน และขนาดมาตรฐานมาช่วยในการออกแบบ เช่น การหยิบจับ องศา 
ในทิศทางการมองของสายตา หลกัการของการยศาสตรร์ะยะการใชง้านผลิตภณัฑท่ี์ผูศ้กึษาน ามา
เป็นขอ้มูลเบื้องตน้ ผูศ้ึกษาไดเ้นน้หลกัการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท่ีมีการออกแบบให้ใช้ภายใน
อาคารเป็นสว่นมาก เพราะ ผลิตภณัฑป์ระเภทใชภ้ายในอาคารมีความสมัพันธเ์ก่ียวขอ้งกับการใช้
งานของมนุษยโ์ดยตรง และมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดท่ีผูศ้ึกษาใชใ้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
จึงไม่ไดน้  าหลักการยศาสตรข์องผลิตภัณฑ์ท่ีใชน้อกอาคารมาเป็นขอ้มูลดว้ย โดยจะแบ่งตาม
ประเภทหรือลกัษณะการใชง้านของผลิตภณัฑน์ัน้ๆ เช่น ชัน้วาง ระยะเอือ้ม เป็นตน้ 
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3.5.1 ระยะองศาการมองของผลิตภัณฑ ์
ผลิตภัณฑ์ประเภทติดผนังส่วนใหญ่เป็นประเภทท่ีออกแบบมาแบบลอยตัว  

(Free Standing Furniture or Movable Furniture) เคลื่อนยา้ยง่าย ปรบัเปลี่ยนฟังชั่นการใชง้าน 
ไดต้ามความตอ้งการของผูใ้ช ้อาจมีลกูเลน่ในการถอดประกอบเพ่ือตอบสนองความตอ้งและพืน้ท่ี
ใช ้สอย งานบางประเภทสามารถมีลกัษณะคลา้ยงานศิลปะท่ีมคีวามสวยงามเพ่ือใชใ้นการประดบั
ตกแต่ง อาคารสถานท่ี ตกแต่งเพ่ือให้เกิดความสุนทรียะ จึงเรียกประเภทของ  ผลิตภัณฑ์นี ้ว่า 
ผลิตภัณฑ์ประเภทตกแต่ง (Decorative Furniture) เพ่ือใช้ในการพักผ่อนรวมไปจนถึงการแบ่ง
พืน้ท่ีเพ่ือใหเ้กิดสดัสว่นของการพักผ่อนภายในบา้นพกัอาศยั หรือส  านกังาน เช่น ฉากกั้น ผา้มา่น 
เครื่องเซรามิค รูปป้ัน ภาพวาด เป็นตน้ เน่ืองจากวตัถปุระสงคเ์พ่ือตกแตง่ ผูใ้ชจ้ึงมีความประสงคท่ี์
จะน าเสนอผลิตภณัฑป์ระเภทนี ้เพ่ือเป็นจดุเด่นหรือดึงดดูความสนใจตอ่ผูพ้บเห็น ระยะการมอง
และการใชง้านในระดบัการ มองจึงมีความส าคญัในการออกแบบ ผลิตภณัฑป์ระเภทนี ้ตวัอย่าง
ผลิตภณัฑป์ระเภทประดบัตกแตง่ท่ีมีประโยชนใ์นการใชง้านรว่มกนันัน้ มกัเป็นผลิตภณัฑป์ระเภท
ท่ีมีการออกแบบมาเพ่ือใหอ้ยู่ในห้องโล่งท่ีไม่มีผนังกั้น หรือในส่วนของห้องท่ีมีพื้นท่ีการใช้งาน
จ ากดั เพราะเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีการใชง้านไดห้ลายรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 88 ภาพแสดงฉากกัน้ท่ีสามารถใชง้านไดห้ลากหลาย 

 

ท่ีมา : http://www.naibann.com/divider-and-bar-table-furniture/ 
 

ผลิตภณัฑฉ์ากกัน้ประเภทตกแตง่มีการใชง้านท่ีเกิดประโยชนใ์นหอ้งพืน้ท่ีวา่งใน
การท ากิจกรรมอย่างอ่ืนดว้ย ผลิตภณัฑฉ์ากกัน้นอกจากจะเป็นการประดบัตกแต่งแลว้อาจเสริม
ดว้ยลูกเล่นการใช้งานเขา้ไป ท าให้ตอ้งก าหนดระยะการมองและการใช้งานท่ีเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ ผลิตภัณฑ์ประเภทตกแต่งสวยงาม การออกแบบเพ่ือให้ตอบสนองทั้ ง

http://www.naibann.com/divider-and-bar-table-furniture/
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ประโยชน์การใช้สอย และประโยชน์ทางด้านส่งเสริมความสวยงามในการตกแต่งท่ีพักอาศัย
ความสามารถในการมองเห็น ก็ถือเป็นหลกัส  าคญัท่ีตอ้งค  านึงถึงผลิตภณัฑค์วามสามารถในการ
มองเห็นของมนุษย์ แบ่งเป็นสอง ระนาบ คือ ระนาบของแนวนอน (Visual Field Horizontal 
Plane) ระนาบแนวตัง้ (Visual Field Vertical Plane) โดยระนาบของแนวนอนในขณะมองตรงของ
มนุษยน์ั้น มีระยะของมมุมองในการ มองเห็นภาพประมาณ 62 องศา และมีระยะมมุมองในการ
อ่านตัวอักษรประมาณ 10 – 20 องศา ฉากกั้นจึงควรไม่ต  ่าจนระยะของการมองไม่สามารถ
มองเห็น เพราะนอกจากจะไมเ่กิดประโยชน ์ทางดา้นความงามแลว้อาจเกิดอนัตรายในการใชง้าน
เน่ืองจากการมองไม่เห็นระยะท่ีเกิดความ ปลอดภยัในการใชง้าน สว่นระยะในการมองเห็นของตา
ขา้งซา้ยและขา้งขวาประมาณ 94 – 104 องศา 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 89 ภาพแสดงระยะมมุมองในแนวนอนของมนษุย ์
 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 

 
ในขณะท่ีการมองทางตรงนั้นมุมมองของการมองเห็นของมนุษย์ท่ีได้มีการ

ศึกษาวิจัยและ รวบรวมมาเป็นหลักการออกแบบโดยค านึงถึงการยศาสตรน์ั้น มีการแบ่งการ
มองเห็นในแนวตรงสองแบบ คือ แนวตรงขณะยืน และแนวการมองทางตรงขณะนั่ง แนวตรงขณะ
ยืนหากติดตัง้ในระยะท่ี เหมาะสมเมื่อเดินเขา้มายงัท่ีพกัอาศยัจะสรา้งความโดนเดน่ใหก้บัพืน้ท่ีเกิด
ความสวยงาม แนวการมอง ทางตรงขณะนั่งก็จะส่งเสริมในเรื่องของสุนทรียะในการใช้งาม  
การเห็นในแนวตัง้ของมนษุยม์ีระยะ ของมมุมองในการมองเห็นภาพดา้นบนเหนือศีรษะขึน้ไป 
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ภาพประกอบ 90  ภาพแสดงระยะมมุมองในแนวตัง้ของมนษุย ์

 

(ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 

 

 
 
 

 

 

ภาพประกอบ 91 ภาพแสดงระยะมมุมองในแนวตัง้ของมนษุย ์
 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 

 
 
 

 
 

 

ภาพประกอบ 92  ภาพแสดงระยะมมุมองในแนวตัง้ของมนษุยใ์นขณะนั่ง 
 

ท่ีมา : https://bit.ly/34DX9WC 
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ตอบสนองผูพ้ักอาศัยในคอนโดมิเน่ียม การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคใ์นการพัฒนาแนวทางการ
ออกแบบเครื่องเรือนเซรามิกจากองคป์ระกอบของรูปลกัษณ์ การด  าเนินการวิจัยไดท้  าการศึกษา
ขอ้มลู เชิงคณุภาพในการวิเคราะหปั์จจัยดา้นความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย และประโยชนใ์ช้
สอยผลิตภัณฑ์ ซึ่งในส่วนขอ้มูลเชิงปริมาณ  เป็นการวิเคราะห์หาองคป์ระกอบของรูปลักษณ์
ทางดา้นการใช้งาน และรูปแบบท่ีส่งผลต่อการใช้งานของกลุ่มเป้าหมาย โดยผลการวิจัยแนว
ทางการออกแบบ พบวา่กลุม่ตวัอย่างเลือกเครื่องเรือนเซรามิกส  าหรบัการใชง้านแบบอเนกประสงค ์
การประกอบชิน้สว่นจากเซรามิกรว่มกบัไมด้ว้ยระบบโมดลูารจ์ะสรา้งการใชง้านท่ีหลากหลาย และ
จัดการรูปแบบชิน้ส่วนท่ีใชต้อบรสนิยมของผูพ้ักอาศัยในอาคารชุดดว้ยรูปลักษณ์ แบบมินิมอล  
แบบเดคอเรทีฟ และแบบเรียบหรูตามล าดบั 

ธนกร นิรนัดรน์ุต และ รัฐไท พรเจริญ ( 2016 ) ได้ท  างานวิจัยกรณีศึกษาออกแบบ
ผลิตภณัฑจ์ากเศษไมเ้หลือใชใ้นอตุสาหกรรมแปรรูปไมเ้พ่ือสง่เสริมงานตกแตง่ทางสถาปัตยกรรม
โดยน าเศษ ไม้เหลื อใช้จ าก โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป ไม้  ม าใช้ให้ เกิดคุณ ค่ าจาก
ทรพัยากรธรรมชาติมากย่ิงขึน้ ซึ่งแนวทางการออกแบบจะใชก้ระบวนน ากลบัมาใชใ้หม ่(Reuse) 
ในการน าผลิตภณัฑ์ไปสรา้งสรรคง์านออกแบบเพ่ือประโยชนต์่อไปได้ เป็น การสรา้งคณุค่าของ
วสัดซุึ่งมาจากเศษไมเ้หลือใชจ้ากโรงงานอตุสาหกรรมแปรรูปไม ้งานวิจัยนีจ้ึงเป็นประโยชนใ์นการ
ช่วย สิ่งแวดลอ้มท่ีผลตอ่ทรพัยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน  

วทิยา สขุมุไพรสณัฑ์ (2006) ไดท้  าการวิจัยผลิตภัณฑท่ี์พักอาศยัในพืน้ท่ีจ  ากัด พบว่า 
การออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้หมาะสมกับพืน้ท่ีการใชง้านเป็นสิ่งท่ีผูอ้อกแบบควรค  านึงถึง นอกจาก
ผลิตภณัฑท่ี์เนน้ประโยชนใ์ชส้อยท่ีรองรบักิจกรรมไดห้ลายอย่าง จะท าใหป้ระหยดัคา่ใชจ้่ายในการ
ซือ้ผลิตภณัฑม์ากขึน้ 

ใจภกัดิ์ บรุพเจตนา (2012) ท างานวิจยัเรื่องการออกแบบสิ่งทอลา้นนารว่มสมยัเพ่ือการ
ตกแตง่ภายใน โดยไดพ้ฒันาลวดลายผา้โดยน าเคา้โครงผา้มาถอดเคา้โครงจากลาย โดยมีการจัด
องคป์ระกอบเป็นรูปแบบเชิงเรขาคณิต รูปแบบกึ่งนามธรรม และ นามธรรม มีการใชเ้สน้เพ่ือใหเ้กิด
การทับซอ้น บิด ขยาย เกิดสามมิติและภาพลวงตา ซึ่งนับเป็นการน ามรดกมาสรา้งสรรคเ์พ่ือสืบ
ทอดคณุคา่ทางวฒันธรรม ท่ีน  าไปสูก่ารออกแบบตกแตง่ภายใน ได ้ 

ดนพุล มากผอ่ง และ โสภา วิศิษฏศ์กัดิ์ ( 2014 ) ท างานวิจัยเรื่องแผน่ผนงัภายในอาคาร
จากใบยูคาลิปตสั จากการทดลองแผ่นผนังจากใบยูคาลิปตัส พบว่า สามารถน ามาพัฒนา เป็น
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วสัดท่ีุใชใ้นอาคารได ้หรือตอ่ยอดเพ่ือเพ่ิมคณุสมบตัิในดา้นอ่ืนๆ ใหด้ีขึน้ เป็นการสรา้งมลูคา่ใหก้ับ
วสัดเุหลือใชท้างการเกษตร และสามารถเป็นวสัดทุาง เลือกท่ีเป็นมิตรกบัมนุษยแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 
ดา้นการน าไปใช้งานท่ีเหมาะสมของแผ่นจากใบยูคาลิปตัส คือน าไปใช ้บุผนังท่ีมีแผ่นวัสดรุอง
ดา้นหลงัซึ่งไมเ่นน้ในการรบัน า้หนกั หากมีการศกึษาวิจยั เพ่ิมเติมเก่ียวกบัแผน่ผนงัภายในอาคาร
จากใบยคูาลิปตสั ควรศกึษาและพฒันา ในดา้นของลกัษณะทางกายภาพ การปรบัปรุงคณุสมบัติ 
เรื่องความแข็งแรงของ ตวัแผ่นป้องกันการลามไฟ การปรบัปรุงใหแ้ผ่นผิวมีความเรียบ และขอบ 
แผน่ และการน าวสัดไุปใชใ้นสภาวะจริงเพ่ือศกึษาอายกุารใชง้าน  
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรับ

ธรุกิจโฮสเทลทางผูวิ้จยัไดศ้กึษาคน้ควา้ทฤษฏี และ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบังานวิจยั 
โดยมีขัน้ตอนในการด  าเนินงานดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี  1  ศกึษาปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทล 
ขัน้ตอนท่ี  2  สรา้งแบบสมัภาษณผ์ูป้ระกอบการโฮสเทล และสรา้งแบบสอบถามส าหรบั

ผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล 
ขัน้ตอนท่ี  3  การเลือกพืน้ท่ีศกึษา และกรณีศกึษา 
ขัน้ตอนท่ี  4  วิเคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ ์เพ่ือน าไปสูแ่นวทางในการออกแบบ 
ขัน้ตอนท่ี  5  ศกึษาผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแตง่ภายใน 
ขั้นตอนท่ี 6  วิเคราะห์องคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบ 

โมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
ขัน้ตอนท่ี  7  พฒันารูปแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
ขัน้ตอนท่ี  8  ประเมินความพึงพอใจโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
จากแนวโน้มการเจริญเติบโตธุรกิจท่ีพักราคาประหยัดแบบโฮสเทล โดยผูวิ้จัยเห็นว่า  

ปัจจยัดา้นการใชส้อยภายในอาคารใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเป็นสิ่งส  าคญัตอ่ธรุกิจดงักลา่ว เน่ืองจาก
มีพืน้ท่ีจ  ากัด ผนวกกับการออกแบบระบบโมดลูารเ์ป็นท่ียอมรบัในปัจจุบนั โดยการประยกุตใ์ชก้ับ
การออกแบบ และพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม้ีความหลากหลาย และเป็นสิ่งใหม่ท่ีสนองต่อ
ความตอ้งการของกลุม่เป้าหมายในสงัคมปัจจบุนั โดยมีวิธีการด  าเนินงานดงันี ้

 
ข้ันตอนที ่1 ศึกษาปัจจัยทีส่ าคัญในการประกอบธุรกจิโฮสเทล 

ในวงการอตุสาหกรรมการท่องเท่ียว ธรุกิจโฮสเทลถือเป็นธรุกิจท่ีไดร้บัความนิยมในช่วง
หลายปีท่ีผา่นมา โดยปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทลดงันี ้

1. โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
2. โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 
3. โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
4. โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว  
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5. โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
โดยทางผูวิ้จัยจะท าการศึกษาจากปัจจัยดังกล่าวเพ่ือน าไปสู่การออกแบบ และพัฒนา

ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ่ไป 
 

ข้ันตอนที ่2 การสร้างแบบสัมภาษณผู้์ประกอบการโฮสเทล และผู้ใช้บริการโฮสเทล 
2.1 กลุ่มประชากร 

2.1.1 ประชากรท่ีศกึษา คือ โฮสเทลในกรุงเทพมหานคร 
2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

2.2.1 กลุม่ตวัอย่าง คือ โฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงมาจากอาคารพาณิชยใ์นเขต
เศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งไดจ้ากการวิเคราะหถ์ึงปัจจัยในการประกอบธุรกิจใหป้ระสบ
ความส าเรจ็ และ ไดร้บัคะแนนจากการรีวิวท่ีพกัในเวป็ไซต ์www. Tripadvisor.com ในระดบัดีเลิศ
ทั้ง 3 แห่ง ไดแ้ก่ โฮสเทลท่ีมีการจัดสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   โฮสเทลท่ีมี
ความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว และ โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวั โดย
จ าแนกออกมา  3 แห่ง ดังนี้ เบดสเตชั่นโฮสเทล ป่ินโต โฮสเทล และ แอดเวนเจอร์โฮสเทล 
ตามล าดบั โดยงานวิจยัฉบบันีจ้ะแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ชดุดว้ยกนั คือ  

ชดุท่ี 1 แบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการโฮสเทล หรือ ผูท่ี้มี
สว่นเก่ียวขอ้ง  

ชดุท่ี 2 แบบสอบถามนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทล 
โดยผู้วิจัยจะน าข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ และ 

สงัเคราะหเ์พ่ือใหไ้ดแ้นวทางในการออกแบบตอ่ไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 

ชุดที ่1 แบบสัมภาษณก์ึ่งโครงสร้างส าหรับผู้ประกอบการโฮสเทล 

กลุ่มตวัอย่าง คือ เบดสเตชั่นโฮสเทล ป่ินโตโฮสเทล และ แอดเวนเจอรโ์ฮสเทลประเด็น
ค  าถามของแบบสอบถามจะมาจากการวิเคราะห์ปัจจัยในการประกอบธุรกิจโฮสเทลใหป้ระสบ
ความส าเร็จ โดยทางผู้วิจัยออกแบบแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างเพ่ื อใช้ในการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการมา 5 ขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย  
2.โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 
3.โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว  
5.โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั  
 
ชุดที ่2 แบบสอบถามปลายปิดส าหรับนักท่องเทีย่วทีใ่ช้บริการโฮสเทล 

กลุ่มตวัอย่าง คือ นักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทลจ านวน 100 คน ประเด็นค  าถามของ
แบบสอบถามจากแบบส ารวจความคิดเหน็ ส  าหรบัพืน้ท่ีภายใน รวมไปถึงการใชง้านผลิตภณัฑโ์ฮส
เทล ขอ้มลูดา้นการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในโฮสเทล จากนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทล 
จ  านวน 10 ขอ้ดงันี ้

เครื่องมือวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับขอ้มลูดา้นการออกแบบ
ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในโฮสเทล 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close - ended) และเลือกตอบ 
(Check - list) เก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได ้

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิด (Close - ended) และเลือกตอบ 
(Check - list) เก่ียวกับพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทล รวมไปถึงขอ้มลูท่ีส่งผลต่อ
การออกแบบผลิตภณัฑ ์โดยทางผูวิ้จยัออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใชใ้นการสอบถามนกัท่องเท่ียว
มา 10 ขอ้ดงัตอ่ไปนี ้

1.การใชส้อยพืน้ท่ี 
2.กิจกรรมหลกัในโฮสเทล 
3.ความเป็นสว่นตวั 
4.รูปแบบของของฉากกัน้หอ้ง 
5.ลกัษณะในการใชง้านของฉากกัน้หอ้ง 
6.การใชง้านของฉากกัน้หอ้ง 
7.งานหตัถกรรมประยกุต ์
8.วสัด ุ
9.เหตผุลในการซือ้ฉากกัน้หอ้ง 
10.เทรนดใ์นการออกแบบ 
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ข้ันตอนที ่3 ลงพืน้ทีศึ่กษา และกรณีศึกษา 
การวิจยัในครัง้นีท้างผูวิ้จัยก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีท่ีท  าการวิจัย คือ พืน้ท่ีในย่านเศรษฐกิจ

ของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการกระจายตวัของโฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงมาจากอาคารพาณิชย ์โดย
การศึกษา ขอ้มูลเบื้องตน้ของผูวิ้จัยจากนั้นท าการลงส  ารวจพื้นท่ีเพ่ิอตรวจสอบขอ้มูลจ านวน
โครงการโฮสเทลทกุ ประเภทการดดัแปลง โดยจ าแนกได ้3 พืน้ท่ี คือ เบดสเตชั่น โฮสเทล (ราชเทวี) 
ป่ินโต โฮสเทล (อโศก) แอดเวนเจอร ์โฮสเทล (จตจุกัร) 

 
ข้ันตอนที ่4 วเิคราะหก์ลุ่มตัวอยา่งโฮสเทลเพือ่น าไปสู่แนวทางในการออกแบบ 

4.1 การวิเคราะหข์อ้มลู 
การวิเคราะหข์อ้มลูของโฮสเทลจากแบบสอบถามทัง้ 2 ชดุ 

4.1.1 กลุม่โฮสเทลตวัอย่างทัง้ 3 แห่ง 
4.1.2 ผูใ้ชบ้ริการโฮสเทลจ านวน 100 คน 
โดยในสว่นนีท้างผูวิ้จยัไดร้วบรวมขอ้มลู โดยผ่านกระบวนการเก็บขอ้มลูแบบ

ปฐมภมูิ และ ทุติยภมูิ โดยเป็นวิจัยเชิงคณุภาพ ผ่านกระบวนการวิเคราะห ์และ สงัเคราะห ์และ 
สรุปผล ซึ่งขอ้มลูดงักลา่วทางผูวิ้จยัไดร้วบรวมไวใ้นบทท่ี 4  
 

ข้ันตอนที ่5 การศึกษาผลติภัณฑร์ะบบโมดูล่ารส์ าหรับงานตกแต่งภายใน 
การศึกษาองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร ์คือ

รูปทรง วสัด ุโทนสี เทคนิค การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย โดยทางผูวิ้จัยไดศ้กึษาองคป์ระกอบ
ในการออกแบบท่ีแตกต่างกันออกไป ผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลู่ารไ์วท้ั้ง 10 แบรนด ์ท่ี
ไดร้บัความนิยมในวงการการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงันี ้คือ Layer , Ease-studio , Kiddee design 
, Slalom , Bloomings , USM , Flitzfelt , Cabs design , David Trubridge , Everblocks  
 

ข้ันตอนที ่6 วเิคราะหอ์งคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดู
ลารส์ าหรับธุรกจิโฮสเทล 

จากการวิจยัรูปแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในแบบโมดลูาร ์ซึ่งไดข้อ้สรุปและแนวทางใน
การออกแบบ โดยมีองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงันี ้(Grappik Digital, 2558) 

1 รูปรา่ง และ รูปทรง (Shape & Form) 
2 วสัด ุ(Materials) 
3 โทนสี (Mood & Tone) 
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4 เทคนิคในการออกแบบ (Technique) 
5 การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย (Usage) 

 

ข้ันตอนที ่7 พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดูลารส์ าหรับงานตกแต่งภายในโฮสเทล 
จากการวิจัย และ พัฒนาผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล 

พบวา่โฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงมาจากอาคารพาณิชยส์ว่นใหญ่มีพืน้ท่ีจ  ากดั ดงันัน้การจดัสรรพืน้ท่ี
และทรพัยากรภายในโฮสเทลใหม้ีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัส  าคญัในการประกอบธรุกิจ ผนวกกับ
การออกแบบระบบโมดลูารท่ี์ไดร้บัความนิยมในปัจจบุนั น าไปสูก่ารแกปั้ญหาดา้นพืน้ท่ีใชส้อยท่ีมี
อย่างจ ากดั โดยทางผูวิ้จัยมุง่เนน้ไปท่ีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  โดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถลดงบประมาณในการดัดแปลงอาคารพาณิชย์ได  ้และเป็นการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชนส์งูสดุ ซึ่งสามารถสื่อถึงความเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรม 
เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมีความแตกต่างกัน  โดยการประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบ และพฒันารูปแบบของผลิตภณัฑใ์หม้ีความหลากหลาย และเป็นสิ่งใหมท่ี่สนองตอ่ความ
ตอ้งการของกลุม่เป้าหมายในสงัคมปัจจบุนั 

1 ออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
2 ขัน้ตอนการสรา้งแบบสามมิติ 
3 ทดลองใช ้
 

ข้ันตอนที ่8 ประเมินความพงึพอใจของผู้เชีย่วชาญ 
กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญในท่ีนี้หมายถึงบุคคล องคก์รหรือบริษัทในประเทศไทย โดยผูวิ้จัยได้

ก  าหนด เกณฑใ์นการคดัเลือกกลุม่ผูเ้ช่ียวชาญออกเป็น 3 กลุม่ดว้ยกนั  
กลุม่แรก คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
กลุม่ท่ีสอง คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบตกแตง่ภายใน 
กลุม่ท่ีสาม คือ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการตลาด  
โดยแบบสอบถามถกูแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  

1.ขอ้มลูทั่วไป  
2. ประสิทธิภาพในการใชง้านผลิตภณัฑ ์ 
โดยตอนท่ี 2 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นการใชง้านผลิตภณัฑ ์สนุทรีภาพของการ

ออกแบบ และ ดา้นการตลาด โดยผูวิ้จัยไดท้  าการรวบรวมผลการประเมินประสิท ธิภาพของ
ผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล ส  าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ 
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บทท่ี 4  

การวิเคราะหข์้อมูล 

 
การวิจัยในครัง้นี ้ทางผูวิ้จยัไดท้  าการศกึษาขอ้มลูท่ีสอดคลอ้งกับงานวิจัย รวมไปถึงการ

ลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลู ซึ่งผูวิ้จัยเลง็เห็นถึงแนวโนม้การเจริญเติบโตธรุกิจท่ีพักโฮสเทล ในปัจจุบัน
การน าอาคารพาณิชยใ์นย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มาดดัแปลงเป็นโฮสเทลไดร้บัความ
นิยมอย่างมาก จุดประสงคใ์นการดดัแปลงเพ่ือให้เกิดการใชส้อยในพืน้ท่ีจ  ากัดใหเ้กิดประโยชน์
สงูสดุ และ มีส่ิงอ  านวยความสะดวกเพียงพอตอ่ความตอ้งการของผูเ้ขา้พกั  ผนวกกบัการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ระบบโมดลูารเ์ป็นท่ียอมรบัในปัจจุบัน เน่ืองจากมีการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค ์ 
มีความยืดหยุ่นในการใชง้าน เหมาะส าหรบัการใชง้านในพืน้ท่ีจ  ากดัอย่างโฮสเทลอย่างย่ิง 

ถึงแมว้า่โฮสเทลจะมีการจดัสรรพืน้ท่ีใชส้อยไวล้ว่งหนา้แลว้ก็ตาม แตใ่นขณะท่ีพฤติกรรม 
และความตอ้งการของผูใ้ชง้านเปลี่ยนไป การจัดพืน้ท่ีใชส้อยภายในจึงตอ้งมีการปรบัให้เขา้กับ
บริบทตา่งๆ เพ่ือรองรบัสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคตได ้ดงันัน้ทางผูวิ้จัยไดเ้ลง็เห็นช่องทาง
ในการสรา้งธุรกิจผลิตภัณฑท่ี์มีรูปแบบท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั สามารถจัดสรรพืน้ท่ีไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งผลิตภณัฑด์งักล่าวสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชง้านได ้โดยมีขัน้ตอนใน
การด  าเนินการวิจยัดงันี ้

ข้ันตอนที ่1 ผลจากการศกึษาปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทล 
ข้ันตอนที่ 2 ขั้นตอนในการสรา้งแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการโฮสเทล และสรา้ง

แบบสอบถามส าหรบัผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล 
ข้ันตอนที ่3 ผลจากการเลือกพืน้ท่ีศกึษา และกรณีศกึษา 
ข้ันตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการ

ออกแบบ 
ข้ันตอนที ่5 ผลจากการศกึษาผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแตง่ภายใน 
ข้ันตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน

ระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
ข้ันตอนที่ 7 พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแต่งภายในส าหรบั

โฮสเทล 
ข้ันตอนที ่8 ประเมินความพึงพอใจโดยผูเ้ช่ียวชาญ 
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ข้ันตอนที ่1 ผลจากการศกึษาปัจจยัทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจโฮสเทล 
1.1 ปัจจยัทีส่ าคัญในการประกอบธุรกิจโฮสเทล 
โดยผลท่ีไดจ้ากการศึกษาปัจจัยท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทล (Officemate 

Admin, 2562) อา้งอิงจากปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทลดงันี ้
1. โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
2. โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 
3. โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
4. โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
5. โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
ธรุกิจโฮสเทลนัน้เป็นท่ีนิยมในกรุงเทพมหานคร เพราะดว้ยกระแสการเดินทางคน

เดียวของนักท่องเท่ียวนั้นมีมากขึน้ ท  าให้ความนิยมในการหาท่ีพักของผูบ้ริโภคเริ่มเปลี่ยนไป    
จากการเติบโตของธุรกิจโฮสเทลในปัจจบุันถือเป็นโอกาสดีส  าหรบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในอตุสาหกรรมท่ีสรา้งรายไดห้ลกัเขา้ประเทศ เน่ืองจากกระแสการท่องเท่ียว
เริ่มเปลี่ยนไป การจบัจ่ายของนักท่องเท่ียวจึงเปลี่ยนตามไปดว้ย การท่องเท่ียวแบบแบ็คแพ็คเริ่ม
แพร่หลาย มีการเดินทางคนเดียวมากขึน้ ดงันั้นการพักท่ี โฮสเทล ถือเป็นตวัเลือกท่ีดีในการลด
คา่ใชจ้่ายของนกัท่องเท่ียว โดนรายละเอียดสามารถจ าแนกไดต้อ่ไปนี ้

1.1.1 โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
จากการศึกษาศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโฮสเทล 

พบวา่ ปัจจยัหลกัในการเลือกพักโฮสเทลของนักท่องเท่ียวจะเลือกโดยเอาท าเลท่ีตัง้มาเป็นปัจจัย
ส  าคญั อยู่ใกลร้ะบบขนส่งมวลชนท่ีง่ายต่อการเดินทาง ท่ีส  าคญัคือเป็นท าเลท่ีมีความปลอดภัย 
เพราะพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีเลือกพักโฮสเทลนั้น จะเนน้การเดินทางโดยขนส่งสาธารณะ
เป็นหลกั 

1.1.2 โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 
จากการศึกษาศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจโฮสเทล 

พบว่า ในสว่นเรื่องความปลอดภยัในทรพัยส์ิน ตอ้งเป็นสิ่งท่ีนกัเดินทางทัง้หลายสามารถวางใจใน
การดแูลภายในโฮสเทลได ้แมว้่าขอ้มลูจากงานวิจัยเก่ียวกับความตอ้งการของเหล่านกัท่องเท่ียว 
ในการเข้าพักในโฮสเทลส่วนใหญ่  มุ่งประเด็นไปท่ีเรื่องราคา การได้พบปะเพ่ือนใหม่ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณก์ารเดินทาง รวมไปถึงท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลท่ีสามารถเดินทางไดส้ะดวก 
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แตเ่รื่องความปลอดภยัในทรพัยส์ินก็เป็นเรื่องส  าคญัท่ีเหลา่นักท่องเท่ียวใชพิ้จารณาในการเลือกท่ี
พกัในโฮสเทลตา่งๆ 

1.1.3 โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิ จ 

โฮสเทล พบวา่ ในส่วนของเรื่องการจัดสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล เมื่อพิจารณาถึงพืน้ท่ีใช้สอยของ
โฮสเทล พบวา่โฮสเทลทั่วไป จะมีพืน้ท่ีท่ีคอ่นขา้งจ ากดั ซึ่งการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล เป็นหนึ่ง
ในสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุในการประกอบธุรกิจโฮสเทล เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ในการใชพื้น้ท่ีของ
กลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสดุ  ท าใหต้อ้งค  านึงถึงความคุม้ค่าในการใชส้อยในพื้นท่ี
ดงักลา่วใหเ้ป็นประโยชนม์ากท่ีสดุเชน่กนั และ ตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และชีวิตประจ าวนัของ
ผูพ้กัในโฮสเทลเป็นหลกั  

1.1.4 โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
จากการศึกษาศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิ จ 

โฮสเทล พบว่า ในส่วนของโฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ในท่ีนีห้มายถึง 
ควรตอ้งเขา้ใจลกัษณะของผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล ซึ่งจะเป็นผลใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
และการบริการไดอ้ย่างตรงจดุ อย่างนกัท่องเท่ียวชาวเอเชียท่ีใชบ้ริการโฮสเทล จะเนน้ความคุม้ค่า
และความสะดวกเป็นหลกั ในหวัขอ้นีถื้อวา่เป็นหวัใจส  าคญัส  าหรบังานบริการอย่างย่ิง 

1.1.5 โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
จากการศึกษาศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนากลยุทธ์ในการประกอบธุรกิ จ 

โฮสเทล พบว่า ในสว่นของโฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ผูป้ระกอบธรุกิจจะสรา้งจุด
ขายและความแตกตา่งจากความเฉพาะตวั ซึ่งการดีไซนแ์ละการวางคอนเซ็ป จึงถือเป็นเรื่องส  าคญั
และเป็นหวัใจหลกัของการเริ่มตน้ธรุกิจโฮสเทล 

โดยผลท่ีไดจ้ากการศกึษาปัจจยัท่ีส  าคญัในการประกอบธุรกิจโฮสเทลน าไปสู่
การสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการในขัน้ตอนตอ่ไป เพ่ือหาแนวทาง
ในการวิจยั และพฒันารูปแบบโมดลูารต์กแตง่ส  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

 
 
 
 
 



  89 

ข้ันตอนที ่2 การสร้างแบบสัมภาษณผู้์ประกอบการโฮสเทล และสร้างแบบสอบถาม
ส าหรับผู้ใช้บริการโฮสเทล 

2.1 การสร้างแบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างส าหรับผู้ประกอบการโฮสเทล  
ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ทางผูวิ้จยัอา้งอิงมาจากปัจจยัท่ี

ส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทล เพ่ือน าไปสูก่ารสรา้งแบบสมัภาษณ  ์โดยการสมัภาษณแ์บบกึ่ง
โครงสรา้ง ของงานวิจยัฉบบันี ้จะมีลกัษณะผสมผสานระหวา่งโครงสรา้งขอ้ค  าถามและการก าหนด
ประเด็นค  าถามไวล้่วงหน้า เพ่ือตอ้งการความยืดหยุ่นของขอ้ประเด็นค  าถามในการเก็บขอ้มูล 
ในขณะท่ียังคงไวซ้ึ่งเนือ้หาสาระท่ีครอบคลมุประเด็นศึกษาอย่างครบถว้น เพ่ือหาแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูา่รส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลต่อไป  โดยรายละเอียดของ
แบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งมีดงันี ้

1.โฮสเทลทีม่ีช่องทางการตดิต่อทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย  

ประเดน็ค  าถาม : เพราะเหตใุดท่านถึงเลือกท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลในบริเวณนี  ้
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงกลุม่เป้าหมายหลกัของโฮสเทล และ ความสะดวก

ตอ่การเดินทางมาเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว 
2.โฮสเทลทีม่ีการค านึงถงึความปลอดภัยเป็นหลัก 

ประเดน็ค  าถาม : ท่านมีมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างไรบา้ง 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงความปลอดภยัดา้นชีวิต และทรพัยส์ินของผูเ้ขา้พกั 
3.โฮสเทลทีม่กีารจัดสรรพืน้ทีภ่ายในโฮสเทลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

ประเดน็ค  าถาม : โฮสเทลแห่งนีม้ีพืน้ท่ีสว่นใดบา้ง 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล 
4.โฮสเทลทีม่ีความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ว  

ประเดน็ค  าถาม : กลุม่เป้าหมายนิยมใชพื้น้ท่ีใดมากท่ีสดุภายในโฮสเทล 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการใชส้อยพืน้ท่ี

ภายในโฮสเทล 
 5.โฮสเทลทีม่ีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว  

ประเดน็ค  าถาม : ท่านมีแนวทางในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทลอย่างไร 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทล  
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จากการสรา้งแบบสมัภาษณ์แบบกึ่งครงสรา้งในงานวิจัยฉบับนี ้เพ่ือตอ้งการความ
ยืดหยุ่นของขอ้ประเด็นค  าถามในการเก็บขอ้มูล ในขณะท่ียังคงไวซ้ึ่งเนื ้อหาสาระท่ีครอบคลุม
ประเด็นศึกษาอย่างครบถ้วน  เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบ 
โมดลูา่รส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ่ไป 

 
2.2 การสร้างแบบสอบถามแบบปลายปิดส าหรับผู้ใช้บริการโฮสเทล 
ขัน้ตอนในการสรา้งแบบสอบถามปลายปิด ทางผูวิ้จยัอา้งอิงมาจากวตัถปุระสงคข์อง

งานวิจัยฉบับนี ้เพ่ือศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลู่ารส์  าหรบังานตกแต่งภายใน และ 
เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูา่รส์  าหรบังานตกแต่งภายในโฮสเทล โดยแบบสอบถาม
แบบปลายปิด  แบบสอบถามแบบนีป้ระกอบดว้ยขอ้ค  าถามและตวัเลือก ซึ่งตวัเลือกนีส้รา้งขึน้โดย
คาดว่าผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดต้ามตอ้งการ และมีอย่างเพียงพอเหมาะสม 
นอกจากนี้ข ้อมูลท่ีได้สามารถน าไปวิเคราะห์ สรุปผลได้ง่ายโดยประเด็นในการออกแบบ  
โดยเครื่องมือวิจยัไดแ้ก่แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัขอ้มลูดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์
ตกแตง่ภายในโฮสเทล มีดงันี ้

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะปลายปิด (Close - ended) และเลือกตอบ 
(Check - list) เก่ียวกับขอ้มูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได ้

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามลกษณะปลายปิด (Close - ended) และเลือกตอบ 
(Check - list) เก่ียวกับพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทล รวมไปถึงประเด็นค  าถาม
ของแบบสอบถามจากแบบส ารวจความคิดเห็น ส  าหรับพื้นท่ีภายใน รวมไปถึงการใช้งาน
ผลิตภณัฑโ์ฮสเทล ขอ้มลูดา้นการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในโฮสเทล จากนกัท่องเท่ียวท่ีใช้
บริการโฮสเทล จ  านวน 10 ขอ้ดงันี ้

1. การใช้สอยพืน้ที ่

ประเดน็ค  าถาม : ท่านนิยมใชพื้น้ท่ีใดมากท่ีสดุภายในโฮสเทล 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงการใชส้อยพืน้ท่ีภายในโฮสเทลของนกัท่องเท่ียว 

2. กิจกรรมหลักในโฮสเทล 
ประเดน็ค  าถาม : กิจกรรมท่ีท่านชอบท ามากท่ีสดุภายในโฮสเทล 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวภายในโฮสเทล 
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3. ความเป็นส่วนตัว 

ประเด็นค  าถาม : หากท่านตอ้งการความเป็นส่วนตวัในขณะเขา้พักท่ีโฮสเทล 
ท่านจะท าอย่างไร 

จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะห์ถึงวิธีในการปรับตัวของนักท่องเท่ียว หากตอ้งการ
ความเป็นสว่นตวัภายในโฮสเทล 

4. รูปแบบของของฉากก้ันห้อง 
ประเดน็ค  าถาม : รูปแบบของของฉากกัน้หอ้ง ท่ีท่านคิดวา่เหมาะกับโฮสเทลมาก

ท่ีสดุควรมีรูปแบบใด 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

5. ลักษณะในการใช้งานของฉากก้ันห้อง 
ประเด็นค  าถาม : ลักษณะในการใช้งานของฉากกั้นห้อง ของท่านถูกใช้งาน

ลกัษณะใด 
จุดประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ถึงลักษณะในการใช้งานและการประยุกต์ใช้

ผลิตภณัฑใ์นพืน้ท่ีภายใน 
6. การใช้งานของฉากก้ันห้อง 

ประเดน็ค  าถาม : วิธีการใชง้านของฉากกัน้หอ้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะห์ถึงวิธีการใช้งานของฉากกั้นห้องท่ีเหมาะสมท่ีสุด

ส  าหรบัโฮสเทล 
7. งานหัตถกรรมประยกุต ์
ประเด็นค  าถาม : งานหัตถกรรมประเภทใดเหมาะกับการประยุกต์เป็นฉาก

กัน้หอ้งมากท่ีสดุ 
จุดประสงค์ : เพ่ือวิเคราะห์ถึงวิธีการสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับงาน

ออกแบบมากท่ีสดุ 
8. วัสดุ 

ประเดน็ค  าถาม : วสัดใุดท่ีท่านคิดวา่เหมาะส าหรบัท าฉากกัน้หอ้งมากท่ีสดุ 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงวสัดุใดท่ีเหมาะส าหรบัการออกแบบฉากกั้นหอ้ง

มากท่ีสดุ 
9. เหตุผลในการซือ้ฉากก้ันห้อง 

ประเดน็ค  าถาม : เหตผุลในการตดัสินใจซือ้ฉากกัน้หอ้ง 
จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงแรงจงูใจในการตดัสินใจซือ้ฉากกัน้หอ้ง 



  92 

 
10. เทรนดใ์นการออกแบบ 

ประเด็นค  าถาม : ท่านคิดว่าเทรนด์ใดท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะน ามาใช้ในงาน
ออกแบบ 

จดุประสงค ์: เพ่ือวิเคราะห ์และ หาแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

โดยแบบสอบถามแบบปลายปิด  แบบสอบถามแบบนีป้ระกอบดว้ยขอ้ค  าถาม
และตัวเลือก ซึ่งตัวเลือกนี้สรา้งขึน้โดยคาดว่าผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบไดต้าม
ตอ้งการ และมีอย่างเพียงพอเหมาะสม นอกจากนีข้อ้มลูท่ีไดส้ามารถน าไปวิเคราะห ์สรุปผลไดง้่าย
โดยประเด็นในการออกแบบ เพ่ือหาแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบ 
โมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ่ไป 

 
ข้ันตอนที ่3 ผลจากการลงพืน้ทีศึ่กษา และกรณีศึกษา 

3.1 การเลือกพืน้ทีใ่นการวจัิย  
คือ พืน้ท่ีในย่านเศรษฐกิจของกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการกระจายตวัของโฮสเทลท่ีมี

การดดัแปลงมาจากอาคารพาณิชย ์และ มีการคมนาคมท่ีสะดวก สอดคลอ้งกับพฤติกรรมของ
นกัท่องเท่ียว  โดยการวิจัยครัง้นีมุ้่งเนน้ไปท่ีการเดินทางโดยรถไฟฟ้าเป็นหลกั (estopolis, 2562) 
จากการศึกษาขอ้มูลเบือ้งตน้ของผูวิ้จัยซึ่งไดท้  าการลงส  ารวจพืน้ท่ีเพ่ือเก็บขอ้มลูโฮสเทลท่ีมีการ
ดดัแปลงมาจากอาคารพาณิชย ์โดยการเลือกพืน้ท่ีในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 
ตาราง 5 เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลในการน ามาเป็นกรณีศกึษาส าหรบังานวจิยั 
 

โฮสเทลทีม่ีการกระจายตัวในแต่ละย่านของกรุงเทพมหานคร 

ย่าน กลุ่มประชากร 
โฮสเทล 

กลุ่มประชากรโฮสเทล 
ทีดั่ดแปลงมาจากอาคารพาณิชย ์

ตัวอย่าง 

ราชเทวี 14 9 1 แห่ง 

อโศก 9 2 1 แห่ง 

จตจุกัร 9 4 1 แห่ง 
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ตาราง 5 (ตอ่) 
 

โฮสเทลทีม่ีการกระจายตัวในแต่ละย่านของกรุงเทพมหานคร 

ย่าน กลุ่มประชากร 
โฮสเทล 

กลุ่มประชากรโฮสเทล 
ทีดั่ดแปลงมาจากอาคารพาณิชย ์

ตัวอย่าง 

พญาไท 5 2 - 

ปทมุวนั 4 - - 

บางรกั 7 3 - 

คลองสาน 4 - - 

ธนบรุ ี 5 2 - 

ภาษีเจริญ 2 - - 

 

(ท่ีมา : https://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g293916-Bangkok-Hotel-Deals.html) 

 
การศึ กษางาน วิจัย ในค รั้ง นี ้ก  าหนดขอบ เขตพื้น ท่ี ท่ี ท  าการศึกษา  คือ  พื้น ท่ี

กรุงเทพมหานคร ในย่านท่ีมีการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรมราคาประหยัดท่ีดดัแปลงมาจาก
อาคารพาณิชยม์ากท่ีสดุ โดยย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานครมีกระจายอยู่หลายแห่ง ซึ่ง
ในแต่ละพืน้ท่ีก็จะมีคารแ์รกเตอรท่ี์ไม่เหมือนกัน (dotproperty, 2019)  โดยทางผูวิ้จัยไดท้  าการ
คัดเลือกพื้นท่ี  โดยได้ข้อมูลจากการส  ารวจ แบ่งตามการกระจายตัวในย่านส  าคัญของ
กรุงเทพมหานครไดท้ัง้หมด  3 พืน้ท่ีคือ ย่านราชเทวี – ประตนู  า้ ย่านสะพานควาย – จตจุกัร และ 
ย่านอโศก – เพชรบรุี และสามารถจ าแนกรายละเอียดไดด้งันี  ้

 
3.1.1 ย่านราชเทว ี– ประตูน า้ 
ราชเทวีถูกจดัใหเ้ป็นพืน้ท่ีท่ีน่าอยู่ท่ีสดุอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ มีสิ่งอ  านวยความ

สะดวกทุกอย่างครบ ตอบโจทยก์ารใชชี้วิตหรือการอยู่อาศัย ไปถึงพืน้ท่ีขา้งเคียงโดยรอบสถานี 
เพราะเดินทางสะดวก ท าใหย้่านพญาไทมีความตอ้งการเช่า และส่งผลตอ่เน่ืองมายงัย่านราชเทวี

https://www.tripadvisor.com/SmartDeals-g293916-Bangkok-Hotel-Deals.html
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ดว้ยเช่นกัน อีกหนึ่งปัจจัยท่ีส่งผลบวกกับย่านราชเทวี นั่นคือ รถไฟฟ้าแอรพ์อรต์เรลลิงค ์สถานี
พญาไท และสถานีราชปรารภ ท่ีใกลก้ับย่านราชเทวี ท่ีส่งใหค้อนโดมิเนียมบนพื้นท่ีแห่งนีค้ึกคัก
มากขึน้ และย่านราชเทวี ไดก้า้วขึน้แท่นย่านท่ีอยู่อาศยัยอดนิยมอนัดบัตน้ ๆ ของกรุงเทพฯ  

 
3.1.2 ย่านอโศก – เพชรบุรี 
ในยุคท่ีความเจริญและศูนย์กลางทางธุรกิจกระจุกตัวเฉพาะโซนสุขุมวิท  

โดยเฉพาะ อโศก ถือเป็นย่านท่ีไดร้บัอิทธิพลความเจริญมาจากทางสขุมุวิทเป็นหลกั และมีอาคาร
ส  านกังานเกิดขึน้รองรบัการขยายตวัทางธรุกิจท่ีมาจากฝ่ังสขุมุวิท ตลอดแนวถนนอโศกมนตรีจึงมี
อาคารส  านักงานหลากหลายระดับเกิดขึน้มายาวนาน ย่านนี้จึงเป็นย่านธุรกิจ เป็นแหล่งงาน
ภาคเอกชนขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ  

 
3.1.3 ย่านจตุจักร – สะพานควาย 
ปัจจัยท่ีท าใหย้่านสะพานควายเป็นย่านท่ีอยู่อาศยัท่ีไดร้บัความนิยม เพราะเป็น

ย่านท่ีเดินทางสะดวก มีทางเลือกในการเดินทางท่ีหลากหลาย เช่น รถไฟฟ้า BTS สะพานควาย 
เช่ือมตอ่กบัถนนหลายสาย และใกลแ้หลง่งานขนาดใหญ่จ านวนมาก ใกลส้ิ่งอ  านวยความสะดวก
และสถานท่ีส  าคญัจ านวนมาก  

จากการศึกษาพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจในย่านใจกลางของกรุงเทพมหานคร โดยทาง
ผูวิ้จัยไดท้  าการศึกษาวิจัยในครัง้นีเ้พ่ือก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีท่ีท  าการศึกษา ทั้งหมด 3 ย่าน โดย
จ าแนกไดค้ือ 1.ย่านราชเทวี – ประตนู  า้ 2.ย่านสะพานควาย – จตจุักร 3.ย่านอโศก- เพชรบุรี โดย
ในแตล่ะพืน้ท่ีมีการกระจายตวัของโรงแรมราคาประหยดัซึ่งทางผูวิ้จยัไดร้วบรวมไวด้งัตอ่ไปนี  ้

 
3.2 กรณีศึกษาทีใ่ช้ในการวจัิย 

3.2.1 การเลือกกรณีศึกษาในย่านราชเทว ี– ประตูน า้ 
โดยทางผูวิ้จัยท าการสุ่มตวัอย่างโฮสเทลในย่านราชเทวี  – ประคนู  ้า เพ่ือน ามา

เป็นกรณีศกึษา โดยท าการคดัเลือกจากโฮสเทลท่ีมีการเขา้ถึงของรถไฟฟ้าเป็นหลกั โดยทางผูวิ้จัย
ไดท้  าการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงโฮสเทลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกณฑ์ในการคดัเลือกมี
ดงันี ้

1. เป็นโฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงโครงสรา้งภายในจากอาคารพาณิชย ์
2. เป็นโฮสเทลท่ีตัง้อยู่ในย่านธรุกิจของกรุงเทพมหานคร  
3. โฮสเทลตวัอย่างตอ้งไดร้บัความนิยมจากเวป็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือ 
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ตาราง 6 เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลท่ีน ามาเป็นกรณีศกึษาในย่านราชเทวี – ประตนู  า้ 
 

เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลในการน ามาเป็นกรณีศกึษาส าหรับงานวิจยั 

กลุ่มประชากร 

ของโฮสเทล 

การเดินทาง คะแนนนิยมจาก  
TripAdvisor.com 

Bed Station Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีราชเทวี  120 ม. 5 ( ดีเลิศ ) 

Good day Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพญาไท 520 ม. 5 ( ดีเลิศ ) 

Link Corner Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพญาไท 920 ม. 4.5 ( ดีเลิศ ) 

In a Box Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพญาไท 95 ม. 4.5 ( ดีเลิศ ) 

Restiny Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพญาไท 30 ม. 4.5 ( ดีเลิศ ) 

Monomer Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีราชเทวี  140 ม. 4.5 ( ดีเลิศ ) 

Rabbitat Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพญาไท 20 ม.  4.5 ( ดีเลิศ ) 

Bed one block Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพญาไท 10 ม.  4.5 ( ดีเลิศ ) 

 
 (ท่ีมา:https://is.gd/7gsGWO, https://th.tripadvisor.com/) 

 
นอกเหนือจากเกณฑด์งักลา่วทัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้ ยงัมีเกณฑร์ีวิวความนิยมจากผูเ้ขา้พัก

ท่ีทางผูวิ้จัยไดร้วบรวมคะแนนจากการรีวิวใน www.tripadvisor.com ซึ่งท  าใหผู้วิ้จัยไดเ้ลือกเบด 
สเตชั่น โฮสเทลมาเป็นกรณีศกึษา และมีความสอดคลอ้งกบังานวิจยั  

 
 

https://th.tripadvisor.com/
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ภาพประกอบ 93 ภาพแสดงการใหค้ะแนนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ เบด สเตชั่น โฮสเทล 
 

ท่ีมา : tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d7265013-Reviews-Bed_Station_Hostel-

Bangkok.html 

 
ภาพประกอบ 94 ภาพแสดงการใหค้ะแนนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ เบด สเตชั่น โฮสเทล 

 

ท่ีมา : tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d7265013-Reviews-Bed_Station_Hostel-

Bangkok.html 

 
จากการรีวิวดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ เบด สเตชั่น โฮสเทล ไดร้บัความนิยมอย่างย่ิง ในแง่

ของการอ านวยความสะดวก และ การใหบ้ริการกบันกัทอ่งเท่ียว ไมว่า่จะเป็นการเดินทางเขา้มาพกั 
การเอาใจใสล่กูคา้อย่างใกลชิ้ด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลกัของการใหบ้ริการ ซึ่งเป็นเหตผุลท าใหท้าง
ผูวิ้จัยเลือกศึกษาโฮสเทลดังกล่าว จากการศึกษาในส่วนของการเดินทางท่ีไดร้บัความนิยมใน
ปัจจบุนั พบวา่การเดินทางโดยรถไฟฟ้านอกจากจะสะดวกต่อนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการโฮสเทลแล้ว 
ยงัสามารถประหยดัคา่ใชจ้่ายในการเดินทางไดอี้กดว้ย  
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3.2.2 การเลือกกรณีศึกษาในย่านอโศก – เพชรบุรี 
โดยทางผูวิ้จัยท าการสุ่มตวัอย่างโฮสเทลในย่านอโศก – เพชรบุรี เพ่ือน ามาเป็น

กรณีศกึษา โดยท าการคดัเลือกจากโฮสเทลท่ีมีการเขา้ถงึของรถไฟฟ้าเป็นหลกั โดยทางผูวิ้จยัไดท้  า
การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจงโฮสเทลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกณฑใ์นการคดัเลือกมีดงันี ้

1.เป็นโฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงโครงสรา้งภายในจากอาคารพาณิชย ์
2.เป็นโฮสเทลท่ีตัง้อยู่ในย่านธรุกิจของกรุงเทพมหานคร  
3.โฮสเทลตวัอย่างตอ้งไดร้บัความนิยมจากเวป็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือ 

 
ตาราง 7 เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลท่ีน ามาเป็นกรณีศกึษาในย่านอโศก – เพชรบรุ ี
 

เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลในการน ามาเป็นกรณีศกึษาส าหรับงานวจิยั 

กลุ่มประชากร 

ของโฮสเทล 

การเดินทาง คะแนนนิยมจาก  
TripAdvisor.com 

Pinto Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต  270 ม. 5 ( ดีเลิศ ) 

One Day Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีพรอ้มพงษ์  420 ม. 5 ( ดีเลิศ ) 

VX The Fifty Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีออ่นนชุ 560 ม. 4 ( ดีมาก ) 

Bed Bangkok Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีเพลินจิต  270 ม. 3.5 ( ดีมาก ) 

The rabbit's hole hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีปณุณวิถี 290 ม. 2.5 ( ธรรมดา ) 

 
(ท่ีมา:https://is.gd/7gsGWO, https://th.tripadvisor.com/) 

 
นอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวทั้ง 3 ขอ้ ขา้งตน้ ยังมีเกณฑ์ท่ีส  าคัญในการเดินทางท่ี

สะดวกต่อการเขา้พัก และ ความนิยมจากผูเ้ขา้พักท่ีทางผูวิ้จัยไดร้วบรวมคะแนนจากการรีวิวใน 
www.tripadvisor.com ซึ่งท  าให้ผู้วิจัยได้เลือกป่ินโต โฮสเทลมาเป็นกรณีศึกษา และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบ โมดูลาร์ส  าหรับธุรกิจ 
โฮสเทลอย่างมีนยัยะส าคญั 

https://th.tripadvisor.com/
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ภาพประกอบ 95 ภาพแสดงการใหค้ะแนนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการป่ินโต โฮสเทล 

 

ท่ีมา : www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-

Bangkok.html 

 

 
ภาพประกอบ 96 ภาพแสดงการใหค้ะแนนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการป่ินโต โฮสเทล 

   
   ท่ีมา : www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-

Bangkok.html 

 

จากการรีวิวดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ป่ินโต โฮสเทล ไดร้ับความนิยมอย่างย่ิง  
ในย่านดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการอ านวยความสะดวก และ การให้บริการส  าหรบันักท่องเท่ียว  
การเอาใจใสล่กูคา้อย่างใกลชิ้ด ซึ่งถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการใหบ้ริการ ซึ่งเป็นเหตผุลท่ีท าใหท้าง
ผูวิ้จยัเลือกโฮสเทลดงักลา่วมาเป็นกรณีศกึษาในการท าวิจยัตอ่ไป 

 

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-Bangkok.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-Bangkok.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-Bangkok.html
http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-Bangkok.html
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3.2.3 การเลือกกรณีศึกษาในย่านจตุจักร – สะพานควาย 
โดยทางผูวิ้จัยท าการสุ่มตัวอย่างโฮสเทลในย่านจตุจักร  – สะพานควาย เพ่ือ

น ามาเป็นกรณีศกึษา โดยท าการคดัเลือกจากโฮสเทลท่ีมีการเขา้ถึงของรถไฟฟ้าเป็นหลกั โดยทาง
ผูวิ้จัยไดท้  าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโฮสเทลในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเกณฑ์ในการ
คดัเลือกมีดงันี ้

1.เป็นโฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงโครงสรา้งภายในจากอาคารพาณิชย ์
2.เป็นโฮสเทลท่ีตัง้อยู่ในย่านธรุกิจของกรุงเทพมหานคร  
3.โฮสเทลตวัอย่างตอ้งไดร้บัความนิยมจากเวป็ไซตท่ี์น่าเช่ือถือ 

 

ตาราง 8 เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลท่ีน ามาเป็นกรณีศกึษาในย่านจตจุกัร – สะพานควาย 
 

เกณฑก์ารเลือกโฮสเทลในการน ามาเป็นกรณีศกึษาส าหรับงานวจิยั 

กลุ่มประชากร 

ของโฮสเทล 

การเดินทาง คะแนนนิยมจาก  
TripAdvisor.com 

Adventure Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย  40 ม. 5 ( ดีเลิศ ) 

Every Sunday Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย 770 ม. 4.5 ( ดีเลิศ ) 

14 co - working ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย 850 ม. 4.5 ( ดีเลิศ ) 

Buff Hostel ห่างจากรถไฟฟ้าสถานีสะพานควาย 485 ม. 4 ( ดีมาก ) 

 
 (ท่ีมา:https://is.gd/7gsGWO, https://th.tripadvisor.com/) 

 
นอกเหนือจากเกณฑด์งักลา่วทัง้ 3 ขอ้ ขา้งตน้ ยงัมีเกณฑท่ี์ส  าคญัในการเดินทาง

ท่ีสะดวกต่อการเขา้พัก และ ความนิยมจากผูเ้ขา้พกัท่ีทางผูวิ้จัยไดร้วบรวมคะแนนจากการรีวิวใน 
www.tripadvisor.com ซึ่งท  าใหผู้วิ้จยัไดเ้ลือกแอดเวนเจอร ์โฮสเทลมาเป็นกรณีศกึษา และมีความ
สอดคลอ้งกบังานวิจยั และพฒันารูปแบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลอย่างมีนยัยะส าคญั 
 

https://th.tripadvisor.com/
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ภาพประกอบ 97 ภาพแสดงการใหค้ะแนนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล 
 

ท่ีมา : tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d9748240-Reviews-Adventure_Hostel-

Bangkok.html 

 

ภาพประกอบ 98 ภาพแสดงการใหค้ะแนนของนกัท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล 
 

ท่ีมา : tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d9748240-Reviews-Adventure_Hostel-

Bangkok.html 

 
จากการรีวิวดงักลา่วแสดงใหเ้ห็นวา่ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล ไดร้บัความนิยมอย่าง

ย่ิง ในแง่ของการอ านวยความสะดวก และ การให้บริการ กับนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็นการเดิน
ทางเขา้มาพัก การเอาใจใส่ลกูคา้อย่างใกลชิ้ด ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลกัของการใหบ้ริการ  ซึ่งเป็น
เหตผุลท าใหท้างผูวิ้จยัเลือกศกึษาโฮสเทลดงักลา่ว 
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สรุปผลจากการเลือกพืน้ทีใ่นการศึกษา และ กรณีศึกษา 
จากการลงพื้นท่ีของผู้วิจัยพบว่าทั้ง 3 โฮสเทล มีท  าเลท่ีตั้งติดกับรถไฟฟ้า  

ซึ่งสะดวกต่อการเดินทางของกลุม่นักท่องเท่ียวเป็นอย่างย่ิง ผนวกกับการรีวิวของนักท่องเท่ียวท่ี
เป็นไปในทิศทางท่ีดีมากส าหรบัประสบการณ์ในการเขา้พักในแต่ละโฮสเทลท่ีทางผูวิ้จัยไดส้รุป
เอาไวข้า้งตน้ ในจดุนีท้างผูวิ้จยัจึงเลือกพืน้ท่ี และ โฮสเทลดงักลา่วมาศกึษาตอ่ไป  

 
ข้ันตอนที ่4 ผลการวเิคราะหข้์อมูลจากการสัมภาษณผู้์ประกอบการโฮสเทล และ 
แบบสอบถามผู้ใช้บริการโฮสเทล เพือ่น าไปสู่แนวทางในการออกแบบ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรัผู้
ประกอบการ 

ขัน้ตอนในการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ทางผูวิ้จยัอา้งอิงมาจากปัจจยัท่ีส  าคญัใน
การประกอบธรุกิจโฮสเทล โดยมีประเดน็ค  าถามดงัตอ่ไปนี ้

1.โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 
2.โฮสเทลท่ีมีการค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั 
3.โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
4.โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 
5.โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการ หรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งของ 

เบด สเตชั่น โฮสเทล , ป่ินโต โฮสเทล และ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล โดยเป็นการใชชุ้ดสมัภาษณช์ุด
เดียวกนัทัง้ 3 แห่ง เพ่ือวิเคราะหห์าจดุเดน่ของแต่ละโฮสเทลในแตล่ะดา้นท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจัย
อย่างมีนยัยะส าคญั และน าไปสูก่ารวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบั
ธรุกิจโฮสเทล โดยทางผูวิ้จยัจ  าแนกประเดน็ค  าถาม และ จดุประสงคข์องแบบสมัภาษณ ์ซึ่งจะมีผล
ของการวิเคราะหถ์ึงปัจจยัในการประกอบธรุกิจโฮสเทลในแตล่ะดา้น โดยจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี้ 

 
4.1.1 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับ

ผู้ประกอบการเบดสเตช่ัน โฮสเทล 
ทางผูวิ้จยัไดร้วบรวมแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการ และ ผูม้ี

ส่วนเก่ียวข้องของ เบด สเตชั่ นโฮสเทล โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และ สังเคราะห ์  
เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการออกแบบ และพัฒนารูปแบบโมดูล่ารต์กแต่งภายในส าหรบัธุรกิจ 
โฮสเทล โดยในแตล่ะหวัขอ้สามารถจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้
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ประเด็นที ่1 โฮสเทลทีม่ีช่องทางการตดิต่อทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย  

ประเด็นค าถาม : เพราะเหตใุดท่านถึงเลือกท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลในบริเวณนี  ้
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงกลุม่เป้าหมายหลกัของโฮสเทล และ ความสะดวกตอ่การ

เดินทางมาเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว 
ค าตอบ : ทางผูป้ระกอบการเบดสเตชั่น โฮสเทล ไดศ้ึกษาขอ้มลูในการประกอบธุรกิจ

โฮสเทล จนท าใหท้ราบวา่เป็นธรุกิจท่ีน่าสนใจ น่าลงทนุ และตอนในนัน้โฮสเทลในเมืองไทยก็มีไม่
มาก โดยเฉพาะท่ีอยู่ใกล้ๆ รถไฟฟ้าแทบไม่มีเลย ทางผูป้ระกอบการจึงคิดวา่เป็นโอกาสดีท่ีจะลอง
ลงทนุในธรุกิจดงักลา่ว สะดวกตอ่การเดนทางเดินทางสะดวก ฉะนัน้ถา้หากตอบโจทยน์กัท่องเท่ียว
ขอ้นีไ้ดธุ้รกิจก็น่าจะไปต่อได ้หลงัจากรูว้่าอยากท าธุรกิจโฮสเทลติดรถไฟฟ้า ทางผูป้ระกอบการ 
ก็เริ่มหาท าเล จนมาเจอตึกแถวใหเ้ช่าอยู่ใกลส้ถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ซึ่งท  าเลนี้ถือว่าเป็นจุดแข็ง 
เพราะวา่เดินทางสูส่ถานท่ีตา่งๆ ไดส้ะดวก จึงตดัสินใจวา่จะเปิดบริเวณนี้  

  
ภาพประกอบ 99 ภาพแสดงท าเลท่ีตัง้ของ เบดสชั่น โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/34ANmAm 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/34ANmAm
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ประเด็นที ่2 โฮสเทลทีม่ีการค านึงถงึความปลอดภัยเป็นหลัก  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างไรบา้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงความปลอดภยัดา้นชีวิต และทรพัยส์ินของผูเ้ขา้พกั 
ค าตอบ : เบดสเตชั่น โฮสเทล มีระบบรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานของโฮสเทล

ทั่วไป คือ มีระบบกลอ้งวงจรปิดติดภายในโฮสเทล รวมไปถึงมีล๊อคเกอรส์  าหรบัเก็บสมัภาระของ
ผูใ้ช้บริการโฮสเทล แต่สิ่งท่ีเป็นจุดเด่นของการรักษาความปลอดภัยของทีนี้คือ จะมีคี ย์การด์
เฉพาะตวัของแต่ละคน ซึ่งคียก์ารด์ดงักล่าวจะใชง้านไดก้็ตอ่เมื่อผูเ้ขา้พกั ไดพ้กัในท่ีของตนเท่านั้น 
ถา้หากผูเ้ขา้พกัไปนอนท่ีของผูเ้ขา้พกัคนอ่ืน ระบบไฟ ระบบปรบัอากาศ จะไมส่ามารถใชง้านได  ้

 
ภาพประกอบ 100 ภาพแสดงมาตรการดา้นความปลอดภยัของ เบดสเตชั่น โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

 
ภาพประกอบ 101 ภาพแสดงมาตรการดา้นความปลอดภยัของ เบดสเตชั่น โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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ประเด็นที ่3 โฮสเทลทีม่ีการจัดสรรพืน้ทีภ่ายในโฮสเทลได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

ประเด็นค าถาม : โฮสเทลแห่งนีม้ีพืน้ท่ีสว่นใดบา้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล 
ค าตอบ :  เมื่อพิจารณาถึงพื้นท่ีใช้สอยภายในโฮสเทล พบว่าโฮสเทลมีพื้นท่ีจ  ากัด  

ท าใหต้อ้งค  านึงถึงความคุม้คา่ในการใชส้อยในพืน้ท่ีดงักลา่วใหเ้ป็นประโยชนม์ากท่ีสดุ จากการลง
พืน้ท่ี และ สมัภาษณผ์ูป้ระกอบการ พบวา่ เบด สเตชั่น โฮสเทล นัน้เป็นโฮสเทลท่ีมีส่ิงอ  านวยความ
สะดวกครบครนั ไม่วา่จะเป็น พืน้ท่ีส่วนกลาง พืน้ท่ีรบัปะทานอาหาร คาเฟ่ พืน้ท่ีนนัทนาการ พืน้ท่ี
อา่นหนงัสือ พืน้ท่ีซกัรีด รวมไปถึงลิฟท ์ในการใหบ้ริการความสะดวกตอ่ผูเ้ขา้พกัอย่างย่ิง  

ดงันั้นการประกอบธุรกิจโฮสเทล ตอ้งใช้งบประมาณค่อนขา้งสงูในการดดัแปลง และ
จดัสรรพืน้ท่ีภายในท่ีมีอยู่อย่างจ  ากัด เพ่ือใหเ้กิดการใชง้านไดอ้ย่างเกิดประโยชนส์งูสดุ ไม่ว่าจะ
เป็นการตกแต่ง รวมไปถึงสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีครบครนั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับพฤติกรรมของ
กลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาใชบ้ริการโฮสเทล ซึ่งถือเป็นเบด สเตชั่น โฮสเทล เป็นโฮสเทลท่ีใชพื้น้ท่ี
จ  ากัดไดอ้ย่างคุม้คา่แห่งหนึ่ง และสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการพฤติกรรม และชีวิตประจ าวนั
ของของกลุม่เป้าหมายเป็นหลกั  

 
ภาพประกอบ 102 ภาพแสดงการจดัสรรพืน้ท่ีของเบดสเตชั่น โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

 

 

 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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ประเด็นที ่4 โฮสเทลทีม่ีความเข้าใจในพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว  

ประเด็นค าถาม : กลุม่เป้าหมายนิยมใชพื้น้ท่ีใดมากท่ีสดุภายในโฮสเทล 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการใชส้อยพืน้ท่ีภายใน 

โฮสเทล 
ค าตอบ  : ผู้ประกอบการวาง Positioning ของแบรนด์ โดยตั้งใจว่าจะจับกลุ่มนั่ ง

ท่องเท่ียวโซนยุโรปและอเมริกา ไมเ่นน้โซนเอเชีย เมื่อตัง้โจทยแ์บบนี ้โดยโฮสเทลเป็นธรุกิจบริการ 
ตน้ทุนส  าคญัคือพนักงาน ซึ่งสินคา้ของทางโฮสเทล คือ เรื่องการบริการท่ีมอบใหล้กูคา้ ฉะนัน้ตอ้ง
ท าอย่างไรก็ไดใ้หน้ักท่องเท่ียวรูส้กึประทับใจมากท่ีสดุ ซึ่งพนกังานของท่ีน่ีจะถูกเทรนดใ์หต้อ้นรบั
นกัท่องเท่ียวเหมือนเพ่ือน ถือเป็นหวัใจหลกัของเบดสเตชั่นโฮสเทล โดยสว่นมากเป็นนกัท่องเท่ียว
จากยุโรป อเมริกา คิดเป็นรอ้ยละ 80 ซึ่งพฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเท่ียว ซึ่งโดยนิสัยของ
ชาวตะวนัตกท่ีเปิดกวา้งกับผูค้นใหม่ๆ บรรดาแขกท่ีมาพักท่ีน่ีก็มีโอกาสท าความรูจ้ักสรา้งความ
สนิทสนมกัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวสอดคลอ้งกับพื้นท่ีส่วนกลางอย่างย่ิงซึ่งทางผูป้ระกอบการ
ก าหนดแนวคิดให้ Bed Station Hostel เป็น ‘Best Place to Rest’ และ ‘Home in Bangkok’ 
ให้กับชาวแบคแพคเกอร  ์ ทางผูป้ระกอบการยังจัดกิจกรรมให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจมาเขา้ร่วม  
เช่น กิจกรรมสอนท าอาหารไทย สอนภาษาไทย พาไปเท่ียวตลาดน า้ตลิ่งชนั บางกระเจา้ ฯลฯ และ
แม้พวกเขาจะอยู่ไกลบ้านแต่ก็ รู ้สึกอบอุ่น เหมือนว่าเป็นบ้านในกรุงเทพของบรรดาเหล่า
นกัท่องเท่ียว 

 
ภาพประกอบ 103 ภาพแสดงโฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในนกัท่องเท่ียว 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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ประเด็นที ่5 โฮสเทลทีม่ีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีแนวทางในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทลอย่างไร 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทล  
ค าตอบ : การออกแบบ และตกแต่งของเบดสเตชั่นโฮสเทล เมื่อทางผูป้ระกอบการจับ

กลุม่ผูบ้ริโภคเป็นชาวตา่งชาติ ตอ้งการออกแบบใหด้มูีความอบอุ่นแบบอตุสาหกรรม โดยวสัดท่ีุใช้
สว่นใหญ่เป็นโครงการจึงเป็นปูนเปลือย อิฐ เหล็ก และไม ้เป็นหลกั ดา้นหนา้โฮสเทลตกแต่งดว้ย
ประตกูรงเหลก็ ใหม้ีความรูส้กึยอ้นร  าลกึถึงอดีตในย่านราชเทวี 

 
ภาพประกอบ 104 ภาพแสดงโฮสเทลท่ีมีการตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

 
4.1.2 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับ

ผู้ประกอบการป่ินโต โฮสเทล 
ทางผูวิ้จยัไดร้วบรวมแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการ และ ผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งของ ป่ินโต โฮสเทล โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่
แนวทางในการออกแบบ และพฒันาผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล 
โดยในแตล่ะหวัขอ้สามารถจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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ประเด็นที ่1 โฮสเทลทีม่ีช่องทางการตดิต่อทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย 

ประเด็นค าถาม : เพราะเหตใุดท่านถึงเลือกท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลในบริเวณนี  ้
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงกลุม่เป้าหมายหลกัของโฮสเทล และ ความสะดวกตอ่การ

เดินทางมาเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว 
ค าตอบ :  การเลือกท าเลท่ีตั้งโครงการของป่ินโต โฮสเทล จะเน้นการเลือกอาคาร

พาณิชยท่ี์ติดกบั รถไฟฟ้า ซึ่งท  าใหเ้ดินทางไดส้ะดวก ทางผูป้ระกอบการจึงเริ่มหาพืน้ท่ีในท่ีสดุก็ได้
ท  าเลย่านอโศก ไดว้า่เป็นย่านเศรษฐกิจศนูยร์วมนกัท่องท่องมากหนา้หลายตาทัง้ชาวไทย และชาว
ตา่งประเทศ ปัจจบุนัมีพลเมืองอาศยัอยู่หนาแน่น และมีแนวโนม้เพ่ิมมากขึน้  

 
ภาพประกอบ 105 ภาพแสดงท าเลท่ีตัง้ของ ป่ินโต โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/3jkhoN6 
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ประเด็นที ่2 โฮสเทลทีม่ีการค านึงถงึความปลอดภัยเป็นหลัก  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างไรบา้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงความปลอดภยัดา้นชีวิต และทรพัยส์ินของผูเ้ขา้พกั 
ค าตอบ : ป่ินโต โฮสเทล มีระบบรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานของโฮสเทลทั่วไป 

คือ มีระบบกล้องวงจรปิดติดภายในโฮสเทล รวมไปถึงมีล๊อคเกอรส์  าหรับเก็บสัมภาระของ
ผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล 

 
ภาพประกอบ 106 ภาพแสดงมาตรการดา้นความปลอดภยั ป่ินโต โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 107 ภาพแสดงมาตรการดา้นความปลอดภยั ป่ินโต โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

 
 

https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html
https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html


  109 

ประเด็นที ่3 โฮสเทลทีม่ีการจัดสรรพืน้ทีภ่ายในโฮสเทลได้อยา่งมปีระสิทธิภาพ 

ประเด็นค าถาม : โฮสเทลแห่งนีม้ีพืน้ท่ีสว่นใดบา้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล 
ค าตอบ :  ป่ินโตโฮสเทล เป็นโฮสเทลขนาดเลก็ โดยมีพืน้ท่ีเพียงแค ่1 คหูาเท่านั้น แตส่ิ่ง

อ  านวยความสะดวกถือว่าเพียงพอต่อความตอ้งการของนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน 
หอ้งน า้ พืน้ท่ีตอ้นรบั พืน้ท่ีส่วนกลางในชั้นดาดฟ้า พืน้ท่ีส  าหรบัเก็บสมัภาระ ฯลฯ การจัดการกับ
พื้นท่ีของโฮสเทลดังกล่าว ผนวกกับการรีวิวจากนักท่องเท่ียวท่ีเขา้พักในโฮสเทลดังกล่าวมี
หลากหลายเชือ้ชาติดว้ยกนัไมว่า่จะเป็นเพ่ือนบา้นใกลเ้คียง ชาวเอเชีย หรือ แมแ้ตก่ระทัง้ชาวยโุรป
ท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายหลกัของโฮสเทลดงักลา่ว 

 
ภาพประกอบ 108 ภาพแสดงการจดัสรรพืน้ท่ีของป่ินโต โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

 
ภาพประกอบ 109 ภาพแสดงการจดัสรรพืน้ท่ีของป่ินโต โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 
 

https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html
https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html
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ประเด็นที ่4 โฮสเทลทีม่ีความเข้าใจในพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว 

ประเด็นค าถาม : กลุม่เป้าหมายนิยมใชพื้น้ท่ีใดมากท่ีสดุภายในโฮสเทล 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการใชส้อยพืน้ท่ีภายใน

โฮสเทล 
ค าตอบ : เมื่อพิจารณาถึงการประกอบธุรกิจโฮสเทล สิ่งท่ีเป็นปัจจัยส  าคญัอย่างย่ิงสิ่ง

หนึ่งนั่นก็คือ การท่ีผูป้ระกอบการเขา้ใจตอ่พฤติกรรมของกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีแตกตา่งกนัออกไป ไม่
วา่จะเป็น วฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัของนักท่องเท่ียว โดยแตล่ะคนมีรสนิยมท่ีไม่เหมือนกัน ทั้งกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทั้งกลุ่มนักท่องเท่ียวโซนยุโรป โซนอเมริกา และโซนเอเชีย รวมถึงโซนอ่ืนๆ เช่น ชาว
เอเชียชอบความเป็นส่วนตวั  ชอบอยู่กับกลุ่มของตวัเอง ในขณะท่ีชาวอเมริกันชอบเขา้สงัคม ซึ่ง
การท าใหทุ้กคนพอใจในเรื่องเดียวกนัคงไมง่่ายนัก ขึน้อยู่กับว่าจะหาวิธีรบัมือในการบริการลกูคา้
แตล่ะกลุม่ดว้ยวิธีใด ซึ่งในจดุนีถื้อวา่เป็นหวัใจส  าคญัอย่างย่ิงส  าหรบัธรุกิจโฮสเทล  

โดยทางโฮสเทลมีพื้นท่ีส่วนกลางในการท ากิจกรรม โดยมีความยืดหยุ่นในการใชส้อย
พืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างกันในดา้นพฤติกรรม ไดแ้ก่ จัดท่ีส  าหรบัชมวิว รวมไปถึงอาบแดดส าหรบั
นกัท่องเท่ียวจากโซนยุโรป มีพืน้ท่ีสบูบหุรี่ ซึ่งสามารถมีกิจกรรมตา่งๆไดต้ามความเหมาะสม และ 
ส  าหรบันักท่องเท่ียวชาวเอเชียก็มีมมุสงบไวส้  าหรบัอ่านหนังสือ หรือ ท ากิจกรรมท่ีมีความเป็น
สว่นตวัภายใตก้ารใชพื้น้ท่ีรว่มกนัไดอ้ย่างดี 

 
ภาพประกอบ 110 ภาพแสดงโฮสเทลท่ีพืน้ท่ีสว่นกลางของป่ินโตโฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

 
 

https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html
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ประเด็นที ่5 โฮสเทลทีม่ีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีแนวทางในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทลอย่างไร 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทล  
ค าตอบ : ลกัษณะทางกายภาพของป่ินโตโฮสเทลจากการศึกษาเบือ้งตน้ในเรื่องของ

ประวตัิความเป็นมาของป่ินโตโฮสเทล  โดยค  าว่าป่ินโต ทางเจา้ของไดอ้ธิบายว่า ป่ินโตมีการจัด
วางซอ้นกันเป็นชัน้สามชั้น โดยมีฟังกช์ั่นการใชง้านท่ีต่างกนัในแต่ละชัน้ โฮสเทลดงักล่าวก็มีสาม
ชั้นเช่นกัน และมีฟังกช์ั่นการใชง้านท่ีต่างกันในแต่ละชั้นเช่นเดียวกับป่ินโต โดยมีการตกแต่งใน
สไตล ์สไตลน์อรด์ิกสแกนดิเนเวีย ซึ่งเป็นความตอ้งการของเจา้ของ ท่ีส่งต่อความชอบใหม้ณัฑนา
กรออกแบบจนกลายเป็นภาพลกัษณข์องพืน้ท่ีโฮสเทลแห่งนี ้

 
ภาพประกอบ 111 ภาพแสดง ป่ินโต โฮสเทลท่ีมคีวามเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

 
ภาพประกอบ 112 ภาพแสดงป่ินโต โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html
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4.1.3 ผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับ
ผู้ประกอบการแอดเวนเจอร์ โฮสเทล 

ทางผูวิ้จยัไดร้วบรวมแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการ และ ผูม้ี
ส่วนเก่ียวขอ้งของ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์ และ สังเคราะห์ เพ่ือ
น าไปสูแ่นวทางในการวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
โดยในแตล่ะหวัขอ้สามารถจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้

ประเด็นที ่1 โฮสเทลทีม่ีช่องทางการติดต่อทีส่ามารถเข้าถงึได้ง่าย  
ประเด็นค าถาม : เพราะเหตใุดท่านถึงเลือกท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทลในบริเวณนี  ้
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงกลุม่เป้าหมายหลกัของโฮสเทล และ ความสะดวก

ตอ่การเดินทางมาเขา้พกัของนกัท่องเท่ียว 
ค าตอบ : การเลือกท าเลท่ีตัง้โครงการของแอดเวนเจอรโ์ฮสเทล จะเนน้การเลือก

อาคารพาณิชย์ท่ีติดกับ รถไฟฟ้า ซึ่งท  าให้เดินทางไดส้ะดวก ทางผูป้ระกอบการจึงเริ่มหาพื้นท่ี 
ในท่ีสุดก็ไดท้  าเลย่านจตุจักร ติดสถานีสะพานควาย โดยภาพรวมของย่านจะเป็นแหล่งการคา้  
การบริการ และแหลง่ท่ีอยู่อาศยัหนาแน่นมาก จดัไดว้า่เป็นย่านเศรษฐกิจศนูยร์วมนกัท่องท่องมาก
หนา้หลายตาทัง้ชาวไทย และชาวตา่งประเทศ ปัจจบุนัมีพลเมืองอาศยัอยู่หนาแน่น และมีแนวโนม้
เพ่ิมมากขึน้  

 
 ภาพประกอบ 113 ภาพแสดงท าเลท่ีตัง้ของ แอดเวนเจอร ์โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://bit.ly/31yjrXI 
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ประเด็นที ่2 โฮสเทลทีม่ีการค านึงถงึความปลอดภัยเป็นหลัก  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีมาตรการดา้นความปลอดภยัอย่างไรบา้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงความปลอดภยัดา้นชีวิต และทรพัยส์ินของผูเ้ขา้

พกั 
ค าตอบ : แอดเวนเจอร ์โฮสเทล มีระบบรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานของ

โฮสเทลทั่ วไป คือ มีระบบกลอ้งวงจรปิดติดภายในโฮสเทล รวมไปถึงมีล๊อคเกอรส์  าหรบัเก็บ
สมัภาระของนกัท่องเท่ียว ซึ่งอยู่ชัน้ท่ี 1 ของโฮสเทล 

 
ภาพประกอบ 114 ภาพแสดงมาตรการดา้นความปลอดภยั แอดเวนเจอร ์โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 

 
ภาพประกอบ 115 ภาพแสดงมาตรการดา้นความปลอดภยั แอดเวนเจอร ์โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 
 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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ประเด็นที่ 3 โฮสเทลที่มีการจัดสรรพื้นที่ภายในโฮสเทลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ประเด็นค าถาม : โฮสเทลแห่งนีม้ีพืน้ท่ีสว่นใดบา้ง 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล 
ค าตอบ : ลกัษณะทางกายภาพของโครงการแอดเวนเจอร ์โฮสเทล ใชจ้  านวน 2 

คหูาการดดัแปลงอาคารภายนอกของโครงการดดัแปลงของอาคารทกุชัน้  
นอกจากนีท้างโครงการแบ่งพืน้ท่ีของหอ้งพักรวม โดยมีกระจายอยู่ตามบริเวณ 

ชั้น 2 , 3 บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางอยู่บริเวณชั้น 4 โดยแบ่งเป็นพื้นท่ีห้องดูหนัง ห้องทานอาหาร  
ห้องนั่งเล่น และ ลานกิจกรรมนันทนาการ จึงท าให้นักท่องเท่ียวนิยมท ากิจกรรมบริเวณพื้นท่ี
สว่นกลางมากกวา่บริเวณชัน้อ่ืนในโฮสเทล 

 
ภาพประกอบ 116 ภาพแสดงการจดัสรรพืน้ท่ีของแอดเวนเจอร ์โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 

 
ประเด็นที ่4 โฮสเทลทีม่ีความเข้าใจในพฤตกิรรมของนักท่องเทีย่ว  

ประเด็นค าถาม : กลุม่เป้าหมายนิยมใชพื้น้ท่ีใดมากท่ีสดุภายในโฮสเทล 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายในการใชส้อยพืน้ท่ี

ภายในโฮสเทล 
ค าตอบ  : โดยส่วนมากเป็นนักท่องเท่ียวจากต่างประเทศ เข้ามาพัก โดย

พฤติกรรมพื้นฐานของนักท่องเท่ียว ชอบเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ และ เปิดกวา้งกับผูค้นใหม่ๆ 
บรรดาแขกท่ีมาพักท่ีน่ีก็มีโอกาสท าความรูจ้กัสรา้งความสนิทสนมกนั สว่นส  าคญัของการเดินทาง 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211


  115 

ท่องเท่ียวเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรบัตัวใหเ้ขา้กับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมท่ีมีความ
แตกตา่งกนักบัของตนเอง  ซึ่งพฤติกรรมดงักลา่วสอดคลอ้งกบัพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีทางผูป้ระกอบการ
ไดอ้อกแบบเอาไวใ้นบริเวณดาดฟ้าของโฮสเทล เรียกไดว้า่เป็นจดุชมวิวยามค ่าคืน หรือ เป็นมมุได้
สงัสรรคก์บัในแบบไทยๆ โดยพืน้ท่ีสว่นกลางแห่งนีเ้นน้ไปท่ีการปฏิสมัพนัธเ์ท่ียวท่ีมาเขา้พกั ซึ่งทาง
ผูป้ระกอบการมีความตัง้ใจท่ีจะจดัวางเฟอรนิ์เจอรใ์หม้ีความยาวเป็นพิเศษ เพ่ือใหน้กัท่องเท่ียวได้
เขา้มานั่งรวมกนัเป็นจดุเดียว 

 
ภาพประกอบ 117 ภาพแสดงโฮสเทลพืน้ท่ีสว่นกลางของแอดเวนเจอร ์โฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 

 
ประเด็นที ่5 โฮสเทลทีม่ีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีแนวทางในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทลอย่างไร 
จุดประสงค ์: เพ่ือวิเคราะหถ์ึงองคป์ระกอบในการออกแบบ และ ตกแตง่โฮสเทล  
ค าตอบ : การออกแบบโฮสเทลใหม้ีความเป็นเอกลกัษณ ์เป็นการสรา้งจุดเด่น 

และสรา้งความน่าสนใจใหก้บัโฮสเทลไดด้ีอย่างย่ิง ซึ่งผูป้ระกอบการตอ้งการออกแบบใหผู้เ้ขา้พัก
สมัผสัถึงวชีวิตประจ าวนัของคนเมือง การออกแบบจึงจ  าลองบรรยากาศตามทอ้งถนนของเมือง
หลวง จึงสรา้งช่ือหอ้งพกัเป็นช่ือขนสง่ตา่งๆ  

 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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โดยมีการจัดองคป์ระกอบในบริเวณส่วนหน้าของโฮสเทลเป็นหลัก และ ใน
บางสว่นมีการน าผา้ขาวมา้มาตกแตง่ภายในในแตล่ะสว่น ไมว่า่จะเป็นบริเวณโซนตอ้นรบั หรือ ท า
เป็นท่ีบังแดดบริเวณชั้นดาดฟ้าโดยถือว่าเป็นโฮสเทลเหมาะส าหรับการจัดประ ชุมธุรกิจ 
นกัท่องเท่ียวสว่นมาก สนใจในงานศิลปะ งานออกแบบ และ ชอบการสงัสรรค ์ซึ่งในการออกแบบ
นั้นตอบสนองนักท่องเท่ียวไดอ้ย่างดีมาก และ ถือเป็นใชท้รพัยากรไดอ้ย่างคุม้ค่าอย่างย่ิง ซึ่งจะ
เห็นได้ว่าทางผูป้ระกอบการน าเอาผา้ขาวมา้ มาประยุกต์เป็นท่ีบังแดดเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวตา่งชาติท่ีชอบอาบแดด และ สงัสรรคใ์นตอนกลางวนั 

 
ภาพประกอบ 118 ภาพแสดงแอดเวนเจอร ์โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 

 
4.2 ผลสรุปจากการวเิคราะหปั์จจัยในการประกอบธุรกิจโฮสเทลทีส่อดคล้อง

ต่องานวจิัย 
การสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการโฮสเทลทัง้ 3  แห่ง เป็นการใช้

ชุดสัมภาษณ์ชุดเดียวกันทั้ง 3 แห่ง เพ่ือวิเคราะห์หาจุดเด่นของแต่ละโฮสเทลในแต่ละดา้นท่ี
สอดคลอ้งกับงานวิจัยอย่างมีนัยยะส  าคญั และน าไปสูก่ารออกแบบ และพฒันารูปแบบโมดลู่าร์
ตกแตง่ภายในส าหรบัธรุกิจโฮสเทล  ซึ่งจะมีผลสรุปของการวิเคราะหถ์ึงปัจจยัในการประกอบธรุกิจ
ของทัง้ 3 โฮสเทลในแตล่ะดา้น โดยจ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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ตาราง 9 สรุปผลจากการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการ 
 

สรุปผลจากการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการ 

 
ปัจจัยส าคัญในการ 

ประกอบธุรกิจโฮสเทล 

ชือ่โฮสเทล 

เบดสเตช่ัน
โฮสเทล 

ป่ินโต 
โฮสเทล 

แอดเวนเจอร ์
โฮสเทล 

โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ 
ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย 

   

โฮสเทลท่ีมีการค  านงึถึง 
ความปลอดภยัเป็นหลกั 

   

โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายใน
โฮสเทลไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ 

   

โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว 

   

โฮสเทลท่ีมีความเป็น 
เอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 

   

     ปัจจยัส  าคญัในการประกอบธรุกิจโฮสเทล                ปัจจยัท่ีเป็นจดุเดน่ของโฮสเทล 
 

จากการสัมภาณผู้์ประกอบการณส์ามารถสรุปได้ดังต่อไปนี ้

1. โฮสเทลทั้ง 3 แห่ง มีช่องทางการติดต่อท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย โดยมีท  าเลท่ีตัง้ท่ี
สามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกติดรถไฟฟ้าซึ่งเอือ้ตอ่การเดินทางของกลุม่ผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล 

2. โฮสเทลทั้ง 3 แห่ง มีการค  านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักตามมาตรฐานของ 
โฮสเทลทั่วไป 

3. โฮสเทลทั้ง 3 แห่ง มีการจัดสรรพื้นท่ีภายในโฮสเทลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
หากแต่ทางผูวิ้จัยเล็งเห็นถึงการจัดสรรพื้นท่ีภายใน เบดสเตชั่น โฮสเทล มาเป็นกรณีศึกษา 
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เน่ืองจากโฮสเทลดงักล่าวไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นโฮสเทลท่ีมีการดดัแปลงจากอาคารพาณิชยไ์ด้
อย่างมีประสิทธิภาพแห่งหนึ่ง เน่ืองจาก มีการจดัวางพืน้ท่ีใชส้อยในภายในโฮสเทล ซึ่งมีสิ่งอ  านวย
ความสะดวกครบครนัท่ีสามารถเอือ้ตอ่ผูใ้ชบ้ริการ ไมว่า่จะเป็นพืน้ท่ีในการท ากิจกรรมนันทนาการ 
พืน้ท่ีส่วนกลางมีการจดัสรรพืน้ท่ีแบบเปิด เพ่ือใหผู้เ้ขา้พักไดม้ีการปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชบ้ริการ
ดว้ยกัน รวมไปถึงมีลิฟทส์  าหรบัผูพ้ักอาศยัภายในโฮสเทล ถึงแมว้า่จะมีพืน้ท่ีจ  ากดัก็ตาม ซึ่งท  าให้
โครงการดงักล่าวมีการจัดสรรพืน้ท่ี และทรพัยากรไดด้ีมากท่ีสดุแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  โดย
ทางผูวิ้จยัเลง็เห็นจดุเดน่ในส่วนนี ้และจะขอ้มลูดงักลา่วมาสรุปผล เพ่ือน าไปสู่พัฒนาผลิตภณัฑ์
ตกแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ่ไป  

4. โฮสเทลทั้ง 3 แห่ง มีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว หากแต่ทางผูวิ้จัย
เล็งเห็นว่า ป่ินโต โฮสเทล มีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวมากท่ีสดุ เน่ืองจากป่ินโต 
โฮสเทล นกัท่องเท่ียวทัง้กลุม่นกัท่องเท่ียวโซนยโุรป โซนอเมริกา และโซนเอเชีย รวมถึงโซนอ่ืนๆ ซึ่ง
มีนกัท่องเท่ียวท่ีหลากหลายมากท่ีสดุจากกรณีศึกษา ทั้ง 3 แห่ง ตวัอย่างพฤติกรรมเช่น ชาวเอเชีย
ชอบความเป็นสว่นตวั ชอบอยู่กบักลุ่มของตวัเอง ในขณะท่ีชาวยโุรป หรือ อเมริกา ชอบเขา้สงัคม 
ซึ่งการท าให้ทุกคนพอใจในเรื่องเดียวกันคงไม่ง่ายนัก ขึน้อยู่กับว่าจะหาวิธีรบัมือในการบริการ
ลกูคา้แต่ละกลุม่ดว้ยวิธีใด ซึ่งในจุดนีถื้อวา่เป็นหัวใจส  าคญัอย่างย่ิงส  าหรบัธุรกิจโฮสเทล ดงันั้น
ทางผูวิ้จยัจึงน าเอาจดุเดน่ในสว่นนีม้าเป็นแนวทางในการวิจยั และพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายใน
ระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ่ไป 

5. โฮสเทลทั้ง 3 แห่ง มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หากแต่ทางผูวิ้จัยเล็งเห็นว่า 
แอดเวนเจอร ์โฮสเทล มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เน่ืองจาก เมื่อพิจารณาถึงการออกแบบ
ตกแตง่โฮสเทลแลว้ พบว่าโฮสเทลแต่ละโฮสเทลจะมีการตกแตง่ท่ีเป็นเอกลกัษณเ์พ่ือสรา้งคารแ์รก
เตอร ์เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวใหน้ักท่องเท่ียวใหเ้ขา้มาพกั  เป็นหนึ่งในปัจจยัสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุปัจจัย
หนึ่งในการประกอบธุรกิจโฮสเทล โดยสอดแทรกในส่วนของการออกแบบอาคาร เน่ืองจากมี
กลุ่มเป้าหมายบางกลุม่ท่ีช่ืนชอบวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีไม่เคยเจอท่ีไหนมาก่อน ดงันั้นทางผูวิ้จยัจึง
น าเอาจดุเด่นในสว่นนีม้าเป็นแนวทางในการวิจยั และพัฒนาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดู
ลารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ่ไป 

ปัจจยัของโฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดตอ่ท่ีสามารถเขา้ถึงไดง้่าย และ โฮสเทลท่ีมีการ
ค  านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั ถือวา่เป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีทุกโฮสเทลพึงจะมีเป็นพืน้ฐานหากแต่
ปัจจยัท่ีสง่ผลโดยตรงตอ่งานวิจยั และ พฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจ
โฮสเทลมีอยู่ 3 ปัจจัย คือ โฮสเทลท่ีมีการจัดสรรพื้นท่ีภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ   
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โฮสเทลท่ีมีความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวและ โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว อย่างมีนัยยะส  าคัญต่องานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์
ส  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

จากการสัมภาษณ์พบว่าในแต่ละโฮสเทลให้ความส าคัญกับในแต่ละปัจจัยท่ีไม่
เหมือนกัน จึงท าให้มีจุดเด่นในแต่ละดา้นท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นทางผูวิ้จัยจะมุ่งเน้นไปท่ี
จุด เด่นของโฮสเทลดังกล่าว คือ 1.โฮสเทลท่ีมีการจัดสรรพื้น ท่ีภายในโฮสเทลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษาเบดสเตชั่น โฮสเทล  2.โฮสเทลท่ีมีความเข้าใจในพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียว กรณีศึกษาป่ินโต โฮสเทล และ 3. โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
กรณีศึกษาแอดเวนเจอร ์โฮสเทล อย่างมีนัยยะส  าคัญ เพ่ือศึกษาหาแนวทาง เพ่ือน าไปสู่การ
ประยุกต์กับงานออกแบบของผู้วิจัย โดยในแต่ละหัวข้อทางผู้วิจัยได้น  าข้อมูลมา วิเคราะห ์
สงัเคราะห ์และ สรุปผล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาผลิตภณัฑต์กแต่งภายในแบบโมดลูาร ์ซึ่งสามารถ
จ าแนกไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
4.2.1 ผลการวเิคราะหโ์ฮสเทลทีม่ีการจัดสรรพืน้ทีภ่ายในได้อย่างมีอย่างมี

ประสิทธิภาพ กรณีศึกษาเบดสเตช่ัน โฮสเทล 
เมื่อพิจารณาถึงพื้น ท่ี ใช้สอยภายในโฮสเทล พบว่าโฮสเทลมีพื้น ท่ีจ  ากัด  

ท าใหต้อ้งค  านึงถึงความคุม้คา่ในการใชส้อยในพืน้ท่ีดงักลา่วใหเ้ป็นประโยชนม์ากท่ีสดุ จากการลง
พืน้ท่ีพบว่า เบดสเตชั่น นั้นเป็นโฮสเทลท่ีมีสิ่งอ  านวยความสะดวกครบครนัอย่างย่ิง ไม่ว่าจะเป็น 
พืน้ท่ีสว่นกลาง พืน้ท่ีรบัปะทานอาหาร คาเฟ่ พืน้ท่ีนนัทนาการ พืน้ท่ีอา่นหนงัสือ พืน้ท่ีซกัรีด รวมไป
ถึงลิฟท์ ในการให้บริการความสะดวกต่อผูเ้ขา้พักอย่างย่ิง ซึ่งถือเป็นโฮสเทลท่ีใช้พืน้ท่ีจ  ากัดได้
อย่างคุม้ค่าแห่งหนึ่ง เพ่ือตอบโจทย์ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  และตอ้งสอดคลอ้งกับ
พฤติกรรม และชีวิตประจ าวนัของผูพ้กัในโฮสเทลเป็นหลกั ในปัจจบุนัผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองการใช้
งานในพืน้ท่ีจ  ากดัท่ีไดร้บัความสนใจแบบหนึ่ง (จารุภา สนุทรปกาสิต, 2559) 
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ภาพประกอบ 119 ภาพแสดงแปลนก่อน และหลงัดดัแปลง ของเบด สเตชั่น โฮสเทล 
 

หากมองไปยอ้นถึงท าเลท่ีตัง้เดิม ซึ่งจดัวา่เป็นท าเลทองมีการคมนาคมท่ีสะดวกอย่าง
ย่ิง แต่เมื่อน าอาคารดงักลา่วมาประกอบธรุกิจนัน้ ย่อมมีงบประมาณตา่งๆในการดดัแปลงมากขึน้ 
ดงันัน้จากการศกึษาดา้นท าเลท่ีตัง้ของโฮสเทล มีการน าอาคารพาณิชยม์าประยกุตเ์ป็นโฮสเทล ซึ่ง
ท  าให้เกิดค่าใช้จ่ายจ านวนมาก และใช้เวลานานพอสมควรในกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้ได้ 
โฮสเทลท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ (จารุภา สนุทรปกาสิต, 2559) 

เบด สเตชั่น โฮสเทล เดิมเป็นอาคารพาณิชยโ์ล่งท่ีไม่ไดม้ีการใชง้าน โดยทางเจา้ของ
อาคารมีการดดัแปลงพื้นท่ีบางส่วนของตวัอาคาร เพ่ือตอ้งการท่ีจะปล่อยอาคารพาณิชย์ให้เช่า  
ไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงทั้งงานพื้น และโดยเฉพาะงานผนังท่ีมีการกั้นห้องขึน้มาใหม่ตามท่ี
ผูป้ระกอบการโฮสเทลไดอ้อกแบบ โดยมีรายละเอียดในการดดัแปลงดงัตอ่ไปนี  ้
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ตาราง 10 รายละเอียดการดดัแปลงของ เบดสเตชั่น โฮสเทล 
 

รายละเอยีดการดัดแปลงของ เบด สเตช่ัน โฮสเทล 

ช้ันที ่ งานผนัง งานพืน้ 

1 137.75 ตร.ม. (126%) 86.42 ตร.ม. (71%) 

ชัน้ลอย 152.75 ตร.ม. (140%) 28.94 ตร.ม. (36%) 

2 202 ตร.ม. (185%) 13.34 ตร.ม. (12%) 

3 202 ตร.ม. (185%) 13.34 ตร.ม. (12%) 

4 289.625 ตร.ม. (265%) 69.02 ตร.ม. (62%) 

5 202 ตร.ม. (185%)  13.34 ตร.ม. (12%)  

6 188.50 ตร.ม. (173%) 13.34 ตร.ม. (12%)  

รวม 1374.625 ตร.ม. (180%) 237.74 ตร.ม. (31%) 

 

 (ท่ีมา : จากขอ้มลูการวิจยัดา้นพืน้ท่ีของเบด – สเตชั่น โฮสเทล) 

 
ในการศกึษาถึงงบประมาณในการดดัแปลงของโฮสเทลดงักลา่ว ทางผูวิ้จยัมุง่เนน้ไป

ท่ีงานผนงัเท่านั้น เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับงานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร์
ส  าหรบัธรุกิจโฮสเทล ซึ่งถือวา่เป็นการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล  ซึ่งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

จากการวิจัยดา้นงบประมาณการดดัแปลง ผูวิ้จัยแบ่งรายรบั-รายจ่ายของ โฮสเทล  
3 สว่น คือ 1. งบประมาณการดดัแปลงของโครงการ ใชง้บประมาณทั้งหมดกวา่ 10,000,000 บาท 
โดยงบทัง้หมดแบ่งเป็นงานตกแตง่ภายในประมาณ 5,000,000 บาท (50%) งบประมาณเริ่มตน้ใน
การดัดแปลงทั้งโครงการ งบประมาณการดัดแปลงโครงการ มีการดัดแปลงงานพื้นเฉลี่ย 31% 
ประมาณ 730,000 บาท งานผนงัเฉล่ีย 180% ประมาณ 4,300,000 บาท 
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ลักษณะทางกายภาพของโฮสเทล มีการดัดแปลงอาคารภายนอกของโครงการ
ดดัแปลง อาคารทุกชัน้ ไม่ว่าจะเป็นทางเขา้อาคารในชั้นแรก จนถึงชั้น 6 สว่นรูปแบบการใชง้าน
และการดัดแปลง บริเวณชั้นแรกจะเป็นแผนกตอ้นรบั พื้นท่ีท  ากิจกรรม ครัว และ พื้นท่ีคาเฟ่ 
นอกจากนี้ทางโครงการแบ่งพื้นท่ีส่วนกลางไวบ้ริเวณชั้นลอยจะพื้นท่ีท ากิจกรรมนันทนาการ 
บริเวณชัน้แรก และชัน้ลอยท าใหผู้ใ้ชบ้ริการโฮสเทลนิยมใชส้อยพืน้ท่ีนีม้ากกวา่บริเวณชัน้อ่ืน   
 

 

ภาพประกอบ 120 ภาพแสดงพืน้ท่ีสว่นกลางของโฮสเทล 
 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

ภายในโฮสเทลมีการการจดัแบ่งกลุม่ประโยชนใ์ชส้อย โดยกลุม่กิจกรรมแบ่งออกเป็น 
กลุ่มกิจกรรมหลกั และกลุ่มกิจกรรมรอง และตามหลกัการออกแบบพืน้ท่ีใชส้อยอาคารต่างๆใน
งานสถาปัตยกรรม ยังสามารถจัดแบ่งเป็นเขตหรือบริเวณต่างๆ ได้ โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น  
3 ประเภท ดงันี ้(ทัง้ทางประโยชนใ์ชส้อย ลกัษณะทางกายภาพ หรือสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่)  

1) พืน้ท่ีสาธารณะ (Public Area) คือ บริเวณท่ีจะใหบ้ริการกลุม่ผูใ้ชอ้าคาร ดา้นหนา้ 
ซึ่งสว่นใหญ่จะประกอบไปดว้ย กลุม่นกัท่องเท่ียวหลายกลุม่ หรือ คนจรไปมา 

 2) พื้นท่ีกึ่งสาธารณะ (Semi-Public Area) คือ พื้นท่ีให้บริการแก่กลุ่มผูใ้ช้อาคาร 
เฉพาะกลุม่หรือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะภายใน มีความพลกุพลา่นนอ้ยกวา่เขตสาธารณะ  

3) พื้นท่ีส่วนตัว (Private Area) คือ เขตส่วนตัวท่ีผูใ้ชอ้าคารทั่วไปไม่สามารถทีจะ
เข้าถึงได้ซึ่งเป็นเขตท่ีจ  ากัดกลุ่มผู้ใช้อาคารให้มีความเป็นส่วนตัวและปลอดภัย  โดยสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีมีระดับการควบคุมการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผูอ่ื้นให้มีความแตกต่างกัน  
ความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัท่องเท่ียวกบัพฤติกรรม ของนกัท่องเท่ียว โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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ตาราง 11 ระยะห่างระหวา่งบคุคลท่ีเหมาะสม 
 

ระยะห่างระหว่างบุคคลทีเ่หมาะสม 

พืน้ที ่ รายละเอยีด ระยะห่าง  
( เมตร ) 

สว่นตวั ระยะท่ีมีความเป็นสว่นตวัมากท่ีสดุ ซึ่งเก่ียวขอ้ง
ทัง้การปฏิสมัพนัธท์าง รา่งกาย และอารมณ ์ 

0-0.45เมตร 

กึ่งสาธารณะ ระยะท่ียอมใหบุ้คคลอ่ืนเขา้มาปฏิสัมพันธด์ว้ย 
จัดว่าระยะในการปฏิสัมพันธท์างสงัคม มักใช้
กับผูอ่ื้น หรือคนท่ีไม่คุน้เคย เป็นระยะท่ีตัง้อยู่
บนพืน้ฐาน มารยาททางสงัคม 

0.45 - 3.50 เมตร 

สาธารณะ เป็นระยะท่ีไม่ไดมุ้่งท่ีจะปฏิสัมพันธท์างสังคม 
และหากตอ้งปฏิสมัพันธท์างสงัคมก็มกัจะเป็น
การ ปราศยั หรือการชมุนมุกนัในท่ีสาธารณะ 

3.50 เมตรขึน้ไป 

 

(ท่ีมา:จากการลงพืน้ท่ีส  ารวจดา้นลกัษณะของพืน้ท่ีภายในโฮสเทลของผูวิ้จยั) 

 
โดยจุดประสงคห์ลกัในโฮสเทลมีการท ากิจกรรมร่วมกันดว้ยเหตนีุโ้ฮสเทล จึงมี

พืน้ท่ีท่ีใหค้วามเป็นส่วนตวัค่อนขา้งน้อย โดยลกัษณะพืน้ท่ีภายในโฮสเทลมี 3 ลกัษณะดว้ยกัน 
ไดแ้ก่ พืน้ท่ีสาธารณะ พืน้ท่ีกึ่งสาธารณะ และพืน้ท่ีสว่นตวั ซึ่งลกัษณะพืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นตวัก าหนด  
ขอบเขตการปฏิสมัพันธ ์ซึ่งทางผูวิ้จยัไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในหัวขอ้โฮสเทลท่ีมีการจัดสรรพืน้ท่ี
ภายในโฮสเทลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ตาราง 12 พืน้ท่ีภายใน เบด สเตชั่น โฮสเทล  
 

พืน้ทีภ่ายใน เบด สเตช่ัน โฮสเทล 

พืน้ที ่ สิ่งอ านวยความสะดวกภายในพืน้ที ่ ประเภทพืน้ที ่

พืน้ท่ีสว่นหนา้ มีท่ีนั่งส  าหรบัเป็นโซนสบูบหุรี่  สาธารณะ 

พืน้ท่ีตอ้นรบั เคานเ์ตอรม์ีพืน้ท่ีสว่นกลาง ฟรี WIFI ตลอด 24 ชม. กึ่งสาธารณะ 

พืน้ท่ีรบัประทาน
อาหาร  

เป็นเคานเ์ตอรบ์าร ์มีอาหารเชา้ใหแ้บบอเมริกัน และ
ผลไม ้

กึ่งสาธารณะ 

พืน้ท่ีสว่นกลาง พืน้ส่วนกลางท่ีสามารถท ากิจกรรมนันทนาการต่างๆ
ได ้เช่น อา่นหนงัสือ เลน่อินเตอรเ์นต เลน่ปิงปอง ฯลฯ  

กึ่งสาธารณะ 

หอ้งน า้ จะมีโถนั่งส  าหรบัผูห้ญิงและท่ีปัสสาวะส าหรบัผูช้าย สว่นตวั 

หอ้งอาบน า้ หอ้งอาบน า้แยกหญิง-ชาย  สว่นตวั 

พืน้ท่ีบรกิาร 
เครื่องซกัผา้ 

เครื่องซกัผา้ และเครื่องอบผา้แบบหยอดเหรียญ  กึ่งสาธารณะ 

หอ้งพกั ( รวม )  - หอ้งพกั 4,6,8 เตยีง กึ่งสว่นตวั 

หอ้งพกั ( สว่นตวั ) - หอ้งน า้ในตวั 1 เตียงขนาด 5 ฟตุ ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 
- 1 เตียงขนาด 5 ฟตุ ส  าหรบัพกั 2 ท่าน 

พืน้ท่ีสว่นตวั 

 

(ท่ีมา:จากการลงพืน้ท่ีส  ารวจ เบด สเตชั่นโฮสเทล ดา้นลกัษณะทางกายภาพภายในโฮสเทล) 
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ภาพประกอบ 121 ภาพแสดงพืน้ท่ีสาธารณะ 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 

 
ภาพประกอบ 122 ภาพแสดงพืน้ท่ีกึง่สาธารณะ 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 

 
ภาพประกอบ 123 ภาพแสดงพืน้ท่ีสว่นตวั 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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โดยจุดประสงคห์ลกัในโฮสเทลมีการท ากิจกรรมร่วมกันดว้ยเหตนีุโ้ฮสเทล จึงมี
พืน้ท่ีท่ีใหค้วามเป็นส่วนตวัคอ่นขา้งนอ้ย  ซึ่งทางผูวิ้จัยไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในหวัขอ้โฮสเทลท่ีมี
การจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลท่ีสามารถรองรบันักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทางเชือ้ชาติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ภาพประกอบ 124 ภาพแสดงกิจกรรมท่ีท ารว่มกนัภายในโฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html 
 

ในแง่ของจดัสรรพืน้ท่ีนั้น มีการใชผ้นงัแบบปิดทึบ และมีการพืน้เปิดโล่งบางสว่น 
จดัว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตวั ซึ่งไมต่ดัขาดกนัอย่างสิน้เชิง ท าใหส้ามารถสญัจรไดอ้ย่าง
สะดวก โดยการจดัสรรพืน้ท่ีในลกัษณะดงักลา่วสามารถรองรบันักท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลาย
ทางเชือ้ชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

ดงันั้นจึงมีการแบ่งโซนในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือตอบโจทยค์วามตอ้งการขัน้
พื้นฐานของกลุ่มเป้าหมาย และ ตอ้งสอดคลอ้งกับพฤติกรรม และชีวิตประจ าวันของผูพ้ักใน 
โฮสเทลเป็นหลกั ถือวา่เป็นจดุเดน่ของโฮสเทลแห่งนี ้ดงันัน้ทางผูวิ้จยัจึงน าประเดน็ดังกลา่วมาเป็น
กรณีศกึษาเพ่ือใชต้อ่ยอดทางงานวิจยัตอ่ไป 

จากการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการเบดสเตชั่นโฮสเทล  
โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยอย่างมีนยัยะ
ส  าคัญ โดยผลสรุปจากการสมัภาษณ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล คือ การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในส าหรับ
โฮสเทล ต้องสามารถจัดสรรพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

https://www.booking.com/hotel/th/bed-station-hostel.th.html
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4.2.2 ผลการวิเคราะห์โฮสเทลที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมของ
นักท่องเทีย่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรณีศึกษาป่ินโต โฮสเทล 

เมื่อพิจารณาถึงการประกอบธุรกิจโฮสเทล สิ่งท่ีเป็นปัจจยัส  าคญัอย่างย่ิงสิ่งหนึ่ง
นั่นก็คือ การท่ีผูป้ระกอบการเขา้ใจต่อพฤติกรรมของกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีแตกต่างกนัออกไป ไม่ว่า
จะเป็น วฒันธรรมท่ีแตกต่างกันของนักท่องเท่ียว โดยแต่ละคนมีรสนิยมท่ีไม่เหมือนกัน ทั้งกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวทั้งกลุ่มนักท่องเท่ียวโซนยุโรป โซนอเมริกา และโซนเอเชีย รวมถึงโซนอ่ืนๆ เช่น ชาว
เอเชียชอบความเป็นสว่นตวั ชอบอยู่กบักลุม่ของตวัเอง ในขณะท่ีชาวอเมริกนัชอบเขา้สงัคม ซึ่งการ
ท าใหท้กุคนพอใจในเรื่องเดียวกนัคงไมง่่ายนกั ขึน้อยู่กบัวา่จะหาวิธีรบัมือในการบริการลกูคา้แตล่ะ
กลุม่อย่างไร (กฤช เทพบตุร, 2562) 

ปัจจัยดงักล่าวส  าคญัต่อการประกอบธุรกิจโฮสเทลอย่างย่ิง โดยผูป้ระกอบการ
ตอ้งเขา้ใจในความต่างของนกัท่องเท่ียว โฮสเทลมีพืน้ท่ีท่ีใชร้ว่มกนัเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพืน้ท่ีดงักลา่ว
ตอ้งรองรบันกัท่องเท่ียวจากหลากหลายวฒันธรรม  โดยสง่เสริมใหผู้เ้ขา้พกัไดม้ีการปฏิสมัพนัธท์าง
สงัคม ไดพ้บปะท าความรูจ้ัก พดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณต์า่ง ๆ และท ากิจกรรมร่วมกัน ดว้ย
เหตนีุโ้ฮสเทล จึงมีพืน้ท่ีท่ีให้ความเป็นส่วนตัวค่อนขา้งน้อย โดยลกัษณะพื้นท่ีภายในโฮสเทลมี  
3 ลกัษณะดว้ยกัน ไดแ้ก่ พืน้ท่ีสาธารณะ พื้นท่ีกึ่งสาธารณะ และพืน้ท่ีส่วนตัว ซึ่งลกัษณะพื้นท่ี
เหล่านีเ้ป็นตวัก าหนดขอบเขตการปฏิสมัพันธภ์ายในโฮสเทล ซึ่งทางผูวิ้จัยไดเ้ล็งเห็นความส าคญั
ในหัวขอ้ โฮสเทลท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั วา่มีประโยชนต์อ่การท าวิจัยในการออกแบบผลิตภณัฑ์
ตกแตง่ภายในแบบโมดลูารใ์นครัง้นี ้ 

นกัท่องเท่ียวท่ีมาใชบ้ริการป่ินโตโฮสเทล มาจากหลากหลายท่ีความแตกตา่งของ
นกัท่องเท่ียว ไม่วา่จะเป็น เชือ้ชาติ ประสบการณท์างสงัคม และวฒันธรรมในแตล่ะประเทศจะมี
ขอบเขตการปฏิสมัพันธท่ี์แตกต่างกัน  สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความตอ้งการ เป็น
สว่นตวั และความตอ้งการสิ่งอ  านวยความสะดวกท่ีเป็นเฉพาะบคุคลมากขึน้ สรุปไดว้า่ การศกึษา
ลกัษณะความแตกต่างทางประชากรศาสตรข์องนกัเดินทางท่องเท่ียวนัน้  จะตอ้งศึกษาเพศ อาย ุ
เชือ้ชาติ หรือถ่ินก าเนิด เน่ืองจากสิ่งเหลา่นีส้ง่ผลใหเ้กิดพฤติกรรม และความตอ้งการท่ีแตกตา่งกัน
ออกไป ภายในโฮสเทลนั้นควรมีความยืดหยุ่นสามารถ ปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการของแต่ละ
บคุคลได ้

 ดงันั้นควรจดัสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถตอบสนอง ความตอ้งการท่ีเปลี่ยนแปลง
ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือการออกห่างจากผูอ่ื้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีมีระดบัการควบคมุการปฏิสมัพันธ์
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ทางสังคมกับผูอ่ื้นใหม้ีความแตกต่างกัน ความสัมพันธร์ะหว่างนักท่องเท่ียวกับพฤติกรรม ของ
นกัท่องเท่ียว โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงันี ้ 

1 นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางคนเดียว เป็นนักเดินทางท่องเท่ียวท่ีรกัความเป็นอิสระ 
สามารถ พึ่งพาตนเองได ้และเป็นผูท่ี้เดินทางมาเพ่ือติดตอ่ธรุกิจ  

 

ภาพประกอบ 125 ภาพแสดงการรีวิวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาคนเดียว 
 

ท่ีมา : www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-

Bangkok.html 
 

 2. นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นคู่ หรือ 2 คน มกัเป็นคู่รกั สามีภรรยา พ่ีนอ้ง หรือ
เพ่ือน เป็นนกัเดินทางท่องเท่ียวท่ีรกัความเป็นอิสระ แตก่็มกัจะอยู่กบัคูข่องตนเอง 

 

ภาพประกอบ 126 ภาพแสดงการรีวิวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาเป็นคู ่
 

ท่ีมา : www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-

Bangkok.html 
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3. นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุม่ โดยมีผูร้ว่มเดินทางเป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครวั 
หรือกรุ๊ป ทัวร ์มีงบประมาณคอ่นขา้งสงู มีความเป็นสว่นตวัสงูโดยจะอยู่เฉพาะกับกลุม่ของตนเอง 
มกัท่องเท่ียว ในสถานท่ีท่ีเป็นท่ีนิยม 

 
ภาพประกอบ 127 ภาพแสดงการรีวิวของนกัท่องเท่ียวท่ีเดนิทางมาเป็นกลุม่ 

 

ท่ีมา : www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g293916-d13455172-Reviews-Pinto_Hostel-

Bangkok.html 
 

จากการศกึษานกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางคนเดียวเป็นนกัเดินทางท่องเท่ียวท่ีรกัความ
เป็นอิสระ สามารถ พึ่งพาตนเองได ้ซึ่งบางกรณีอาจเนน้การหาเพ่ือนใหม่ ท  าใหม้ีแนวโนม้ในการ
พบปะคนอ่ืน และมีการปฏิสัมพันธท์างสงัคมไดง้่าย ในขณะท่ีนักเดินทางท่องเท่ียวท่ีมาเป็นคู ่  
มกัเลือกท่ีจะอยู่กบัคูข่องตนเอง มีความเป็นส่วนตวัสงู จึงเนน้ความเป็นส่วนตวัค่อนขา้งสงู ท าให้
ผู้อ่ืนไม่อาจเข้าถึง เกิดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับคนอ่ืนๆ ได้ยาก ซึ่งไม่ต่างกันมากกับ
นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุ่มก็มีแนวโนม้ในการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมเฉพาะในกลุ่ม ของตนเอง 
สอดคลอ้งกับความเป็นส่วนตัว เป็นความตอ้งการของมนุษย์ท่ีตอ้งการแยกตวัอยู่เพียง  ล าพัง 
หลีกเลี่ยงการปฏิสมัพนัธก์บับคุคลอ่ืน ซึ่งอาจเลือกควบคมุ และจัดการการเขา้ถึงตนเอง เพ่ือไมใ่ห้
ถูกรบกวน และมีภาวะส่วนตัวใน  ระดับท่ีเหมาะสมแก่ความตอ้งการในสถานการณ์นั้น ๆ โดย
ความเป็นสว่นตวัมี 3 ลกัษณะดงันี ้
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ตาราง 13 สถานการณค์วามเป็นสว่นตวั 
 

สถานการณค์วามเป็นส่วนตัว 

ลักษณะความเป็นส่วนตัว รายละเอยีด พฤติกรรม 

ความเป็นส่วนตัวท างการ
มองเห็น 

เป็ นการ ท่ีบุ คคลเลื อกมองเห็ น 
หรือไม ่เห็นบคุคลอ่ืน 

นกัท่องเท่ียวใชท่ี้ปิด 
ตาขณะนอนหลบั 

ความเป็นสว่นตวัทางการไดยิ้น เป็นการท่ีบุคคลหลีกเลี่ยงการถูก
รบกวน ดว้ยเสียงท่ีไมต่อ้งการไดยิ้น 

นกัท่องเท่ียวใช ้
ท่ีอดุห ูหรือ ฟังเพลง 
 ขณะพกัผอ่น 

ความเป็นส่วนตัวทางสังคม 
หรือมีอาณาเขตสว่นตวั 

ความเป็นสว่นตวัทางสงัคม หรือมี

อาณาเขตสว่นตวั เป็นการท่ีบคุคล

สามารถ ควบคมุการปฏิสมัพนัธท์าง

สงัคม โดยอาจใชวิ้ธีการแบ่งแยก

พืน้ท่ี หรือการเช่ือมตอ่พืน้ท่ี 

นกัท่องเท่ียวจะท า
กิจกรรมท่ีสว่นตวัได ้
ทนัที ปราศจากสิ่งรบ 
กวนจากภายนอก
เน่ืองจากทางโฮสเทลได้
จดัสรรพืน้ท่ีเอาไวแ้ลว้ 

 

(ท่ีมา:จากการลงพืน้ท่ีส  ารวจดา้นความเป็นสว่นตวัของนกัท่องเท่ียวโดยผูวิ้จยั) 

 
จากตารางดังกล่าวสามารถสรุปไดว้่า ความเป็นทางสังคมหรือมีอาณาเขต

สว่นตวั เป็นสิ่งอ  านวยความสะดวกตอ่นกัท่องเท่ียว เน่ืองจากเป็นการจัดสรรพืน้ท่ีของโฮสเทลมา
ตัง้แตต่น้อยู่แลว้ ซึ่งถือวา่เป็นการควบคมุการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม โดยอาจใชวิ้ธีการแบ่งแยกพืน้ท่ี 
หรือการเช่ือมตอ่พืน้ท่ี โดยมีการใชผ้ลิตภณัฑม์าเป็นสิ่งท่ีก  าหนดอาณาเขตดงักลา่ว 
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ภาพประกอบ 128  ภาพแสดงการใชผ้ลิตภณัฑม์าเป็นสิ่งท่ีก  าหนดอาณาเขต 
 

ท่ีมา : https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html 

 
ในกรณีดงักล่าวทางผูวิ้จัยมุ่งเนน้ไปท่ีความเป็นส่วนตวัทางสงัคม หรือมีอาณา

เขตส่วนตัว โดยพฤติกรรมของกลุ่มนักท่องเท่ียวจะแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น เชื ้อชาติ 
ประสบการณท์างสงัคม และวฒันธรรมในแตล่ะประเทศจะมีขอบเขตการปฏิสมัพนัธท่ี์แตกตา่งกัน  
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความตอ้งการ เป็นส่วนตัว และความตอ้งการสิ่งอ  านวย
ความสะดวกท่ีเป็นเฉพาะบคุคลมากขึน้  

จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส  าหรับผู้ประกอบการป่ินโตโฮสเทล  
โฮสเทลท่ีมีความเขา้ใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ซึ่งมีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยอย่างมีนัย
ยะส  าคญั โดยผลสรุปจากการสมัภาษณ ์เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑต์กแต่ง
ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล คือ การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในส าหรับ
โฮสเทลต้องมีความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโฮสเทล  โดยสามารถตอบสนอง
พฤติกรรมของผู้ใช้บริการโฮสเทลได้ 

 
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ถึงโฮสเทลที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

กรณีศึกษาแอดเวนเจอร์ โฮสเทล 
เมื่ อพิจารณาถึงการออกแบบตกแต่งโฮสเทลแล้ว พบว่าโฮสเทลแต่ละ 

โฮสเทลจะมีการตกแต่งท่ีเป็นเอกลักษณ์เพ่ือสรา้งคารแ์รกเตอร ์เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียวให้
นักท่องเท่ียวให้เขา้มาพัก  เป็นหนึ่งในปัจจัยสิ่งท่ีส  าคัญท่ีสุดปัจจัยหนึ่งในการประกอบธุรกิจ  
โฮสเทล โดยเนน้การออกแบบท่ีพกัเพ่ือตอบโจทยผ์ูเ้ขา้พกัมากท่ีสดุ โฮสเทลท่ีมีการตกแตง่สวยงาม 
มีสไตลท่ี์ชดัเจนมกัจะไดร้บัความสนใจจากผูใ้ชบ้ริการ ซึ่งความโดดเดน่และสไตลท่ี์เป็นเอกลกัษณ์
นี ้อาจเป็นการน าเอาสิ่งท่ีอยู่ในชุมชนมาเป็นจุดขาย เน่ืองจากมีกลุม่เป้าหมายบางกลุ่มท่ีช่ืนชอบ

https://www.booking.com/hotel/th/pinto-hostel.th.html
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วฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีไม่เคยเจอท่ีไหนมาก่อน ซึ่งสิ่งเหล่านีช้่วยเพ่ิมมูลค่าใหโ้ฮสเทลอย่างมีนัยยะ
ส  าคญั (บญุชยั เทียนวงั, 2562) 

การออกแบบโฮสเทลใหม้ีความเป็นเอกลกัษณ ์เป็นการสรา้งจุดเด่น และสรา้ง
ความน่าสนใจใหก้บัโฮสเทลไดด้ีอย่างย่ิง ซึ่งโฮสเทลแห่งนีต้อ้งการออกแบบใหน้กัท่องเท่ียวสมัผสั
ถึงวิถีชีวิตของคนในเมืองหลวง โดยมีการออกแบบสิ่งแวดลอ้มใหม้ีความสนกุสนานเวลาท่องเท่ียว
ในสถานท่ีต่างๆ บรรยากาศของคนเมือง การออกแบบจึงจ  าลองบรรยากาศตามท้องถนนของ
กรุงเทพมหานคร (บญุชยั เทียนวงั, 2562) 

การออกแบบโฮสเทลนั้นมีความส าคญัอย่างมากในการท าใหภ้าพลกัษณ์ของ
โครงการมีความแข็งแกร่งมากขึน้ เริ่มตัง้แต่งานสถาปัตยกรรมการออกแบบภายใน รูปแบบของ
เฟอรนิ์เจอร ์ลว้นแลว้แตท่  าหนา้ท่ีหลกัในการผลกัดนั ใหเ้อกลกัษณข์องโครงการมีความชดัเจนมาก
ขึน้  จึงจ  าเป็นท่ีจะตอ้งสง่เสริมใหภ้าพลกัษณข์องผลิตภณัฑ์นั้นๆ มีความแข็งแกร่งมากย่ิงขึน้ ซึ่ง
ทางผูวิ้จยัไดเ้ลง็เห็นความส าคญัในหวัขอ้ โฮสเทลท่ีมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั วา่มีประโยชนต์อ่การท า
วิจยัในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในแบบโมดลูารใ์นครัง้นี ้

 
ภาพประกอบ 129 ภาพแสดงขัน้ตอนในการสรา้งเอกลกัษณใ์หก้บัโฮสเทล 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 
 

การออกแบบโฮสเทลใหม้ีความเป็นเอกลกัษณ ์เป็นการสรา้งจุดเด่น และสรา้ง
ความน่าสนใจใหก้บัโฮสเทลไดด้ีอย่างย่ิง ซึ่งแอดเวนเจอรโ์ฮสเทลนีต้อ้งการออกแบบใหผู้ใ้ชบ้ริการ
โฮสเทลไดส้มัผสัถึงวิถีชีวิตของคนกรุงในยคุปัจจบุนั  

 
 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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โดยมีการจัดองคป์ระกอบในบริเวณส่วนหน้าของโฮสเทลเป็นหลัก และ ใน
บางสว่นมีการน าผา้ขาวมา้มาตกแตง่ภายในในแตล่ะสว่น ไมว่า่จะเป็นบริเวณโซนตอ้นรบั หรือ ท า
เป็นท่ีบังแดดบริเวณชัน้ดาดฟ้าโดยถือว่าเป็นโฮสเทลเหมาะส าหรบัการจดัประชมุธรุกิจ โดยผูวิ้จัย
ไดจ้  าแนกองคป์ระกอบในการออกแบบไวด้งัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตาราง 14 สรุปองคป์ระกอบในการออกแบบ และตกแตง่แอดเวนเจอรโ์ฮสเทล 
 

สรุปองคป์ระกอบในการออกแบบ และตกแต่งแอดเวนเจอรโ์ฮสเทล 

ผลิตภัณฑ ์ วัสดุ เทคนิค โทนสี การใช้สอย 

แผงกัน้บงัแดด หนา้ตา่งเก่า น ามา
ซ่อมแซม 

เหลือง เขยีว
ฟ้า น า้เงิน 

ตกแตง่หนา้ 
โฮสเทล / บงัแดด 

เคานเ์ตอร ์
พืน้ท่ีตอ้นรบั 

หนา้ตา่งเก่า
เศษไมเ้ก่า 

น ามา
ซ่อมแซม 

สีฟ้า ใชส้  าหรบัพืน้ท่ี
ประชาสมัพนัธ ์

โต๊ะบริเวณสว่นกลาง เศษไมเ้ก่า น ามา
ซ่อมแซม 

สีธรรมชาติ
ของไม ้

ใชส้  าหรบัสงัสรรค์
ของนกัท่องเท่ียว 

มา้นั่งยาว เศษไมเ้ก่า น ามา
ซ่อมแซม 

สีธรรมชาติ
ของไม ้

ใชส้  าหรบัสงัสรรค์
ของนกัท่องเท่ียว 

หลงัคาผา้ขาวมา้ ผา้ขาวมา้
เหลือใช ้

น ามา
ประยกุต ์

สีเดิมของ
ผา้ขาวมา้ 

เป็นท่ีบงัแดด
บริเวณดาดฟ้า 

ผา้มา่นผา้ขาวมา้ ผา้ขาวมา้
เหลือใช ้

น ามา
ประยกุต ์

สีเดิมของ
ผา้ขาวมา้ 

เป็นท่ีบงัแดด 

ผนงั  หนา้ตา่งเก่า
เศษไมเ้ก่า 

น ามา
ซ่อมแซม 

หลากส ี ตกแตง่ 

 

 (ท่ีมา:จากการลงพืน้ท่ีส  ารวจดา้นการ Upcycling ผลิตภณัฑข์องแอดเวนเจอรโ์ฮสเทลโดยผูวิ้จยั) 
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จากการศกึษาดา้นสไตลใ์นการออกแบบโฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ ์สอดคลอ้งกับ
บทความท่ีว่า Upcycling เป็นการน าของท่ีจะถูกทิง้มาใสไ่อเดียสรา้งสรรคแ์ลว้ดีไซนอ์อกมาเป็น
ของใชใ้หม ่โดยผา่นกระบวนการแปรสภาพวสัด ุโดยใชก้ระบวนการทางเคมใีหน้อ้ยท่ีสดุ ซึ่งชิน้งาน
ท่ีไดส้ามารถยืดอายกุารใชง้านของวสัด ุและหากผลิตภณัฑเ์หลา่นัน้มีดีไซนท่ี์สวยงามน่าใชถู้กใจ
ผูบ้ริโภคก็ยงัจะสรา้งมลูคา่เพ่ิมและรายไดจ้ากการขายไดอี้กดว้ย  

อย่างไรก็ตาม การกา้วเขา้สู่โลกของ Upcycling ในระดบับุคคลทั่วไปจ าเป็นตอ้งระลึก
เสมอว่า Upcycling คือการสรา้งสรรคห์รือตกแต่งสิ่งของจากเศษวสัดท่ีุเคยผ่านการใชง้านแลว้ 
ไมใ่ช่การหาซือ้วสัดมุาเพ่ือประดิษฐ์และกลายเป็นขยะเสียเอง หรือประดิษฐ์แลว้แตไ่มน่  าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชน ์ 

 

 
ภาพประกอบ 130 ภาพแสดงการน าวสัดเุหลือใชม้า Upcycling 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 
 

เน่ืองจากกระบวนการ Upcycling ใชก้ารออกแบบเป็นเครื่องมือส  าคญัจึงท าใหแ้บรนด์
ต่างๆ สามารถน ามาใช้เพ่ือพัฒนา ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดล้อมและค  านึงถึงความ
รบัผิดชอบต่อสงัคม ซึ่งไดผ้ลลพัธเ์ป็นท่ีน่าพึงพอใจทั้งในแง่เจา้ของธุรกิจเองท่ีไดภ้าพลักษณ์ไป
เตม็ๆ พรอ้มกบัรายไดท่ี้เรียกวา่คุม้คา่เหน่ือย สว่นผูบ้ริโภคก็ไดใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์มีความเก๋ไก๋ในตวัเอง 
พรอ้มติดป้ายสายกรีนไดอ้ย่างเตม็ภาคภมูิ  

 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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ภาพประกอบ 131 ภาพแสดงการน าวสัดเุหลือใชม้า Upcycling 

 

ท่ีมา : https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211 
 

อย่างไรก็ตาม การกา้วเขา้สู่โลกของ Upcycling ในระดบับุคคลทั่วไปจ าเป็นตอ้งระลึก
เสมอว่า Upcycling คือการสรา้งสรรคห์รือตกแต่งสิ่งของจากเศษวสัดท่ีุเคยผ่านการใชง้านแลว้ 
เน่ืองจากกระบวนการ Upcycling เป็นการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งเเวดลอ้มและค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งได้ผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพึงพอใจทั้งในแง่เจ้าของธุรกิจเองท่ีได้
ภาพลกัษณข์องงานออกแบบ 

จากการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้งส  าหรบัผูป้ระกอบการแอดเวจนเจอรโ์ฮสเทล  
โฮสเทลท่ีมีเอกลกัษณ์พาะตวั ซึ่งมีความสอดคลอ้งกับงานวิจัยอย่างมีนัยยะส าคัญ โดยผลสรุป
จากการสมัภาษณ์ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูาร์
ส  าหรับธุรกิจโฮสเทล คือ การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส าหรับโฮสเทลต้องมี
เอกลักษณเ์ฉพาะตัว 

 
 
 
 
 
 

https://www.agoda.com/th-th/adventure-hostel/hotel/bangkok-th.html?cid=-211
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สรุปแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์ าหรับ
ธุรกิจโฮสเทล จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างส าหรับผู้ประกอบการโฮสเทลท้ัง 3 
โครงการ 

โดยแนวคิดในการประกอบธุรกิจโฮสเทลของผู้ประกอบการทั้ง 3 โครงการ  
มีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกัน  ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบ การตกแต่ง รวมไปถึงการบริหารและการ
จดัการ มาประยกุตใ์ชก้ับบริบทภายในโครงการ โดยแนวคิดในการออกแบบ และตกแตง่โฮสเทล 
โดยสามารถจ าแนกแนวทางในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธุรกิจ 
โฮสเทล ไดแ้ก่  

1) การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในส าหรบัโฮสเทล ตอ้งสามารถจดัสรรพืน้ท่ีได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (เบด สเตชั่น โฮสเทล) 

2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส าหรับโฮสเทลต้องมีความเขา้ใจใน
พฤติกรรมของผูใ้ช้บริการโฮสเทล และ สามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโฮสเทลได ้
(ป่ินโต โฮสเทล) 

3) การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในส าหรบัโฮสเทลตอ้งมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั 
(แอดเวนเจอร ์โฮสเทล) 
 

4.3 ผลการวเิคราะหข้์อมูลจากแบบสอบถามปลายปิดส าหรับผู้ใช้บริการโฮส
เทล 

จากการเก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามจากกลุ่มผูใ้ชง้านโฮสเทล จ านวน 100 คน 
สามารถสรุปไดใ้นตารางดงัตอ่ไปนี ้
 

ตาราง 15 แสดงขอ้มลูเบือ้งตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม              จ านวน                    ร้อยละ 

1.เพศ 

ชาย                                                                             63                                  63 
หญิง                                                                   37                                  37 

รวม              100 100 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม               จ านวน                    ร้อยละ 

2.อายุ 
10 – 20 ปี                                                                      11                                 11 
21 – 30 ปี                                                                     59                                59 

30 ปีขึน้ไป                                                                      30                                 30 

รวม 100 100 

3.สถานภาพ 
โสด                                                                                77                                 77 
สมรส                                                                             23                                 23 

รวม 100 100 

4.ระดับการศึกษา 
มธัยมศกึษา                                                                     5                                   5 
ปริญญาตร ี                                                                    73                                 73 
ปริญญาโทหรือสงูกวา่                                                     22                                 22 

รวม 100 100 

5.อาชพี 

นกัศกึษา                                                                     18                                   18                     
พนกังานเอกชน                                                             9                                     9 
ธรุกิจสว่นตวั                                                                10                                   10                                            
อาชีพอิสระ                                                                  63                                   63 

รวม 100 100 
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ตาราง 15 (ตอ่) 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม                  จ านวน                      ร้อยละ 

6.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
นอ้ยกวา่ 20,000 บาท                                                    19                                 19 
20,000 – 30,000 บาท                                                   53                                 53 
30,001 – 40,000 บาท                                                     6                                   6 
40,000 บาทขึน้ไป                                                 2                                   2 

รวม 100 100 

 
ตาราง 16 แสดงขอ้มลูดา้นการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในโฮสเทล 
 

ข้อมูลด้านการออกแบบ                                  จ านวน                      ร้อยละ 

1.พืน้ทีท่ีท่่านใช้งานในโฮสเทลมากทีสุ่ด 
พืน้ท่ีตอ้นรบั                                                                    3                                     3 
พืน้ท่ีสว่นกลาง                                                               45                                  45 
พืน้ท่ีนนัทนาการ                                                             37                                  37 
พืน้ท่ีหอ้งพกั                                                                   15                                  15 

รวม              100 100 

2.กิจกรรมหลักทีท่่านชอบท าในโฮสเทล 
ท างาน                                                                          13                                13 
อา่นหนงัสือ                                                                    7                                   7 
เลน่โทรศพัท ์                                                                  0                                   0 
ท ากิจกรรมนนัทนาการ                                                  53                                 53 
พกัผอ่น                                                                    27                           27 

รวม              100 100 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ข้อมูลด้านการออกแบบ                                  จ านวน                      ร้อยละ 

2.กิจกรรมหลักทีท่่านชอบท าในโฮสเทล 
ท างาน                                                                          13                                13 
อา่นหนงัสือ                                                                    7                                   7 
เลน่โทรศพัท ์                                                                  0                                   0 
ท ากิจกรรมนนัทนาการ                                                  53                                 53 
พกัผอ่น                                                            27                                 27 

รวม              100 100 

3.หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัวใน 
ขณะเข้าพกัทีโ่ฮสเทล ท่านจะท าอยา่งไร 
อา่นหนงัสือ                                                                   13                                  13                    
หยิบมือถือ หรือ หฟัูง มาใชง้าน                                       33                                  33               

แยกตวัออกไปท่ีมมุสงบ                                                  37                                  37 

เขา้หอ้งไปพกัผอ่น                                                          17                                  17 

รวม 100 100 

4.เหตุผลในการเลือกซือ้ฉากก้ันห้อง 
คณุภาพสินคา้                                                                19                              19 
สินคา้มีความแปลกใหม ่                                                  25                              25 
ย่ีหอ้หรือตราสินคา้                                                            4                                 4 
ดีไซนข์องสินคา้                                                               37                               37 
ราคาสินคา้                                                                     15                                15 

รวม 100 100 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ข้อมูลด้านการออกแบบ                                  จ านวน                      ร้อยละ 

5.ลักษณะในการใช้งานของฉากก้ันห้อง 
เนน้การประดบัตกแตง่                                                  19                                 19 
แทนผลิตภณัฑเ์ดิม                                                       15                                  15 
ใชร้ว่มกบัผลติภณัฑเ์ดิม                                                47                                  47 
เสริมประโยชนใ์ชส้อย                                           19                                  19 

รวม              100 100 

6.ท่านต้องการให้ฉากก้ันห้องตอบสนอง 
ท่านด้านใดบ้าง 
จดัสรรพืน้ท่ี                                                                   63                                 63 
สรา้งความเป็นสว่นตวั                                                    28                                 28 
ป้องกนัแสงแดด                                                               9                                   9 

รวม 100 100 

7.วธีิการใช้งานของฉากก้ันห้อง 
ตัง้พืน้                                                                            37                                 37 
แขวนยึดติดกบัเพดาน                                                     41                                 41 
ยึดติดกบัผนงั                                                                 22                                 22 

รวม 100 100 

8.งานหัตกรรมประเภทใดเหมาะกับการ 
ประยกุตเ์ป็นฉากก้ันห้องมากทีสุ่ด 
การปัก                                                                          14                                   14             
การฉล ุ                                                                         73                                   73 
การสาน                                                                        13                                   13 

รวม 100 100 
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ตาราง 16 (ตอ่) 
 

ข้อมูลด้านการออกแบบ                                  จ านวน                      ร้อยละ 

9.วัสดุทีเ่หมาะส าหรับท าฉากก้ันห้อง 
ไม ้                                                                               42                                 42 
เหลก็                                                                            27                                 27 
อลมูิเนียม                                                                     15                                 15 
พลาสติก                                                                       12                                 12 
สแตนเลส                                                                        4                                   4 

รวม              100 100 

10.วธีิการใช้งานของฉากก้ันห้อง 
Mass Customization                                                    18                                 18 
Minimalism                                                                   32                                 32 
New experience                                                           41                                 41 
Cultural Story                                                                16                                 16 
Eco design                                                                   13                                 13 

รวม 100 100 

 
 
4.3.1 สรุปข้อมูลทัวไปจากแบบสอบถามปลายปิดของผู้ใช้บริการโฮสเทล 
ผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล เป็นเพศชายรอ้ยละ 63 และเป็นเพศหญิงรอ้ยละ 37 ช่วงอายุ

ของกลุม่ผูบ้ริโภคเป้าหมายสว่นใหญ่ คือ ช่วงอายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 59 ซึ่งเป็นช่วง
วยันักศึกษาและวัยท างาน กลุ่มเป้าหมายมีสถานภาพเป็นโสด คิดเป็นรอ้ยละ 77 ในส่วนของ
สถานภาพสมรสคิดเป็นรอ้ยละ 23 กลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรีคิด
เป็นรอ้ยละ 73 กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่ประกอบอาชีพอิสระ คิดเป็นรอ้ยละ 63 กลุม่เป้าหมายสว่น
ใหญ่มีรายได ้20,000 – 30,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 53   
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4.3.2 สรุปข้อมูลจากแบบสอบถามปลายปิดส าหรับผู้ใช้บริการโฮสเทลใน
ด้านผลิตภัณฑต์กแต่งภายใน 

กลุม่เป้าหมายสว่นใหญ่นิยมใชพื้น้ท่ีสว่นกลางมากท่ีสดุ คิดเป็นรอ้ยละ 45 สว่น
ใหญ่นิยมท ากิจกรรมนันทนาการ คิดเป็นรอ้ยละ 53 ในกรณีท่ีผูใ้ช้บริการโฮสเทลตอ้งการเป็น
ส่วนตวั จะใชวิ้ธีแยกออกไปท่ีมมุสงบ โดยคิดเป็นรอ้ยละ 53 เหตผุลในการเลือกซือ้ฉากกั้นหอ้ง 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าดีไซน์ของฉากกั้นห้องมีผลต่อการเลือกซื้อ คิดเป็นรอ้ยละ 37 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าฉากกั้นหอ้งควรใชง้านรว่มกับผลิตภณัฑเ์ดิมได ้โดยคิดเป็นรอ้ยละ 
47 และ ควรตอบสนองดา้นการจัดสรรพืน้ท่ี  คิดเป็นรอ้ยละ 63 ในสว่นของวิธีการใชง้านของฉาก
กัน้หอ้งควรแขวนยึดติดกับเพดาน คิดเป็นรอ้ยละ 41 กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่คิดว่าฉากกั้นห้อง
ควรใชเ้ทคนิคการฉล ุคิดเป็นรอ้ยละ 73 โดยวสัดท่ีุเหมาะส าหรบัท าฉากกัน้หอ้ง คือ ไม ้คิดเป็นรอ้ย
ละ 42 ในหัวขอ้เทรนดใ์นการออกแบบในการออกแบบ กลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่คิดวา่ฉากกัน้หอ้ง
ควรจะเนน้ใหผู้บ้ริโภคไดเ้ปิดประสบการณใ์หมต่อ่ผลิตภณัฑ ์คิดเป็นรอ้ยละ 41  

 
สรุปแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์ าหรับ

ธุรกิจโฮสเทล จากการแบบสอบถามปลายปิดส าหรับผู้ใช้บริการโฮสเทล 
ในสว่นของผลสรุปจากผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล สามารถจ าแนกได ้4 แนวทาง ไดแ้ก่  
1) การออกแบบผลิตภณัฑส์  าหรบัโฮสเทลตอ้งมีความอเนกประสงค ์ 
2) การออกแบบผลิตภณัฑส์  าหรบัโฮสเทลตอ้งมีความสะดวกในการใชง้าน  
3) การออกแบบผลิตภณัฑส์  าหรบัโฮสเทลตอ้งมีความสวยงาม  
4) การออกแบบผลิตภณัฑส์  าหรบัโฮสเทลตอ้งมีลกูเลน่ หรือ กิมมิค เพ่ือสรา้งกิจกรรมท่ี

ก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งนกัท่องเท่ียวดว้ยกนั 
 

ข้ันตอนที ่5 ผลการวเิคราะหถ์งึองคป์ระกอบของผลติภัณฑร์ะบบโมดูลาร ์
โดยการศึกษาผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร์ท่ีได้รับความนิยมในวงการการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร ์จ  านวน 10 แบรนด ์โดยผลิตภณัฑ์ต่างก็มีจุดเด่นท่ีเป็น
เอกลกัษณข์องแบรนด ์โดยทางผูวิ้จัยไดศ้ึกษาองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีความ
สอดคลอ้งตอ่งานวิจยั โดยสามารถสรุปไดใ้นตารางดงัตอ่ไปนีนี้ ้ 

1 รูปรา่ง และ รูปทรง (Shape & Form) 
2 วสัด ุ(Materials) 
3 โทนส ี(Mood & Tone) 
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4 เทคนิคในการออกแบบ (Technique) 
5 การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย (Usage) 
 

ตาราง 17 สรุปองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร ์
 

สรุปองคป์ระกอบในการออกแบบผลติภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลาร ์

แบรนด ์ รูปร่าง วัสดุ โทนส ี เทคนิค การใช้สอย 

Layer สามเหลี่ยม ใยกญัชง เอิรธ์โทน ไดคทั แขวนบนเพดาน 

Ease หกเหลี่ยม ฝา้ย เอิรธ์โทน การปัก แขวนบนเพดาน 

Kiddee สามเหลี่ยม อลมูิเนียม เอิรธ์โทน การฉล ุ แขวนบนเพดาน 

Slalom หกเหลี่ยม พลาสติก เอิรธ์โทน การฉล ุ แขวนบนเพดาน 

Bloomings สี่เหลี่ยม พลาสติก โมเดิรน์ อดัขึน้รูป แขวนบนเพดาน 

Usm สี่เหลี่ยม ใยสงัเคราะห ์ คลัเลอรฟ์ลู อดัขึน้รูป ตอ่ในแนวตัง้ 

Flitzfelt หกเหลี่ยม ขนสตัว ์ เอิรธ์โทน การฉล ุ แขวนบนเพดาน 

Cabs สี่เหลี่ยม ไฟเบอร ์ เอิรธ์โทน อดัขัน้รูป ตอ่ในแนวตัง้ 

Membrane สามเหลี่ยม พลาสติก โมเดิรน์ อดัขึน้รูป แขวนบนเพดาน 

Everblock สี่เหลี่ยม พลาสติก คลัเลอรฟ์ลู อดัขึน้รูป ตอ่ในแนวตัง้ 

 

(ท่ีมา:จากการสรุปผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารข์องผูวิ้จยั) 

 
โดยผลของการศึกษาองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบ  

โมดลูาร ์พบว่ารูปทรงของแบรนดโ์มดูลารท์ั้งหมดเป็นทรงเรขาคณิต แบรนดส์่วนใหญ่ใช้วัสดุ
สงัเคราะหใ์นการออกแบบคิดเป็นรอ้ยละ 70 และมีกระบวนการผลิตโดยใชเ้ทคนิคการฉลคุิดเป็น
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รอ้ยละ 50 โทนสีส่วนมากนิยมใชเ้อิรธ์โทนคิดเป็นรอ้ยละ 60 และ แบรนดส์่วนใหญ่ตกแต่งดว้ย
วิธีการแขวนคิดเป็นรอ้ยละ 70 

จากตารางสามารถสรุปไดว้า่ แบรนดต์วัอย่างส่วนใหญ่มีการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบ
โมดลูารใ์นรูปทรงเรขาคณิต ซึ่งในแต่ละแบรนดจ์ะมีการออกแบบรูปทรงท่ีแตกตา่งกันออกไปเพ่ือ
สรา้งอตัลกัษณใ์หก้ับผลิตภณัฑข์องตวัเอง เช่นเดียวกับการใชว้สัด ุและ เทคนิคท่ีตอ้งสอดคลอ้ง
กับงานออกแบบ และรูปร่าง เพ่ือเกิดการใชง้านท่ีเหมาะสม รวมไปถึงสนุทรียภาพทางดา้นการ
ตกแต่งภายใน ในส่วนของโทนสีนั้นแบรนดต์ัวอย่างนิยมใช้สีเอิรธ์โทน เน่ืองจากเป็นสีท่ีมีความ
กลมกลืนกบัการตกแตง่บา้นหลายๆสไตล ์เรียบง่าย ไมม่ีอตัลกัษณท่ี์ชดัเจนมากเกินไป จึงเป็นโทน
สีท่ีนิยมใชก้นัมากในวงการการออกแบบ ในส่วนของการใชส้อยนั้นสว่นมากเนน้ไปท่ีการแขวนกับ
เพดานลงมาในแนวดิ่ง เน่ืองจากการใชง้านในลกัษณะนีน้ั้นจะท าใหไ้ม่เสียพืน้ท่ีในส่วนทางเดิน 
ทั้งนี ้ทั้งนั้น การออกแบบระบบโมดูลารน์ั้นมุ่งเนน้ให้มีความยืดหยุ่นในการใช้สอยเป็นหลัก ซึ่ง
ผูบ้ริโภคสามารถประยกุตใ์ชไ้ดท้นัที 

 
ข้ันตอนที ่6 องคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบส าหรับธุรกิจโฮส
เทล 

จากการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูป้ระกอบการโฮสเทลทั้ง 3  แห่ง โดยทาง
ผูวิ้จยัไดด้ึงเอาจดุเด่นของแต่ละโฮสเทล มาสงัเคราะหเ์พ่ือน าไปสูก่ารวิจัย และพัฒนาผลิตภณัฑ์
ตกแตง่ภายในแบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล ซึ่งตัง้ตน้มาจากปัจจยัในประกอบธรุกิจโฮสเทลให้
ประสบความส าเร็จ ผนวกกับการออกแบบผลิตภณัฑ์โดยอาศยัระบบโมดลูารท่ี์ไดร้บัความนิยม
อย่างมากในปัจจบุนั จากการวิจยัรูปแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในแบบโมดลูาร ์ซึ่งไดข้อ้สรุปและ
แนวทางในการออกแบบ โดยสามารถจ าแนกออกเป็น 5 หวัขอ้หลกั โดยผลิตภณัฑต์า่งก็มีจดุเดน่ท่ี
เป็นเอกลกัษณข์องแบรนด ์โดยมีองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑ ์ดงันี ้ 

6.1 รูปร่าง และรูปทรง (Shape & Form) 
ผลการวิจยัชีว้่าลกัษณะรูปแบบยนิูตเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายจะยงัคงความกลมกลืนกับ 

สภาพการตกแต่งภายใน ซึ่งสามารถตอบสนองความหลากหลายใน การจัดวาง จดัเรียง และวาง
ซอ้น ท่ีเกิดความสวยงามและน่าสนใจของผลิตภณัฑ ์การคดัเลือกรูปทรงท่ีไดจ้ากการศึกษาบน
พืน้ฐานของขอ้ก าหนดตอ่ไปนีค้ือ 

1.ชิน้สว่นสามารถพลิกหมนุ ประยกุตเ์พ่ือน าไปสูก่ารใชง้านท่ีหลากหลาย 
2.ชิน้สว่นมีความเป็นอิสระจากกนั เพ่ือป้องกนัการคลาดเคลื่อนของชิน้สว่น  
3.ชิน้สว่นเนน้รูปแบบท่ีเรียบง่าย เพ่ือความสะดวกในการใชง้าน   
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เมื่อพิจารณาถึงรูปทรงเรขาคณิตดา้นเท่า ท่ีมีความสมมาตร และ ตอ้งมีดา้นและ
มมุเท่ากันทกุดา้น โดยสามารถจ าแนกออกมาเป็น 3 ทรงหลกัๆ ดงันี ้ สามเหลี่ยม ส่ีเหลี่ยมจตรุสั  
หกเหลี่ยม โดยใชห้ลกัการของเทเซเลชั่น มาใชใ้นการจดัวา่งองคป์ระกอบทัง้หมด ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑโ์มดลูาร ์ระบบเรขาคณิตท่ีอิงไปกับสดัส่วนของร่างกายมนุษย์
และธรรมชาติขึน้โดยไดส้รา้งมาตราส่วนเรขาคณิตท่ีเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตย์และ
อตุสาหกรรม  

 
ตาราง 18 รูปทรงเรขาคณิตแบบสมมาตรท่ีใชใ้นการออกแบบระบบโมดลูาร ์
 

รูปทรงเรขาคณติแบบสมมาตรทีใ่ช้ในการออกแบบระบบโมดูลาร ์

รูปทรง คุณสมบัติของการจัดสรรพืน้ที ่

ข้อด ี ข้อเสีย 

สามเหลี่ยมดา้นเท่า สามารถน ามาเรียงตอ่ตอ่กนัสนิท
ไมม่ีช่องวา่งในแตล่ะหน่วย 

การต่อระหว่างหน่วยไม่มีความ
แขง็แรงเท่าท่ีควร  

สี่เหลี่ยมจตรุสั สามารถน ามาเรียงตอ่กนัไดใ้น
แนวดิ่ง โดยตอ่กนัสนิทไมม่ีช่องวา่ง
ในแตล่ะหน่วยเมื่อน ามาเรยีงตอ่กนั
ในแนวดิ่ง  

ไมม่ีความหลากหลายในการจัด
วาง 

หกเหลี่ยม สามารถน ามาเรียงตอ่กนัไดใ้น
แนวดิ่ง โดยตอ่กนัสนิทไมม่ชี่องวา่ง
ในแตล่ะหน่วยเมื่อน ามาเรยีงตอ่กนั
ในแนวดิ่ง มคีวามแขง็แรงมากท่ีสดุ  

ไม่สามารถจัดเรียงแบบเต็ม
พื้ น ท่ี ได้ ทั น ที  อ าจ จ ะ ต้ อ ง
ประยุกตรู์ปทรงเพ่ือให้จัดเรียง
ไดเ้ตม็พืน้ท่ี 

 
(ท่ีมา:จากทฤษฎีการออกแบบท่ีดีโดย Dieter Rams) 
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โดยทรงหกเหลี่ยมนั้นเมื่อเรียงต่อกัน ท าใหต้่อกันไดส้นิท ไม่เกิดช่องวา่งระหว่างหน่วย 
และหกเหลี่ยมมีมมุดา้นท่ีเยอะกวา่ท าใหม้ีจดุยึดท่ีมากกวา่ สง่ผลใหโ้ครงสรา้งมั่นคงมากกวา่ทัง้ใน
เรื่องพื้นท่ี และความแข็งแรง ในขณะท่ีวงกลมจะเสียพื้นท่ีระยะห่างระหว่างหน่วยไปบางส่วน  
โดยการท่ีต่อกันสนิทระหว่างหน่วยนั้น ไดข้อ้ดี 2 ประการ คือ ใชป้ระโยชน์พืน้ท่ีไดส้งูสดุ และ มี
ความแข็งแรงในเรื่องของโครงสรา้ง คณุสมบัติขา้งตน้จึงท าใหผู้วิ้จัยเลือกรูปทรงดงักล่าวมาเป็น
รูปทรงหลกัในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
6.2 วัสดุ (Materials) 
การน าวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์งานออกแบบ ผ่านกระบวนการดัดแปลง 

ปรบัเปลี่ยน หรือ แมแ้ต่กระทั้งน  ามารีไซเคิล เพ่ือใหว้ัสดุดงักล่าวสามารถน ามาสรา้งสรรค์งาน
ออกแบบใหมข่ึน้มา ซึ่งถือว่าเป็นการสรา้งมลูคา่ใหก้บัผลิตภณัฑ ์และ เป็นการใชท้รพัยากรอย่าง
คุม้คา่ และเกิดประโยชนส์งูสดุ 

จากการศึกษา และวิเคราะหถ์ึงวสัดใุนการออกแบบ ควรน าวสัดจุากธรรมชาติ ท่ีได้
ท  าการวิจยัมาในหัวขอ้แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สามารถสื่อถึงความเป็นรากเหงา้ทาง
วฒันธรรม โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกโครงสรา้งของผลิตภณัฑด์งันี ้

1. วสัดมุีความแขง็แรง 
2. เหมาะส าหรบังานตกแตง่ภายใน และภายนอก 
3. สามารถน ามาบรูณาการกบัการออกแบบตกแตง่ภายในได ้
จากเกณฑใ์นการคดัเลือกวสัดใุนการน ามาท าเป็นโครงสรา้งของผลิตภณัฑ์ ใน

ปัจจบุนัไมว่า่ผูผ้ลิตและผูค้วบคมุกระบวนการผลิต ลว้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัวสัดอุยู่เสมอทัง้ในเชิงของ
ผูใ้ชว้สัด ุตลอดจนผูอ้อกแบบทัง้ในรูปแบบ องคป์ระกอบ และโครงสรา้ง โดยสามารถจ าแนกวสัดท่ีุ
มีความสอดคลอ้ง และเหมาะสม ตอ่การพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร ์ดงันี  ้
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ตาราง 19 วสัดหุลกัในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายใน  
 

วัสดุหลักในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งภายใน 

วัสดุ คุณสมบัติของวสัดุ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

ไม ้ มีความหนาแนน่ของแผน่ไมส้งู ใชไ้ด้

กบังานทัง้ภายในและ ภายนอกอาคาร 

สามารถใชร้ว่มกบัวสัดอ่ืุนๆ ได ้ 

-หากโดยน า้เป็นเวลานาน

อาจท าใหว้สัดบุวมน า้ได ้

 

เหลก็ ออกแบบรูปทรงไดอ้ย่างอิสระ แขง็แรง 

ทนตอ่ สภาวะอากาศไดด้ี อายกุารใช้

งานนาน เหมาะส าหรบัการท า

โครงสรา้ง 

- มีโอกาสเกิดสนิมได ้

อลมูิเนียม มีความหนาแนน่นอ้ย น้ําหนกัเบา มี 

ความเหนียวมาก ไมเ่สี่ยงตอ่ การ

แตกหกั ทนทานตอ่การเกิดสนิม และ

การผกุรอ่น  

แขง็แรงนอ้ยกวา่เหลก็ 

ดดัแปลงรูปแบบไดย้าก 

อลมูิเนียม มีความหนาแนน่นอ้ย น้ําหนกัเบา มี 

ความเหนียวมาก ไมเ่สี่ยงตอ่ การ

แตกหกั ทนทานตอ่การเกิดสนิม และ

การผกุรอ่น  

แขง็แรงนอ้ยกวา่เหลก็ 

ดดัแปลงรูปแบบไดย้าก 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

วัสดุหลักในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งภายใน 

วัสดุ คุณสมบัติของวสัดุ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

พลาสติก เหมาะส าหรบังาน ตกแตง่ทัง้ภายใน 

และภายนอกอาคาร ทนทานตอ่

สภาวะอากาศ น า้หนกัเบา 

ไมเ่หมาะกบังานโครงสรา้ง 

เน่ืองจากมวลนอ้ยกวา่เหลก็ 

สเตนเลส ไมเ่ป็นสนิม เหมาะกบังานภายใน และ 

นอกอาคารเพราะ ทนตอ่

สภาพแวดลอ้ม 

ราคาสงู 

 

 

(ท่ีมา:จากทฤษฎีการออกแบบท่ีดีโดย Dieter Rams) 

 
จากตารางขา้งตน้ซึ่งอา้งอิงจากการศึกษาในเรื่องของวสัด ุไดข้อ้สรุปว่า โครงสรา้งของ

ผลิตภณัฑเ์หมาะส าหรบัวสัดเุหล็ก เน่ืองจากวสัดท่ีุมีความยั่งยืน มีความเหนียว สามารถขึน้โครง
ดว้ยกรรมวิธีต่างๆได้ง่าย โดยไม่เสี่ยงต่อการแตกหัก และการผุกร่อน มีความหนาแน่นน้อย 
น้ําหนักเบา ท าความสะอาดไดง้่าย ราคาถกู สามารถท าโครงสรา้งในงานออกแบบได ้โดยเหมาะ
ส าหรบัสภาพอากาศในประเทศไทย และเหมาะส าหรบังานตกแตง่ภายใน และภายนอก 

ปัจจบุนันีม้ีการออกแบบและผลิตจากวสัดหุลากหลายชนิด ซึ่งความนิยมในการเลือกซือ้
เลือกใชม้าตกแต่งบา้นก็เปลี่ยนไปตามยคุสมยั เช่น โครงสรา้งวสัดจุากเหลก็ หินออ่น หรือไมช้นิด
ตา่ง ๆ ส  าหรบัเฟอรนิ์เจอรท่ี์ใชว้สัดทุ  าจากไมก้็ถือว่าไดร้บัความนิยมเสมอมา ดว้ยจุดเด่นในเรื่อง
ของโครงสรา้งท่ีมีความแข็งแรง เป็นวสัดจุากธรรมชาติท่ีใหค้วามรูส้ึกถึงบรรยากาศอบอุ่น ผ่อน
คลายกบัการใชชี้วิตในมมุตา่ง ๆ ของท่ีอยู่อาศยั  
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6.3 โทนสี (Mood and Tone) 
มนษุยม์ีความผกูพันธอ์ยู่กับธรรมชาติไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้ม

ท่ีเป็นไม ้มากกวา่ปนูหรือโครงเหลก็ และสีเอิรธ์โทนก็เป็นชดุสีตวัแทนธรรมชาติท่ีใหค้วามหมายใน
เชิงบวก และเป็นมิตรกบัสีทกุกลุ่ม บทความนีจ้ึงเป็นการเรียนรูว้า่เอิรธ์โทนจะสง่ผลกระทบอย่างไร
ตอ่อารมณ ์ตลอดจนการประยุกตใ์ชใ้หเ้กิดความสวยงามคลาสสิคของงานออกแบบดา้นอ่ืน จาก
การศึกษาในเรื่องของโทนสีของผลิตภณัฑ ์โดยมีเกณฑ์ในการคดัเลือกโครงสรา้งของผลิตภณัฑ์
ดงันี ้

1. โทนสีท่ีเป็นมิตรกบัการตกแตง่ทกุๆสไตล ์
2 โทนสีอบอุน่เหมาะกบัการตกแตง่ภายใน 
3 โทนสีท่ีมีความยั่งยืนตอ่สิ่งแวดลอ้ม 
ความหมายของสีเอิรธ์โทนจวบจนปัจจบุันนัน้ยงัไมม่ีความหมายท่ีชดัเจนตายตวั

แต่สามารถอธิบายไดด้ว้ยหลกัแห่งธรรมชาติผืนแผน่ดิน และไดร้วมเอาสีตา่งๆท่ีมีอยู่ในธรรมชาติ
เขา้ไป 

 
ตาราง 20 โทนสีท่ีใชใ้นการออกแบบระบบโมดลูาร ์  
 

โทนสีทีใ่ช้ในการออกแบบระบบโมดูลาร ์

โทนส ี คุณสมบัติของโทนส ี

ข้อด ี ข้อเสีย 

เอิรธ์โทน เหมาะกบัการตกแตง่ท่ีอยู่อาศยั
ทกุๆ สไตล ์เน่ืองจากเป็นโทนสีท่ีไม่
มีอตัลกัษณช์ดัเจน และ เป็นสี
ธรรมชาติท่ีแทจ้ริง 

อาจไม่เหมาะกับกลุ่มวัยรุ่น ท่ี
ชอบความสนกุสนาน เน่ืองจาก
โทนสีดังกล่าวจะดูสุมขุม และ 
อบอุน่ 

โมเดิรน์ เรียบง่าย สามารถน าไปใชไ้ดแ้ทบ
ทกุๆ สถานท่ี  

ไม่เหมาะกับผูท่ี้ตอ้งการตกแต่ง
แบบหลากหลายสีสนั 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

โทนสีทีใ่ช้ในการออกแบบระบบโมดูลาร ์

โทนส ี คุณสมบัติของโทนส ี

ข้อด ี ข้อเสีย 

คลัเลอรฟ์ลู สีสนัสดใส ท าใหรู้ส้กึมชีีวิตชีวาใน
การท ากิจกรรม ใหค้วามรูส้กึ
กระตือรือรน้ 

ไม่เหมาะส าหรับการตกแต่งท่ี
อยู่อาศัย เท่าท่ีควรเน่ืองจาก
มีอลักัษณช์ดัเจน 

 

(ท่ีมา:จากทฤษฎีการออกแบบท่ีดีโดย Dieter Rams และ จากทฤษฎีการออกแบบเพ่ือทกุคน โดย 

Ronald L. Mace) 

การตกแตง่สไตลส์ีเอิรธ์โทน เป็นโทนสีท่ีอา้งอิงมาจากธรรมชาติ โดยในปัจจุบัน
โทนสีนีม้ีความเป็นกลางมากท่ีสดุ สง่ผลใหส้ามารถน าไปตกแตง่ภายใน เพ่ือใหม้ีความกลมกลืนใน
การตกแตง่ทกุๆสไตลไ์ดเ้หมาะสมท่ีสดุ 

 
6.4 เทคนิคในการออกแบบ (Technique) 
เมื่อกล่าวถึงความเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรม สิ่งท่ีบ่งบอกไดถ้ึงการออกแบบ

ผลิตภณัฑท่ี์สามารถสื่อถึงความเป็นทอ้งถ่ิน สิ่งหนึ่งท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีขาดไม่ไดน้ั้นก็ คือ 
เทคนิคในการออกแบบผลิตภณัฑต์า่งๆ ไม่วา่จะเป็นงานหตัถกรรม ท่ีน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ในดา้น
ท่ีเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนัของมนุษย ์ คือ ชนในทอ้งถ่ินสว่นใหญ่ไดใ้ชส้อยผลิตภณัฑท่ี์ท าขึน้  เพ่ือ
อ  านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั  ควบคู่มากับวิวฒันาการดา้นอ่ืนของมนุษย์  โดยมี
เกณฑใ์นการคดัเลือกเทคนิคในการออกแบบของผลิตภณัฑด์งันี ้
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1. มีอตัลกัษณเ์ฉพาะตวั 
2. สามารถน ามาบรูณาการกบังานตกแตง่ภายในในปัจจบุนั 
3 . มีความรว่มสมยั 
หลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์การน าเทคนิคต่างๆมาประยุกต์ ให้มีความ

สวยงามนัน้มีหลกัส  าคญัอยู่ท่ีความคิดสรา้งสรรคใ์นการออกแบบ และใชใ้หเ้หมาะสมกบังาน   
 

ตาราง 21  เทคนิคในการออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายใน  
 

เทคนิคในการออกแบบผลติภัณฑต์กแต่งภายใน 

เทคนิค คุณสมบัติของเทคนิคในการออกแบบ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

การปัก  - สามารสรา้งอตัลกัษณไ์ด้
อย่างเป็นท่ีน่าจดจ า 

- สามารถน ามาประยกุต์
ตกแตง่ท่ีอยู่อาศยัได ้

- สอดคลอ้งกบัแนวคิด Multi - 
Local ในปัจจบุนั 

- ตอ้งใชเ้สน้ใยในการปักซึ่งไม่
เหมาะสมส าหรบัการใชง้าน
ทัง้ภายใน และภายนอก 
เน่ืองจากเสน้ใยไมม่ีความ
แขง็แรง  และ อาจช ารุดง่าย 

 

การฉล ุ - สามารสรา้งอตัลกัษณไ์ด้
อย่างเป็นท่ีน่าจดจ า 

- สามารถผลิตไดง้่ายจาก
เครื่อง CNC 

- สามารถน ามาประยกุต์
ตกแตง่ท่ีอยู่อาศยัได ้

- สอดคลอ้งกบัแนวคิด Multi - 
Local ในปัจจบุนั 

- มีขอ้จ  ากดัทางวสัด ุ เน่ืองจาก
ตอ้งใชว้สัดท่ีุแขง็เท่านัน้ 
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ตาราง 20 (ตอ่) 
 

เทคนิคในการออกแบบผลติภัณฑต์กแต่งภายใน 

เทคนิค คุณสมบัติของเทคนิคในการออกแบบ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

การสาน - สามารสรา้งอตัลกัษณไ์ด้
อย่างเป็นท่ีน่าจดจ า 

- สอดคลอ้งกบัแนวคิด Multi - 
Local ในปัจจบุนั 

- ผลิตไดค้อ่นขา้งยาก ตอ้ง
อาศยัผูเ้ช่ียวชาญดา้นงาน
ดงักลา่วเท่านัน้ 

 

 

(ที่มา:จากการวิเคราะห ์และสงัเคราะหใ์นดา้นเทคนิคในการออกแบบจากแนวคิด เจาะเทรนดโ์ลก 2018 โดย 

TCDC: IN/TO the future” (INdividual and TOgether with the New State of Mind)  

 
จากการพิจารณาในส่วนของเทคนิคในการออกแบบ พบว่าการฉลุโลหะ 

(Pierced work หรือ Open Work) เป็นกรรมวิธีในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เลื่อย หรือตะไบ 
เจาะลงไปบนพืน้ผิวของโลหะ และปรุใหเ้กิดเป็นรูหรือช่องว่าง หรือเป็นลวดลายต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ 
ซึ่งการเจาะเป็นรูหรือเป็นช่องนั้น จะสรา้งความรูส้กึในการมองแบบทะลผุ่าน ช่วยลดน า้หนักทาง
สายตาไดเ้ป็นอย่างดี ในงานเครื่องประดบั การน าเทคนิคฉลเุขา้มาใช ้จะช่วยท าใหชิ้น้งานออกมา
ดนูุ่มนวล เกิดความออ่นพริว้ ใหค้วามรูส้กึโปรง่เบา และเสริมสรา้งมิติใหก้บัชิน้งานไดม้ากขึน้ 

ปัจจุบันการฉลมุีคณุภาพสูงสุดของการตัดดว้ยเครื่องเลเซอร ์และครื่อง CNC 
Router ดว้ยการใชวิ้ธีการฉลแุผน่เหล็กแผ่น แผน่ไม ้ดว้ยเครื่องจักรท่ีมีความทันสมยัควบคมุดว้ย
ระบบคอมพิวเตอร ์จึงไดล้วดลายแนวใหม ่มีเอกลกัษณ ์บ่งบอกถึงรสนิยมของลกูคา้ อีกทัง้แขง็แรง 
ทนทาน โดยเรามีลวดลายให้เลือกมากมายหลายรอ้ยแบบ เหล็กฉลุ ไมฉ้ล ุสามารถน าไปใช้ใน
อาคารไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น แผงตกแต่งผนัง เหล็กฉล ุไมฉ้ลตุกแต่งประตู  หน้าต่าง ผนัง
เหลก็ฉล ุผนงัไมฉ้ล ุแผงบงัตา แผงกนัแดด เป็นตน้ โดยขอ้ดีของการฉลดุว้ยเครื่อง CNC มีดงันี ้

1.ลดกระบวนการผลิตใหส้ัน้ลง   
2. ลดเวลาในการผลิต   
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3. ลดคา่ใชจ้่ายในดา้นแรงงาน   
4. ลดความผิดพลาดในการท างาน  
5. ความแมน่ย าของชิน้งาน  
6. ความแมน่ย าของชิน้งาน 
7. สามารถวางแผนในการผลิตไดแ้มน่ย า  
8. ความหลากหลายของชิน้งาน  
การฉลุซึ่งถือว่าเป็นงานหัตถกรรมอันประณีตของไทยท่ีมีมาอย่างยาวนาน 

กลายเป็นการสรา้งชิน้งานใหม่ๆ ซึ่งในงานวิจัยครัง้นีจ้ะน าเอาเทคนิคสมยัใหม่เขา้มาประยุกตใ์น
สว่นของงานออกแบบจนเป็นลวดลายใหมท่ี่แปลกตาและดรูว่มสมยัเขา้กบัยคุปัจจบุนั 

 
6.5 การใช้งาน และประโยชนใ์ช้สอย (Usage) 
การออกแบบผลิตภณัฑท่ี์มีการใชง้านไดอ้ย่างอเนกประสงคถ์กูออกแบบมา  เพ่ือใหม้ี

ประโยชนห์ลายอย่างในตวั ตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ชง้านดงักล่าว โดยมีความเหมาะสม
ส าหรบัท่ีพกัอาศยัขนาดเลก็  โดยคณุลกัษณะเดน่ของ ผลิตภณัฑแ์บบอเนกประสงคโ์ดยทั่วไป คือ  

1. สามารถแยกชิน้สว่นเพ่ือเปลี่ยนการใชง้าน 
2. สามารถขยบัชิน้สว่นหมนุหรือเปลี่ยนทิศทางการวางได ้ 
3. สามารถน าชิน้สว่นมาตอ่กนัเรียงกนัเกิดการใชง้านจากพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้  
สอดคลอ้งกบับทความท่ีวา่ ในปัจจบุันผลิตภณัฑท่ี์ผูผ้ลิตนิยมน าออกสูต่ลาดนั้น

มีใหเ้ลือกสองลกัษณะดว้ยกัน คือแบบติดตัง้ถาวร และแบบเคลื่อนยา้ยได ้ผลิตภณัฑแ์บบติดตัง้
ถาวร จะมีขนาดท่ีสัมพันธ์กับพื้นท่ีและสามารถก าหนดรูปทรงได้ตามตอ้งการ  แล้วสามารถ
ออกแบบไดต้ามตอ้งการแตม่ีขอ้เสียท่ีไมส่ามารถแยกสว่นในการใชง้านได ้ 
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ตาราง 22  ลกัษณะของการตกแตง่ และ ประโยชนใ์ชส้อย  
 

ลกัษณะของการตกแตง่ และ ประโยชนใ์ชส้อย 

การใช้งานผลติภัณฑ ์ คุณสมบัติของการจดัวางองคป์ระกอบ 

ข้อด ี ข้อเสีย 

ตัง้พืน้ - สามารถจดัสรรพืน้ท่ีไดจ้ริง

และ สามารถขยบัเปลีย่นทิศ

ทางการวางไดอ้ย่างรวดเรว็ 

เสียพืน้ท่ีบรเิวณพืน้ไปบางสว่น 

หากโดนสมัผสัแรงๆ อาจท าให้

โครงสรา้งเคลื่อนได ้

แขวนบนเพดาน - สามารถจดัสรรพืน้ท่ีไดจ้ริง 

และ ติดตัง้สะดวก 

- ใชเ้วลาในการเคลื่อนยา้ย

มากกวา่แบบอ่ืนๆ 

ติดตัง้บนผนงั -เปลีย่นรูปแบบของผนงัเดิม

ดว้ยงานดีไซนท่ี์แปลกใหม ่

-เหมาะสมกบัการตกแตง่เพียง

อย่างเดียว 

 

(ท่ีมา:จากทฤษฎีการออกแบบเพ่ือทกุคน โดย Ronald L. Mace) 

 
จากการศึกษา และวิเคราะหถ์ึงการจัดวางองคป์ระกอบ การใชง้านเพ่ือเป็นการจัดสรร

พืน้ท่ีภายในโฮสเทลเป็นอนัดบัแรก โดยผลิตภณัฑน์ั้นตอ้งมีประสิทธิภาพดา้นการใชง้านจริง ซึ่ง
โฮสเทลนั้นมีพืน้ท่ีท่ีจ  ากัด การจัดวางองคป์ระกอบดว้ยการแขวนจึงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
เน่ืองจากไม่ท  าให้เสียพืน้ท่ีในส่วนบริเวณทางเดิน และ จะไม่ท  าใหโ้ครงสรา้งเสียหาย หรือ ขยับ
เปลี่ยนทิศทางเมื่อเกิดแรงมากระทบ ซึ่งนอกเหนือจากจัดสรรพืน้ท่ีแลว้ยังสามารถ น ามาตกแต่ง
โฮสเทล โดยการจัดวา่งองคป์ระกอบจะเป็นลกัษณะการยึดติดกับผนังหอ้ง เพ่ือเปลี่ยนผนังหอ้ง
เดิมๆใหม้ีสไตลม์ากย่ิงขึน้ และยงัสามารถปรบัเปลี่ยนทิศทางการวาง ใหเ้กิดรูปแบบการใชส้อยท่ี
แตกตา่งกนัออกไป ซึ่งสามารถสื่อกบัผูใ้ชถ้ึงความอเนกประสงคข์องผลิตภณัฑไ์ด ้ 
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ข้ันตอนที ่7 พัฒนารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดูลารส์ าหรับงานตกแต่งภายในโฮสเทล 

จากการสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง ซึ่งเป็นการเก็บขอ้มลูแบบเชิงลกึจากผูป้ระกอบการ 
โฮสเทล จ านวน 3 ราย และ เก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายปิดจากผูใ้ชบ้ริการโฮสเทลจ านวน 
100 ชดุ ซึ่งผลสรุปขอ้มลูจากแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง และ แบบสอบถามปลายปิด เพ่ือน า
ขอ้มลูดงักลา่วไป ออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล สามารถ
จ าแนกได ้7 แนวทาง ไดด้งันี ้

1) การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในส าหรับโฮสเทล ต้องสามารถจัดสรร
พืน้ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกบัหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์
โดยการออกแบบดว้ยระบบโมดลูาร ์จัดวา่เป็นการแกปั้ญหาดา้นพืน้ท่ีไดด้ีท่ีสดุรูปแบบหนึ่ง โดย
ระบบโมดลู่ารถ์กูออกแบบมาใหเ้หมาะส าหรบัพื้นท่ีจ  ากัด เน่ืองจากสามารถประยกุตเ์ป็นฉากกั้น
พืน้ท่ีเพ่ือการจัดสรรพื้นท่ีใหเ้ป็นสัดส่วน นอกเหนือจากนั้นยังสามารถประยุกตเ์ป็นผลิตภัณฑ์
ส  าหรบัการประดบัตกแตง่ท่ีพกัอาศยัได ้

2) การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในส าหรบัโฮสเทลตอ้งมีความเขา้ใจในพฤติกรรม
ของผูใ้ชบ้ริการโฮสเทล  โดยสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการโฮสเทลได ้สอดคลอ้งกบั
หลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์โดยจดัวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถประยกุต ์หรือ
จัดองค์ประกอบไดด้ว้ยตัวเองจัดว่าเป็นวิธีการจัดเรียง แลว้จัดวางท่ีสามารถจัดการไดห้ลาย
รูปแบบ ถึงแมว้่าโฮสเทลจะมีการจัดสรรพืน้ท่ีใชส้อยไวล้ว่งหนา้แลว้ก็ตาม แต่ในขณะท่ีพฤติกรรม 
และความตอ้งการของผูใ้ชง้านเปลี่ยนไป การจัดพืน้ท่ีใชส้อยภายในจึงตอ้งมีการปรบัให้เขา้กับ
บริบทตา่งๆ เพ่ือรองรบัสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคตได ้

3) การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส าหรับโฮสเทลต้องมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว    สอดคล้องกับหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร ์โดยจัดว่าเป็น
ผลิตภณัฑท่ี์สามารถสรา้งเอกลกัษณ์ เป็นการสร้างจุดเด่น และสรา้งความน่าสนใจใหก้บัโฮสเทล 
เพื่อแสดงความเป็นตวัตน และ ความเป็นอตัลกัษณ์ ทีถ่่ายทอดออกมาจากแนวคดิ และ รสนิยม 
ของเจา้ของโครงการ ผ่านเปงานออกแบบทีเ่ป็นรปูธรรมไดด้อียา่งยิง่ 

4) การออกแบบผลิตภัณฑส์ าหรับโฮสเทลต้องมีความอเนกประสงค ์สอดคลอ้งกบั
หลักการในการออกแบบผลิตภณัฑ์ระบบโมดลูาร  ์โดยหัวใจส  าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ดงักลา่ว คือ การใชง้านท่ียืดหยุ่นในพืน้ท่ีจ  ากดั สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบไดม้ากกวา่หนึ่งรูปแบบ 
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5) การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโฮสเทลต้องมีความสะดวกในการใช้งาน 
สอดคลอ้งกบัหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์โดยการออกแบบดงักล่าว มีการ
ค  านึงถึงความเรียบง่ายในการออกแบบเป็นหลกั ซึ่งสะดวกตอ่การงานส าหรบัผูบ้ริโภคอย่างย่ิง 

6) การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโฮสเทลต้องมีความสวยงาม  สอดคลอ้งกับ
หลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์นอกเหนือจากการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพแลว้ 
ความสวยงาม หรือ สนุทรียภาพในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑก์็เป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่างย่ิงในการ
ออกแบบ 

7) การออกแบบผลิตภัณฑส์ าหรับโฮสเทลต้องมีลูกเล่น หรือ กิมมิค เพ่ือสรา้ง
กิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพันธ์ระหว่างนักท่องเท่ียวดว้ยกัน  สอดคลอ้งกับหลกัการในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร  ์โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ดังกล่าวควรมีการสอดแทรก
กิจกรรมเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านได ้มีส่วนร่วมกับผลิตภณัฑ์ ซึ่งอยู่ในขอบเขตความสามารถของผูใ้ชง้าน 
และผลิตภณัฑด์งักลา่วสามารถตอบสนองตอ่ผูใ้ชง้านภายในโฮสเทลได  ้

 
7.1 สรุปองคป์ระกอบในการพัฒนาผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลาร์

ส าหรับธุรกิจโฮสเทล 
โดยทางผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ

สอดคลอ้งตอ่งานวิจยัดงันี ้ 
1. รูปรา่ง และ รูปทรง (Shape & Form) 
2. วสัด ุ(Materials) 
3. โทนสี (Mood & Tone) 
4. เทคนิคในการออกแบบ (Technique) 
5. การใชง้าน และ ประโยชนใ์ชส้อย (Usage) 
 
7.1.1 รูปทรงหกเหลี่ยม  
ผลการวิจยัชีว้า่ลกัษณะรูปแบบเรขาคณิตท่ีเรียบง่าย โดยยงัคงมีความกลมกลืน

ภายในสภาพแวดลอ้มภายในท่ีพกัอาศยั ซึ่งการจดัวาง จดัเรียง และวางซอ้น สามารถท าไดห้ลาย
รูปแบบ และ มีความสวยงามและน่าสนใจของผลิตภณัฑ ์โดยการคดัเลือกรูปทรงในการออกแบบ 
โดยมขีอ้ก าหนดตอ่ไปนีค้ือ 

1.ชิน้สว่นสามารถพลิกหมนุ ประยกุตเ์พ่ือน าไปสูก่ารใชง้านท่ีหลากหลาย 
2.ชิน้สว่นมีความเป็นอิสระจากกนั เพ่ือป้องกนัการคลาดเคลื่อนของชิน้สว่น  
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3.ชิน้สว่นเนน้รูปแบบท่ีเรียบง่าย เพ่ือความสะดวกในการใชง้าน  โดยทรงหก
เหลี่ยมนั้นเมื่อเรียงต่อกัน ท าให้ต่อกันไดส้นิท ไม่เกิดช่องว่างระหว่างหน่วย และหกเหลี่ยมมีมุม
ดา้นท่ีเยอะกว่าท าใหม้ีจุดยึดท่ีมากกว่า ส่งผลให้โครงสรา้งมั่นคงมากกว่าทั้งในเรื่องพื้นท่ี และ
ความแข็งแรง ในขณะท่ีวงกลมจะเสียพืน้ท่ีระยะห่างระหว่างหน่วยไปบางส่วน โดยการท่ีต่อกัน
สนิทระหว่างหน่วยนั้น ไดข้อ้ดี 2 ประการ คือ ใชป้ระโยชนพื์น้ท่ีไดส้งูสดุ และ มีความแข็งแรงใน
เรื่องของโครงสรา้ง คณุสมบตัิขา้งตน้จึงท าใหผู้วิ้จยัเลือกรูปทรงดงักลา่วมาเป็นรูปทรงหลกัในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ ์

 
ภาพประกอบ 132 ภาพแสดงรูปทรงหกเหลี่ยมท่ีใชใ้นการออกแบบ 

  
จากการวิจยัของผูวิ้จยัพบวา่ การออกแบบแบบโมดลูารน์ั้นในแต่ละชิน้ส่วนใหญ่

เป็นรูปทรงเรขาคณิตทัง้หมด เน่ืองจากสะดวกตอ่การออกแบบ ผลิต และ สะดวกต่อการน าไปใช ้
โดยหลกัส  าคญัของโมดลู่ารน์ั้นเนน้ความเรียบง่ายเป็นหลกั โดยผูวิ้จัยไดวิ้เคราะหรู์ปเรขาคณิตท่ี
เหมาะส าหรับการจัดสรรพื้นท่ี   ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถตอบสนองพฤติกรรมของ
นักท่องเท่ียวโฮสเทลได้ ในกรณีของโฮสเทลซึ่งเป็นท่ีท่ีมีพื้นท่ีใช้สอยภายในอย่างจ ากัด การ
ออกแบบส่วนกั้นหอ้งหรือพืน้ท่ีดว้ยองคป์ระกอบท่ีแลดโูปร่งเบา ก็จะช่วยแกไ้ขปัญหาพืน้ท่ีท่ีแลดู
อึดอดัคบัแคบใหแ้ลดกูวา้งขึน้ หรืออาจท าการดดัแปลงการออกแบบให้ส่วนท่ีเป็นองคป์ระกอบ
แบ่งกัน้และพืน้ท่ีท่ีโดนแบ่งกัน้นัน้สามารถมีประโยชนใ์ชส้อยมากขึน้ไดอี้กดว้ย 

จากการศกึษา การแบ่งพืน้ท่ีภายในของโฮสเทล โดยสว่นมากอาจจะกัน้หอ้ง หรือ
อาจจะไม่มีการกั้นขึน้กับการออกแบบของแต่ละโครงการ การศึกษาจากตวัอย่างโฮสเทลพบว่า
พืน้ท่ีใชง้านส่วนมาก เป็นส่วนของพืน้ท่ีสว่นกลาง ซึ่งเป็นพืน้ท่ีตอ่เน่ืองกบัส่วนรบัประทานอาหาร 
ท าอาหาร เตรียมอาหาร ในบางกรณี พืน้ท่ีดงักล่าวอาจจะอยู่ติดกบั โถงทางเขา้ ซึ่งสอดคลอ้งกับ
แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑโ์มดลูาร ์ระบบเลขาคณิตท่ีอิงไปกับสดัสว่นของรา่งกายมนษุย์
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และธรรมชาติขึน้โดยไดส้รา้งมาตราส่วนเรขาคณิตท่ีเป็นพื้นฐานในการออกแบบสถาปัตย์และ
อตุสาหกรรม ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ในกรณีดงักล่าวตอ้งสามารถตอบโจทยก์ารใชชี้วิตของ
นกัท่องเท่ียวได ้

 
ภาพประกอบ 133 ภาพแสดงรูปทรงหกเหลี่ยมท่ีใชใ้นการออกแบบ 

 
รูปทรงหกเหลี่ยม (Hexagon) เหมาะสมท่ีจะน ามาออกแบบในงานวิจัยครัง้นี ้ ก็

เป็นเพราะว่า รูปหกเหลี่ยม น าเรียงติดกันได้อย่างแนบสนิท ไม่มีช่องว่างใดๆเหลืออยู่เลย  
สว่นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมนัน้ แมว้า่จะเรียงกนัไดแ้นบสนิทก็จริง แตเ่มื่อค  านวนดแูลว้ รูปทรงหก
เหลี่ยมให้พื้นท่ีมากกว่า การพัฒนารูปแบบโมดูลาร์ตกแต่งภายใน จากรูปทรงหกเหลี่ยม  
ใช้ประโยชน์พืน้ท่ีไดส้งูสุด และ มีความแข็งแรงในเรื่องขอโครงสรา้ง คุณสมบัติขา้งตน้จึงท าให้
ผูวิ้จยัเลือกรูปทรงดงักลา่วมาเป็นรูปทรงหลกัในการออกแบบ ผลิตภณัฑ ์โดยมีขนาดดงันี ้

 

 
ภาพประกอบ 134 ภาพแสดงรูปทรงหกเหลี่ยมท่ีใชใ้นการออกแบบ 
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 ภาพประกอบ 135 ภาพแสดงขนาดของผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในแบบโมดลูาร ์

 
7.1.2 วัสดุทีใ่ช้ในการออกแบบ 
การสรา้งสรรคง์านออกแบบ ผ่านกระบวนการดดัแปลง ปรบัเปลี่ยน หรือ แมแ้ต่

กระทัง้น  ามารีไซเคิล เพ่ือใหว้สัดดุงักลา่วสามารถน ามาสรา้งสรรคง์านออกแบบใหมข่ึน้มา ซึ่งถือวา่
เป็นการสรา้งมลูคา่ใหก้บัผลิตภณัฑ ์และ เป็นการใชท้รพัยากรอย่างคุม้คา่ และเกิดประโยชนส์งูสดุ 
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จากการศกึษา และวิเคราะหถ์ึงวสัดใุนการออกแบบ ควรน าวสัดจุากธรรมชาติ ท่ี
ไดท้  าการวิจัยมาในหัวขอ้แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์สามารถสื่อถึงความเป็นรากเหงา้
ทางวฒันธรรม โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกโครงสรา้งของผลิตภณัฑด์งันี ้

1. วสัดมุีความแขง็แรง 
2. เหมาะส าหรบังานตกแตง่ภายใน และภายนอก 
3. สามารถน ามาบรูณาการกบัการออกแบบตกแตง่ภายในได ้
ปัจจุบนันีม้ีการออกแบบและผลิตจากวสัดหุลากหลายชนิด ซึ่งความนิยมในการ

เลือกซือ้เลือกใชม้าตกแตง่ท่ีพกัอาศยัก็เปลี่ยนไปตามยคุสมยั เช่น โครงสรา้งวสัดจุากเหลก็ หรือไม้
ชนิดต่าง ๆ ส  าหรบัผลิตภณัฑ์ท่ีใชว้สัดทุ  าจากไม ้ก็ถือว่าไดร้บัความนิยมเสมอมา ดว้ยจุดเด่นใน
เรื่องของโครงสรา้งท่ีมีความแข็งแรง เป็นวัสดุจากธรรมชาติท่ีใหค้วามรูส้ึกถึงบรรยากาศอบอุ่น 
ผอ่นคลายกบัการใชชี้วิตในมมุตา่ง ๆ ของท่ีอยู่อาศยั  

 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 136 ภาพแสดงวสัดหุลกัท่ีใชใ้นการออกแบบ 

 

จากการวิจัย พบวา่ การพฒันารูปแบบโมดลูารต์กแต่งภายใน ท่ีใชไ้มเ้ป็นวสัดธุรรมชาติ 
ท่ีเรียบง่ายแต่มีรูปแบบและการใช้งานท่ีหลากหลาย โดยมีทั้งความสวยงามเป็นวัสดธุรรมชาติ  
ท่ีสามารถใช้งานไดจ้ริง และยังเป็นวสัดุท่ีมีความยั่งยืน สามารถน ามาใช้เป็นผนังภายในหรือ
น ามาใชต้กแต่งในอาคาร เหมาะส าหรบัการใชง้านไดอ้ย่างหลากหลายรูปแบบ เน่ืองดว้ยสภาพ
อากาศของประเทศไทยเป็นเมืองรอ้นชืน้ สไตลก์ารออกแบบท่ีเขา้กันไดด้ีกับประเทศเราจึงเป็น
สไตล ์Tropical อีกหนึ่งภาพจ าเมื่อเรากล่าวถึงการออกแบบสไตล ์Tropical แลว้ ก็คงจะเป็นการ
ตกแต่งบา้นหรืออาคารดว้ยวสัดธุรรมชาติ ซึ่งสภาพอากาศดงักลา่วยังเหมาะกบัวสัดอุย่าง เหลก็ท่ี



  161 

มีอายกุารใชง้านท่ียาวนาน   เหล็กนัน้มีประโยชนอ์ย่างมากในการก่อสรา้ง ในโรงงานอตุสาหกรรม
อีกทัง้ยงัเป็นสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งใชใ้นการสรา้งบา้น อาคาร ตา่งๆ ดงันัน้เหลก็จึงมีความส าคญัอย่างย่ิง
ในงานตกแตง่ภายใน 
 

7.1.3 โทนสีเอริธ์โทน 
สีเอิรธ์โทนก็เป็นชุดสีตวัแทนธรรมชาติท่ีใหค้วามหมายในเชิงบวก และเป็นมิตร

กับสีทุกกลุ่ม โทนสีเอิรธ์โทนจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออารมณ์ ตลอดจนการประยุกตใ์ชใ้หเ้กิด
ความสวยงามคลาสสิคของงานออกแบบดา้นอ่ืน จากการศึกษาในเรื่องของโทนสีของผลิตภณัฑ ์
โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกโครงสรา้งของผลิตภณัฑด์งันี ้

1 โทนสีท่ีเป็นมิตรกบัการตกแตง่ทกุๆสไตล ์
2 โทนสีอบอุน่เหมาะกบัการตกแตง่ภายใน 
3 โทนสีท่ีมีความยั่งยืนตอ่สิ่งแวดลอ้ม 

 
ภาพประกอบ 137 ภาพแสดงสีเอิรธ์โทน 

 
การตกแตง่สไตลส์ีเอิรธ์โทน เป็นโทนสีท่ีอา้งอิงมาจากธรรมชาติ โดยในปัจจุบัน

โทนสีนีม้ีความเป็นกลางมากท่ีสดุ สง่ผลใหส้ามารถน าไปตกแตง่ภายใน เพ่ือใหม้ีความกลมกลืนใน
การตกแตง่ทกุๆสไตลไ์ดเ้หมาะสมท่ีสดุ 
 

7.1.4 เทคนิคในการออกแบบ  
เมื่อกล่าวถึงความเป็นรากเหงา้ทางวฒันธรรม ส่ิงท่ีบ่งบอกไดถ้ึงการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสื่อถึงความเป็นท้องถ่ิน สิ่งหนึ่งท่ีเป็นองคป์ระกอบหลักท่ีขาดไม่ไดน้ั้นก็  
คือ เทคนิคในการออกแบบผลิตภณัฑต์า่งๆ ไมว่า่จะเป็นงานหตัถกรรม ท่ีควบคูม่ากบัวิวฒันาการ
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ดา้นอ่ืนของมนษุย  ์โดยใชส้อยผลิตภณัฑท่ี์ท าขึน้  เพ่ืออ  านวยความสะดวกสบายในชีวิตประจ าวนั  
โดยมีเกณฑใ์นการคดัเลือกเทคนิคในการออกแบบของผลิตภณัฑด์งันี  ้

1. มีอตัลกัษณเ์ฉพาะตวั 
2. สามารถน ามาบรูณาการกบังานตกแตง่ภายในในปัจจบุนั 
3 . มีความรว่มสมยั 

ปัจจุบันการฉลุมีคุณภาพสูงสดุของการตดัดว้ยเครื่องเลเซอร ์และครื่อง CNC Router 
ดว้ยการใชวิ้ธ๊ฉลแุผ่นเหลก็แผ่น แผ่นไม ้ดว้ยเครื่องจักรท่ีทันสมยัควบคมุดว้ยระบบคอมพิวเตอร ์  
จึงไดล้วดลายแนวใหม ่มีเอกลกัษณ ์
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 138 ภาพแสดงการประยกุตง์านออกแบบดว้ยการฉล ุ

 

 บ่งบอกถึงรสนิยมของกลุ่มเป้ามหาย อีกทั้งแข็งแรง ทนทาน โดยมีลวดลายให้เลือก
มากมายหลายรอ้ยแบบ เหลก็ฉล ุไมฉ้ล ุสามารถน าไปใชใ้นอาคารไดห้ลากหลายรูปแบบ เช่น แผง
ตกแตง่ผนงั เหลก็ฉล ุไมฉ้ลตุกแตง่ประต ูหนา้ตา่ง แผงบงัตา แผงกนัแดด เป็นตน้ 

ภาพประกอบ 139 ภาพแสดงการจดัวางผลิตภณัฑ ์
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7.1.5 การใช้งาน และประโยชนใ์ช้สอย 
การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้งานไดอ้ย่างอเนกประสงคถ์ูกออกแบบมา  

เพ่ือให้มีประโยชน์หลายอย่างในตวั ตอบโจทย์ความตอ้งการของผูใ้ช้งานดงักล่าว โดยมีความ
เหมาะสมส าหรับท่ีพักอาศัยขนาดเล็ก จากความต้องการท่ี แตกต่างของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์
อเนกประสงคส์มยัใหมถ่กูออกแบบดว้ยจดุมุง่หมาย ในการลดขนาดพืน้ท่ีอยู่อาศยัโดยคณุลกัษณะ
เดน่ของ ผลิตภณัฑแ์บบอเนกประสงคโ์ดยทั่วไปคือ  

1. สามารถแยกชิน้สว่นเพ่ือเปลี่ยนการใชง้าน 

2. สามารถขยบัชิน้สว่นหมนุหรือเปลี่ยนทิศทางการวางได ้ 
3. สามารถน าชิน้สว่นมาตอ่กนัเรียงกนัเกิดการใชง้านจากพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้  
จากการศึกษา และวิเคราะหถ์ึงการจัดวางองคป์ระกอบ การใชง้านเพ่ือเป็นการ

จดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลเป็นอนัดบัแรก โดยผลิตภณัฑน์ัน้ตอ้งมีประสิทธิภาพดา้นการใชง้านจริง  
ซึ่งโฮสเทลนั้นมีพืน้ท่ีท่ีจ  ากัด การจัดวางองคป์ระกอบดว้ยการแขวนจึงมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ 
เน่ืองจากไม่ท  าให้เสียพืน้ท่ีในส่วนบริเวณทางเดิน และ จะไม่ท  าใหโ้ครงสรา้งเสียหาย หรือ ขยับ
เปลี่ยนทิศทางเมื่อเกิดแรงมากระทบ 

นอกเหนือจากจัดสรรพืน้ท่ีแลว้ยงัสามารถ น ามาตกแต่งโฮสเทล โดยการจดัวาง
องคป์ระกอบจะเป็นลกัษณะการยึดติดกบัผนงัหอ้ง เพ่ือเปลี่ยนผนงัหอ้งเดิมๆใหม้ีสไตลม์ากย่ิงขึน้ 
และยังสามารถปรับเปลี่ยนทิศทางการวาง ให้เกิดรูปแบบการใช้สอยท่ีแตกต่างกันออกไป  
ซึ่งสามารถสื่อกบัผูใ้ชถ้ึงความอเนกประสงคข์องผลิตภณัฑไ์ด ้ 

จากการวิจัย พบวา่ โฮสเทลมีพืน้ท่ีท่ีใชร้่วมกนัเป็นสว่นใหญ่ ส่งเสริมใหผู้เ้ขา้พัก
ไดม้ีการปฏิสมัพนัธท์างสงัคมไดพ้บปะท าความรูจ้กั พดูคยุแลกเปลี่ยนประสบการณต์า่ง ๆ และท า
กิจกรรมร่วมกนัดว้ยเหตนีุโ้ฮสเทล จึงมีพืน้ท่ีท่ีใหค้วามเป็นสว่นตวัค่อนขา้งนอ้ย โดยลกัษณะพืน้ท่ี
ภายในโฮสเทลมี 3 ลกัษณะดว้ยกัน ไดแ้ก่ พื้นท่ีสาธารณะ พื้นท่ีกึ่งสาธารณะ และพืน้ท่ีส่วนตัว  
ซึ่งลกัษณะพืน้ท่ีเหลา่นีเ้ป็นตวัก าหนด ขอบเขตการปฏิสมัพนัธ ์และการใชง้านของบุคคลหรือกลุ่ม 
นอกจากนีใ้นการออกแบบการจัดการพืน้ท่ีภายในโฮสเทล นั้นตอบสนองต่อพฤติกรรม กิจกรรม 
และความตอ้งการของนักท่องเท่ียวท่ีใชบ้ริการจริงหรือไม่โดยศึกษาพืน้ท่ีใชส้อยหลกั ๆ 3 พืน้ท่ี 
ไดแ้ก่ พืน้ท่ีสาธารณะ พืน้ท่ีกึ่งสาธารณะ พืน้ท่ีส่วนตวั โดยท าความเขา้ใจซึ่งกันและกันระหว่าง
สภาพแวดลอ้ม หรือบริบทภายในโฮสเทลกบัผูใ้ชส้อยซึ่งเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้ใชบ้ริการ   
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ภาพประกอบ 140 ภาพแสดงการใชง้านผลิตภณัฑ ์

 

หากทางผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประสงค์ท่ีจะท าการจัดสรรพื้นท่ีให้มีความ
สาธารณะกึ่งสาธารณะ หรือ สว่นตวั ท่านสามารถปรบัเปลี่ยนพืน้ท่ีไดท้นัทีโดยน าแผน่ไมท่ี้ไดจ้าก
การฉลมุาประกอบเขา้กับตวัโครงเหลก็ หรือเอาออกตามตอ้งการไดอ้ย่างง่ายดาย โดยไม่ตอ้งซือ้
ผลิตภณัฑชิ์น้ใหม ่ซึ่งในจดุนีแ้สดงใหเ้ห็นถึงความยืดหยุ่นในการใชง้าน 

สอดคลอ้งกบับทความท่ีวา่ IKEA Effect คือพฤติกรรมทางจิตวิทยาของผูบ้ริโภค
ท่ีทรงพลงัท่ีจะช่วยเพ่ิมมลูคา่ใหก้ับสินคา้หรือบริการได ้โดยมีการเปิดช่องวา่งใหก้ลุม่เป้าหมายได้
เขา้มารว่มสรา้งสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ซึ่งหลกัการดงักล่าว คือ การใหก้ลุม่เป้าหมายสามารถออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์และมีสว่นรว่มกบัผลิตภณัฑน์ัน้ไดน้ัน้เอง โดยท่ีขัน้ตอนการท านัน้ตอ้งไมซ่ับซอ้นเกินไป 
และอยู่ในขอบเขตความสามารถของผูใ้ชง้าน เพ่ือใหพ้วกเขาสามารถท าส  าเรจ็ได ้รูส้กึภมูิใจไปกับ
ผลิตภณัฑ ์มอบประสบการณท่ี์ท้าทายให้กับลกูคา้ และรูส้ึกว่าผลิตภณัฑ์ชิน้นั้นมีค่ามากขึน้ใน
ท่ีสดุ 

การจัดแบ่ งกลุ่มป ระโยชน์ใช้สอย  (Grouping & Zoning) กลุ่ม กิจกรรม
(Grouping) แบ่งออกเป็น กลุ่มกิจกรรมหลกั และกลุ่มกิจกรรมรอง และตามหลักการออกแบบ
พื้นท่ีใช้สอยอาคารต่างๆในงานสถาปัตยกรรม ยังสามารถจัดแบ่งเป็นเขตหรือบริเวณต่างๆ 
(Zoning) ได้ โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ (ทั้งทางประโยชน์ใช้สอย ลักษณะทาง
กายภาพ หรือสภาพวิถี ชีวิตความเป็นอยู่)  

1) พื้นท่ีสาธารณะ (Public Area) คือ บริเวณท่ีจะให้บริการกลุ่มผู้ใช้อาคาร 
ดา้นหนา้ และพืน้ท่ีตอ้นรบั 

 2) พืน้ท่ีกึ่งสาธารณะ (Semi-Public Area) คือ พืน้ท่ีใหบ้ริการแก่กลุม่ผูใ้ชอ้าคาร 
เฉพาะกลุม่หรือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะภายใน มีความพลกุพลา่นนอ้ยกวา่เขตสาธารณะ  
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3) พืน้ท่ีสว่นตวั (Private Area) คือ เขตสว่นตวัท่ีผูใ้ชอ้าคารทั่วไปไมส่ามารถท่ี 
จะ เขา้ถึงไดซ้ึ่งเป็นเขตท่ีจ  ากดักลุม่ผูใ้ชอ้าคารใหม้ีความเป็นสว่นตวัและปลอดภยั 

โดยผลิตภัณฑ์แบบโมดลูาร ์โดยสามารถปรบัเปลี่ยนประโยชน์ใชส้อยไดต้าม
พฤติกรรมของนักท่องเท่ียว ไม่ว่าจะดว้ยการจัดการยูนิตย่อยของระบบโมดลูารโ์ดยการจัดเรียง 
เปลี่ยนทิศทางการวาง เพ่ือสรา้งประโยชนใ์ชส้อยรูปแบบใหม ่โดยมีลกัษณะของยูนิตย่อยสามารถ
ออกแบบใหเ้ป็นในรูปทรงท่ีเรียบง่าย ใชง้านสะดวก มีการใชง้านท่ียืดหยุ่น สอดคลอ้งกบัหลกัการ
ส  าคญัของการออกแบบระบบโมดลูาร ์ซึ่งองคร์วมของการออกแบบสื่อถึงประโยชนใ์ชง้านไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุไดด้งัตอ่ไปนี ้

 
ภาพประกอบ 141 ภาพแสดงการประยกุตก์ารใชง้านของผลิตภณัฑ ์
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ตาราง 23 การจ าแนกพืน้ท่ีใหเ้หมาะสมกบังานใชง้านผลิตภณัฑ ์
 

ผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์ าหรับธุรกิจโฮสเทล 

ผลิตภัณฑต์กแต่งภายในแบบโมดูลาร ์ ประเภทพืน้ที ่

 

 

 

 

สาธารณะ 

 

 

 

 

 

กึ่งสาธารณะ 

 

 

 

 

 

สว่นตวั 
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ส าหรบัผลิตภณัฑต์วัอย่างนีเ้หมาะส าหรบัพืน้ท่ีสาธารณะเน่ืองจากสามารถมอง
ทะลผุ่านไดถ้ึง 80 และ 60 เปอรเ์ซน ตามล าดบั ซึ่งเหมาะส าหรบัจดัสรรพืน้ท่ีดงันี ้พืน้ท่ีสว่นหนา้
ของโฮสเทล หรือ ภายนอกโฮสเทล หรือ อาจรวมไปถึงพืน้ท่ีตอ้นรบั ซึ่งสามารถประยุกตใ์ชไ้ดต้าม
ความเหมาะสมของพืน้ท่ีในโฮสเทล ในกรณีตอ้งการปรบัใชก้บัพืน้ท่ีอ่ืนก็สามารถท าไดท้นัที 

ส าหรบัผลิตภณัฑต์วัอย่างนีเ้หมาะส าหรบัพืน้ท่ีกึ่งสาธารณะเน่ืองจากสามารถ
มองทะลผุ่านไดถ้ึง 40 และ 20 เปอรเ์ซน ตามล าดบั คือ พืน้ท่ีใหบ้ริการแก่ กลุ่มผูใ้ชอ้าคาร เฉพาะ
กลุ่มหรือเป็นพืน้ท่ีสาธารณะภายในกลุ่ม มีความพลกุพล่านนอ้ยกว่าเขตสาธารณะ ซึ่งเหมาะ
ส าหรับจัดสรรพื้นท่ีดังนี้ พื ้นท่ีส่วนกลาง ของโฮสเทล พื้นท่ีนันทนาการต่างๆ  ซึ่งสามารถ
ประยกุตใ์ชไ้ดต้ามความเหมาะสมของพืน้ท่ีในโฮสเทล 

ส าหรบัผลิตภณัฑต์วัอย่างนีเ้หมาะส าหรบัพืน้ท่ีส่วนตวัเน่ืองจากไม่สามารถมอง
ทะลผุา่นได ้เหมาะส าหรบัพืน้ท่ีท่ีตอ้งการความเป็นสว่นมาก เช่น บริเวณหอ้งพกั หรือ หอ้งน า้ ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 

พืน้ท่ีภายในโฮสเทลนั้นควรมีความยืดหยุ่นสามารถ ปรบัเปลี่ยนตามความตอ้งการของ
แต่ละบุคคลได ้ดงันั้น ควรจัดสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถตอบสนอง  ความตอ้งการท่ีเปลี่ยนแปลง
ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความต้องการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือการออกห่างจากผูอ่ื้นเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการปฏิสมัพนัธท์างสงัคม โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีมีระดบัการควบคมุการ ปฏิสมัพนัธ์
ทางสงัคมกบัผูอ่ื้นใหม้ีความแตกตา่งกนั  

โดยสามารถสรุปแนวทางในพัฒนาผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธุรกิจ
โฮสเทลนั้น จากการวิจัย น าไปสู่แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร์
ส  าหรับธุรกิจโฮสเทล ทั้ง 7 แนวทาง ผนวกกับ 5 องค์ประกอบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
สอดคลอ้งกบังานวิจยัครัง้นี ้สามารถสรุปไดด้งัตารางตอ่ไปนี ้  
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ตาราง 24 ตารางแสดงผลสรุปการออกแบบผลิตภณัฑ ์
 

สรุปปัจจยัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลารส์ าหรบัธุรกิจโฮสเทล 
1.จดัสรรพื้นที่
ได้อยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

2.เขา้ใจ
พฤตกิรรม
นักทอ่งเทีย่ว 

3.มี
เอกลกัษณ์ 

4.มคีวาม
อเนกประสงค ์

5.สะดวกตอ่
การใชง้าน 

6.สวยงาม 7.มกีมิมคิ 

องค์ประกอบในการออกแบบ
ผลิตภณัฑ ์

 

1.รูปทรงหกเหลีย่ม        
2.วสัดุไมแ้ละเหลก็        
3.เทคนิคการฉล ุ        
4.โทนสเีอริธ์โทน        
5.การตดิตัง้แบบแขวน        

   

จากตารางสามารสรุปผลไดว้่า แนวทางในการการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งภายใน
ระบบโมดูลารส์  าหรับธุรกิจโฮสเทล ทั้ง 7 แนวทาง ผนวกกับ 5 องคป์ระกอบในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ มีความสอดคลอ้งกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร ์และ 
สอดคลอ้งตอ่งานวิจยัในครัง้นีอ้ย่างมีนยัยะส าคญั 
 

7.2 สรุปองค์ประกอบด้านการตลาด ของผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบ 
โมดูลารส์ าหรับธุรกิจโฮสเทล 

ในส่วนของการส  ารวจและวิเคราะห์ปัญหาด้วยค  าถาม  (5w1H) เทคนิคการ
วิเคราะหปั์ญหาท่ีใชม้ากท่ีสดุในระดบัสากล โดยเป็นการคิดวิเคราะห ์ท่ีใชค้วามสามารถในการ
จ าแนก แยกแยะ องคป์ระกอบตา่ง ๆ โดยประกอบไปดว้ย 6 หวัขอ้ดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 142 ภาพแสดงการส  ารวจและวิเคราะหปั์ญหาดว้ยค  าถามของผูวิ้จยั 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ ภายนอกขององคก์ร  (SWOT) เพ่ือวิเคราะห ์จุดแข็ง
จดุออ่น รวมไปถึงการปรบักลยทุธข์องธรุกิจ เพ่ือประเมินสถานการณ ์ซึ่งนิยมเรียกกันวา่ “กลยทุธ์
การบริหาร”  โดยสามารถจ าแนกไดด้งันี ้

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 143 ภาพแสดงการวิเคราะหปั์จจยัภายใน และ ภายนอกขององคก์รของผูวิ้จยั 
 

แบบจ าลองธุรกิจ  มี 9 ส่วน เพ่ือใหทุ้กคนสามารถสื่อสารไดอ้ย่างชัดเจนทั้งคนภายใน 
และนอกองค ์เพ่ือจะปรบัจุดอ่อน หรือเสริมจุดแข็งรวมไปถึงการปรบักลยทุธ์ของธรุกิจไดส้ะดวก
และ รวดเรว็ สามารถสรุปไดด้งัแบบจ าลองธรุกิจดงันี ้

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาพประกอบ 144 ภาพแสดงแบบจ าลองธรุกิจของผูวิ้จยั 
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ภาพประกอบ 145 ภาพแสดงการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑบ์นเวป็ไซต ์

 

ทางผู้วิจัยได้ท  าแบบจ าลองเว็ปไซต์ ซึ่งเป็นการวางแผนธุรกิจในด้านการ
สนบัสนุนการตลาด รวมไปถึงการใหข้อ้มลูของตวัผลิตภณัฑต์า่งๆ ไมว่า่จะเป็น ราคา รายละเอียด 
รวมไปถึงจะมีบริการหลังการขายหากผลิตภณัฑ์ช  ารุด หรือ ปรึกษาไม่ว่าในกรณีใดๆ สามารถ
ติดตอ่ไดท้นัที ซึ่งจะท าใหส้ะดวกตอ่ผูบ้ริโภคในการติดตอ่ และ การสั่งซือ้ผลิตภณัฑข์องทางเรา 

 
ภาพประกอบ 146 ภาพแสดงการใหข้อ้มลูผลิตภณัฑบ์นเวป็ไซต ์
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โดยบนเวป็ไซตย์งัมีวิธีในการสอนการติดตัง้ผลิตภณัฑอ์ยา่งละเอียด เพ่ือใหผู้ง้าน

ไดม้ีสว่นรว่มไปกบัผลิตภณัฑข์องเรา 
   

ตวัอย่างการน าผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชก้บัโฮสเทล 
การตกแตง่ออกแบบการจดัวางผงัหอ้งนัน้นอกจากจะเป็นการแบ่งพืน้ท่ีใชส้อยให้

เกิด ประโยชนห์ลากหลายในการพักผอ่น แลว้ยงับ่งบอกถึงรสนิยมของผูอ้ยู่อาศยัอีกดว้ย และการ
จดัวาง พืน้ท่ีใชส้อยหรือผงัของหอ้งก็ไม่ไดค้า้นึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งท่ี
ตอ้งคา้นึงถึง คือ ทิศทางของแสงและความรอ้น เครื่องเรือนประเภทฉากกั้นจึง เป็นส่วนหนึ่งของ
การตกแต่งบ้านท่ีช่วยในเรื่องของการแบ่งพื้นท่ีเพ่ือให้สามารถใช้สอยพื้นท่ีไดม้ากขึน้ และยัง
สามารถช่วยในการบังแดดบรรเทาความรอ้น และบังสายตาเพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตัว ดว้ย
รูปแบบการตกแตง่ภายในของบา้นท่ีพกัอาศยัมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะรสนิยม ของเจา้ของบา้น 
การเลือกเครื่องเรือนประเภทฉากกั้นแต่ละประเภทใหเ้ขา้กับสไตลก์ารตกแต่งบา้น  แต่ละแบบก็
แตกตา่งกนัไปตามการตกแตง่และพืน้ท่ีใชส้อย จึงตอ้งศึกษาประเภทของเครื่องเรือน ประเภทนีว้่า
มีก่ีประเภทใหเ้ลือกใช้ไดค้วามเหมาะสมและเขา้กันกับผลิตภัณฑช์นิดอ่ืนภายในบา้น และตอ้ง
ทราบขอ้ดีขอ้เสียเพ่ือใหส้ามารถเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม แบบของฉากกั้นโดยทั่วไป แบ่งได้
ตามลกัษณะการติดตัง้และการใชง้าน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 147 ภาพแสดงการน าผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชก้บัสว่นหนา้ของโฮสเทล 
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การตกแต่งภายนอกของโฮสเทลนั้นนอกจากเป็นการบังแดดจากเพ่ือบรรเทา
ความรอ้นแล้ว ยังสรา้งอัตลักษณ์ และจุดเด่นให้กับตัวโฮสเทลได้อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นขอ้ดี
เน่ืองจากจะสง่ผลใหโ้ฮสเทลนัน้สามารถสงัเกตไดง้่ายมากย่ิงขึน้ 

    
 

 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบ 148 ภาพแสดงการน าผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชก้บัพืน้ท่ีสว่นกลางของโฮสเทล 

 
การแบ่งกั้นพืน้ท่ีเพ่ือกรองการเขา้ถึง แบ่งบรรยากาศระหวา่งพื้นท่ี หรือเพ่ือเปิด

และเช่ือมตอ่เขา้ดว้ยกันโดยทั่วไปแลว้ พืน้ท่ีภายในท่ีจะท าการแบ่งกัน้หอ้งโดยท่ีไมใ่ช่ผนังซึ่งเป็น
องคป์ระกอบทางกายภาพท่ีทึบตนั และมีการแบ่งกั้นตดัขาดการใชส้อยจากพืน้ท่ีส่วนอ่ืนๆอย่าง
ชดัเจนนัน้ มกัจะเป็นพืน้ท่ีใชส้อยท่ีเป็นพืน้ท่ีซึ่งอาจไมต่อ้งการความเป็นสว่นตวัมากนัก เช่น สว่น
ของพืน้ท่ีตอ้นรบั พืน้ท่ีสว่นกลาง เป็นตน้ ทัง้นีก้ารแบ่งกัน้พืน้ท่ีหอ้งยงัมีจดุประสงคไ์ดม้ากกวา่การ
กรองการเขา้ถึง แต่ยังอาจช่วยใหเ้กิดการเช่ือมต่อกันของบรรยากาศระหว่างพืน้ท่ี ใชส้อยไดอี้ก
ดว้ย เปลี่ยนความแออดัคบัแคบใหโ้ปรง่โลง่และยืดหยุ่นในการใชส้อย 

 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 149 ภาพแสดงการน าผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชก้บัพืน้ท่ีอ่ืนๆภายในโฮสเทล 
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แน่นอนว่าก่อนจะท าการปรบัปรุงหรือมีการออกแบบส่วนกั้นหอ้ง ตอ้งดท่ีูความ
ตอ้งการการใชส้อย และลักษณะพื้นท่ีของโฮสเทลก่อน เพ่ือความเหมาะสมของการออกแบบ  
ทัง้ขนาดพืน้ท่ี การเลือกใชว้สัดสุ  าหรบัเป็นสว่นกั้น ลว้นตอ้งไม่ท  าใหพื้น้ท่ีหอ้งนั้นเสียประโยชนใ์น
การใชส้อยแต่ละตารางเมตร และตอ้งไมท่  าใหห้อ้งแลดอูบัทึบไม่น่าใชง้าน  การแบ่งกั้นพืน้ท่ีหอ้ง
เป็นรูปแบบการแบ่งกั้นห้องท่ีน่าสนใจ เน่ืองดว้ยบางท่ีอาจมีพื้นท่ีจ  ากัดแต่ตอ้งการความเป็น
สว่นตวัและไมต่อ้งการผนงัท่ีอบัทึบ การออกแบบสว่นกัน้พืน้ท่ีเป็นลกัษณะโครงผนงัโปรง่ๆ  
 

 

 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 150 การน าผลิตภณัฑม์าประยกุตใ์ชก้บัพืน้ท่ีอ่ืนๆภายในโฮสเทล 
 
พื้นท่ีภายในโฮสเทลนั้นควรมีความยืดหยุ่นสามารถ  ปรับเปลี่ยนตามความ

ตอ้งการของแต่ละบุคคลได ้ดงันั้น ควรจัดสภาพแวดลอ้มท่ีสามารถตอบสนอง  ความตอ้งการท่ี
เปลี่ยนแปลงของมนุษยไ์ม่ว่าจะเป็นความตอ้งการมีปฏิสมัพันธท์างสงัคม หรือการออกห่างจาก
ผูอ่ื้นเพ่ือหลีกเลี่ยงการปฏิสัมพันธท์างสงัคม โดยสรา้งสภาพแวดลอ้มท่ีมีระดับการควบคุมการ  
ปฏิสมัพันธท์างสงัคมกบัผูอ่ื้นใหม้ีความแตกตา่งกนั โดยผลิตภณัฑด์งักลา่วสามารถประยุกตใ์ชไ้ด้
ทัง้การตกแตง่ทัง้ภายใน และภายนอก 

การตกแตง่ออกแบบการจดัวางผงัหอ้งนัน้นอกจากจะเป็นการแบ่งพืน้ท่ีใชส้อยให้
เกิด ประโยชนห์ลากหลายในการพักผอ่น แลว้ยงับ่งบอกถึงรสนิยมของผูอ้ยู่อาศยัอีกดว้ย และการ
จดัวาง พืน้ท่ีใชส้อยหรือผงัของหอ้งก็ไม่ไดค้  านึงถึงความสวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่สิ่งท่ี
ตอ้งค  านึงถึง คือ ทิศทางของแสงและความรอ้น ผลิตภณัฑป์ระเภทฉากกัน้จึงเป็นสว่นหนึ่งของการ
ตกแตง่บา้นท่ีช่วยในเรื่องของการแบ่งพืน้ท่ี เพ่ือใหส้ามารถใชส้อยพืน้ท่ีไดม้ากขึน้ ยังสามารถช่วย
ในการบังแดดบรรเทาความรอ้น และบังสายตาเพ่ือให้เกิดความเป็นส่วนตัว ดว้ยรูปแบบการ
ตกแตง่ภายในของท่ีพกัอาศยัมีความแตกตา่งกนัในแตล่ะรสนิยม  
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ข้ันตอนที ่8 การประเมินความพงึพอใจโดยผู้เชีย่วชาญ 
การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรับ

ธรุกิจโฮสเทล โดยผูวิ้จัยไดส้รา้งแบบสอบถามเพ่ือใหผู้เ้ช่ียวชาญในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการออกแบบตกแตง่ภายใน และผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตลาด จ านวน 3 ท่าน 
ดงันี ้ 

1 คณุ ภาตะนนัท ์ไกรรศัมี  ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์
2 คณุ นิตินยั ปานศาสตรา ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการออกแบบตกแตง่ภายใน 
3 คณุ เดชพนัธ ์สวสัดี        ผูเ้ช่ียวชาญในดา้นการตลาด 
โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 1.ขอ้มลูทั่วไป 2. ประสิทธิภาพ

ในการใชง้านผลิตภณัฑ ์ 
โดยตอนท่ี 2 แบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ 1) ดา้นการออกแบบ โดยใชท้ฤษฏีการ

ออกแบบท่ีดี โดย Dieter Rams (Dieter Rams, 1970) มาสรา้งแบบประเมินดา้นการออกแบบ  
2) ดา้นการใช้งานผลิตภัณฑ์ทฤษฏีการออกแบบเพ่ือทุกคน โดย  Ronald L. Mace (Ronald L. 
Mace, 1950) มาสรา้งแบบประเมินดา้นการใชง้าน และ 3) ดา้นการตลาด ทฤษฏีส่วนผสมทาง
การตลาด หรือ 4P โดย Edmund J. Mccarthy (Edmund J. Mccarthy  1960)  มาสรา้งแบบ
ประเมินดา้นการตลาด  โดยมีสญัลกัษณใ์นการวิเคราะหด์งันี ้

 N  แทนกลุม่ตวัอย่าง 
 x̅  แทนคะแนนคา่เฉล่ีย (Mean) 
 S.D. แทนคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

การวิเคราะหผ์ลการประเมนิประสิทธิภาพของผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูาร์

ส  าหรบัธรุกิจโฮสเทล โดยแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญใน ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปไดผ้ลออกมาดงันี ้

ตาราง 25 ตารางจ าแนกขอ้มลูทั่วไปของผูเ้ช่ียวชาญ  
 

         เพศ                                        จ านวน                               ร้อยละ 

          ชาย                                                        3                                            100.0 
          หญิง                                            0                                                0 

          รวม                                3 100.0 
 



  175 

จากตารางท่ี 25 ผูเ้ช่ียวชาญทัง้หมดเป็นเพศชาย  
 

ตาราง 26 ตารางแสดงอายขุองผูเ้ช่ียวชาญ  
 

         อายุ                                        จ านวน                               ร้อยละ 

           39 ปี                                                    1                                             33.3 
           37 ปี                                    1                                                                    33.3 
           35 ปี                                                      1                                             33.3   

          รวม                                3 100.0 

 

จากตารางท่ี 26 ผูเ้ช่ียวชาญมีอายุ 39 ปี จ  านวน 1 คน อายุ 35 ปี จ  านวน 1 คน
และ อาย ุ36 ปี จ  านวน 1 คน โดยมีอายเุฉล่ียรวม (x̅) 37ปี 

 
ตาราง 27 ตารางแสดงระดบัการศกึษาสงูสดุของผูเ้ช่ียวชาญ  
 

   ระดับการศึกษาสูงสุด                        จ านวน                               ร้อยละ 

          ปริญญาตร ี                                             0                                                  0 
          ปริญญาโท                                            3                                     100.0                                 

          รวม                                3 100.0 

 
จากตารางท่ี 27 ผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมดมีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีวฒุิปริญญาโท 

การวิเคราะหผ์ลการประเมินประสิทธิภาพของผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจ
โฮสเทล โดยแบบสอบถามของผูเ้ช่ียวชาญในตอนที 2 โดยก าหนดค่าคะแนนเฉลี่ยความเห็นดว้ย 
(x̅) ไวด้งันี ้
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คะแนน 4.21 -5.00 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มากท่ีสดุ 
คะแนน 3.41 -4.20 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก 
คะแนน 2.61 -3.40 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง 
คะแนน 1.81 -2.60 ความพึงพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย 
คะแนน 1.00-1.80  ความพึงพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยท่ีสดุ 

 

ตาราง 28 ตารางแสดงความพึงพอใจในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
 

                   แบบประเมินความพอใจด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์

                                 จ านวน และร้อยละของระดับความพงึพอใจ 
                              มาก     มาก     ปาน     น้อย    น้อย   (x̅      S.D.        ระดับ            
การออกแบบ              ท่ีสดุ                 กลาง              ท่ีสุด                          ความ                                         
ผลิตภัณฑ ์                     (5)      (4)       (3)       (2)       (1)                            พอใจ   

นวตักรรม                  0          0          0         0         3     1.00    0.00       นอ้ยท่ีสดุ        
ใชส้อยไดจ้รงิ                 2             1             0         0         0     4.67    0.57       มากท่ีสดุ      
สวยงาม                          0             1            2          0         0     3.33    0.57       ปานกลาง      
เขา้ใจง่าย                       3             0             0         0         0     5.00     0.00       มากท่ีสดุ      
ใชง้านสะดวก                2             1             0         0         0     4.67     0.57       มากท่ีสดุ      
ตรงไปตรงมา                 0             3             0         0         0     4.00     0.00       มาก      
ยั่งยืน                           3             0             0         0         0     5.00     0.00       มากท่ีสดุ       
รายละเอียดครบ           0             3             0         0         0     4.00     0.00       มาก      
รกัษ์สิ่งแวดลอ้ม            0             0             3         0         0     3.00     0.00       ปานกลาง      
เรียบง่าย                       3             0             0         0         0     5.00     0.00      มากท่ีสดุ      
         
 

จากตาราง 28 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นการออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ 
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ชียวชาญมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุในหัวขอ้ ดา้นการใชส้อย ดา้นความ
เขา้ใจในผลิตภณัฑ ์ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ดา้นความยั่งยืน และ ดา้นความเรียบง่ายของ
การออกแบบ 
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ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ ์

1 ดา้นนวตักรรม ถือว่า ยังไม่จดัเป็นนวตักรรมใหม่ แต่ว่าการออกแบบ จัดเป็น
การสรา้งกิมมิคท่ีดี เน่ืองจากมีการสนบุสนนุใหผู้ใ้ชง้านไดม้ีสว่นรว่มกบัการใชง้าน 

2 ดา้นการใช้สอย ถือว่า มีความเหมาะสมในการใช้งานในพื้นท่ีจ  ากัด และ  
มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ และ สะดวกต่อการเคลื่อนยา้ย สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใช้
งานไดง้่าย  

3 ดา้นความสวยงาม งานออกแบบยงัไมม่ีความเป็นเอกลกัษณเ์ท่าท่ีควร 
4 ดา้นเขา้ใจตอ่การใชง้าน คอ่นขา้งเขา้ใจง่ายเน่ืองจากมีรูปแบบท่ีไมซ่บัซอ้น 
5 ความสะดวกตอ่การใชง้าน ถือวา่คอ่นขา้งสะดวก อยู่ในเกณฑด์ี 
6 ดา้นความตรงไปตรงมา จัดว่าสื่อสารไดด้ีเขา้ใจง่าย และ มีการออกแบบท่ี

ชดัเจนในตวัเองพอสมควร 
7 ดา้นความยั่งยืน จดัวา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เน่ืองจากการเลือกใชว้สัดมุีความ

เหมาะสม  
8 ดา้นรายละเอียด โดยรวมถือวา่มีรายละเอียดท่ีชดัเจนในการออกแบบ 
9 ดา้นรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ถือว่าอยู่ในเกณฑด์ีสอดคลอ้งกับหลกัความยั่งยืนของ

ผลิตภณัฑ ์และ กระบวนการผลิตไมท่  าลายสิ่งแวดลอ้มแตอ่ย่างใด 
10 ด้านความเรียบง่าย ถือว่าอยู่ในเกณ์ดี สอดคล้องกับความเป็นโมดูลาร ์ 

การผลิตซ ้าในอุตสาหกรรม เน่ืองจากขั้นตอนการออกแบบได้ค  านึงถึงเรื่องการผลิตในระบบ
อตุสาหกรรม ดงันัน้รูปทรงการใชง้านสามารถท าซ  า้หลายชิน้ไดด้ว้ยแบบเดียวกันทั้งหมด ง่ายต่อ
การจัดวางชิน้ส่วน และท าใหใ้ชร้ะยะเวลาในการผลิตสั้นลง แต่อาจจะเรียบมากเกิน ซึ่งอาจจะ
สง่ผลใหไ้มม่ีความเอกลกัษณเ์ท่าท่ีควรจะเป็น 

 
 
 
 
 
 

 



  178 

ตาราง 29 ตารางแสดงความพึงพอใจในดา้นการใชง้านผลิตภณัฑ ์ 
 

                     แบบประเมินความพอใจด้านการใช้งานผลิตภัณฑ ์

                                 จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ด้านสมรรถนะการ      มาก     มาก     ปาน     น้อย    น้อย   (x̅      S.D.       ระดับ             
ใช้งานผลิตภัณฑ ์         ท่ีสุด                 กลาง              ท่ีสุด                         ความ                                         
                                       (5)      (4)       (3)       (2)       (1)                           พอใจ   

ความเสมอภาค          1          1          1         0         0     4.00    1.00         มาก           
ความยืดหยุน่                 3             0             0         0         0     5.00     0.00        มากท่ีสดุ      
ใชง้านง่าย                       3             0             0         0         0     5.00     0.00        มากท่ีสดุ      
ขอ้มลูชดัเจน                  1             2              0         0         0    4.33      0.57        มาก                    
ปลอดภยั                         1             2              0         0        0     5.00      0.00        มาก             
ทุ่นแรง                              1             1              1         0        0     4.00      1.00        มาก      
เหมาะกบัพืน้ท่ี               1             2              0         0        0     4.33      0.57        มาก                                      
 

จากตาราง 29 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นการใชง้านผลิตภณัฑโ์ดยผูเ้ชีีี่ยวชาญ 
แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ชียวชาญมคีวามพึงพอใจในระดบัมากท่ีสดุ ในหวัขอ้ ดา้นความยืดหยุ่นในการใช้
งาน และ ดา้นการใชง้านท่ีสะดวก 

 
ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญในด้านประสิทธิภาพด้านการใช้งานผลิตภัณฑ ์

1 ความเสมอภาคในการใชง้าน ถือวา่ครอบคลมุกบัผูใ้ชง้านในโฮสเทลพอสมควร 
เน่ืองจากสามารถใชไ้ดท้กุวยั  

2 ความยืดหยุ่นในการใชง้าน ถือว่าสอดคลอ้งกับแนวคิดของผลิตภัณฑ์ระบบ  
โมดลูาร ์เน่ืองจากสามารถปรบัเปลี่ยนการใชง้านได ้แต่อาจจะตอ้งค  านึงถึงตวัจิ๊กซอวเ์น่ืองจากมี
จ  านวนมากเกินไป 

3 ความสะดวกตอ่การใชง้าน ถือวา่คอ่นขา้งสะดวกหากมีอปุกรณเ์สริม เช่น การ
ใชไ้ขควงในการติดตัง้ แตต่อ้งค  านึงการตอ่ระหวา่งยนิูต ซึ่งอาจจะมีวิธีท่ีสะดวกมากกวา่นี้ 

4 ดา้นการให้ขอ้มูลผลิตภัณฑ์ ควรมีคู่มือการใชง้านเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผูใ้ชง้าน
เขา้ใจในผลิตภณัฑม์ากย่ิงขึน้ 
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5 ดา้นความปลอดภัย อาจจะยังไม่ปลอดภัยเท่าท่ีควร เน่ืองจากตวัจิ๊กซอวม์ี
ความแหลม อาจจะเป็นอนัตรายตอ่เดก็ได ้

6 ดา้นการทุ่นแรงกาย โดยรวมถือวา่ไมต่อ้งใชแ้รงมากในการติดตัง้ 
7 ด้านขนาด และ สัดส่วน ถือว่ามีความเหมาะสม เน่ืองจากต้องการให้

ผลิตภณัฑส์ามารถเคลื่อนยา้ยได ้หรือจดัเก็บเขา้ท่ีไดส้ะดวก และใชพื้น้ท่ีในการเก็บท่ีจ  ากดั 
 

ตาราง 30 ตารางแสดงความพึงพอใจในดา้นการตลาด  
 

                              แบบประเมินความพอใจด้านการตลาด 

                                 จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ส่วนผสมทาง                 มาก         มาก      ปาน      น้อย       น้อย     (x̅       S.D.       ระดับ           
การตลาด                       ทีสุ่ด                       กลาง                  ทีสุ่ด                            ความ                                                                         
                                   (5)          (4)          (3)       (2)          (1)                              พอใจ   

ดา้นผลติภัณฑ ์

รูปแบบต่างจากทอ้งตลาด        2               1              0            0              0         4.67      0.57        มากท่ีสดุ         
คุณภาพของผลติภณัฑ์             0                2             1            0              0         3.67      0.57        มาก           
ความทนัสมยั                              0               2              1            0              0         3.67      0.57        มาก           
มีความหลากหลาย                      3               0              0            0              0         5.00      0.00        มากท่ีสดุ           

ดา้นราคา 

ราคามีความเหมาะสม           1               2              0            0              0          4.33      0.57          มาก           
กบัคุณภาพสินคา้ 
มีการแจง้ราคาสนิคา้                1               1              1            0              0          4.00      1.00          มาก           
ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ดา้นช่องทางการใหบ้รกิาร 

ขัน้ตอนการสั่งซือ้สนิคา้        1               1              1            0              0           4.00      1.00           มาก           
ง่ายต่อการซือ้ 
มีรูปแบบการช าระเงิน          1               1              1            0              0           4.00      1.00           มาก           
ค่าสนิคา้ท่ีสะดวก รวดเร็ว 
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ตาราง 30 (ตอ่) 
 

                              แบบประเมินความพอใจด้านการตลาด 

                                 จ านวน และร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ส่วนผสมทาง                 มาก         มาก      ปาน      น้อย       น้อย     (x̅       S.D.       ระดับ           
การตลาด                       ทีสุ่ด                       กลาง                  ทีสุ่ด                            ความ                                                                         
                                   (5)          (4)          (3)       (2)          (1)                              พอใจ   

ดา้นสง่เสริมการตลาด 

มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ      0               1              2            0              0           4.00      0.57            ปานกลาง           
มีการบรกิารหลงัการขาย     1               2              0            0              0           4.33      0.57            มาก           

 
จากตาราง 30 ผลการประเมินประสิทธิภาพดา้นการตลาดโดยผูเ้ช่ียวชาญ แสดงใหเ้ห็นวา่

ผูเ้ชียวชาญมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด ในหัวขอ้ รูปแบบของผลิตภณัฑ์ซึ่งแตกต่างจาก
ตลาด และ ดา้นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ 
 

ค าแนะน าจากผู้เชีย่วชาญในด้านการตลาด 

ด้านผลิตภณัฑ ์(Product) 

1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ถือว่ายังไม่ต่างเท่าท่ีควร แต่ท  าไดด้ี กับการน าการ
ตอ่จิ๊กซอวแ์นวตัง้มาประยกุตก์บังานออกแบบ 

2 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมีความประณีต และ ใส่ใจ
รายละเอียด 

3 ความทันสมยั ถือว่าจับกระแสการเจริญเติบโตของโฮสเทลไดด้ี และ สามารถ
ประยกุตก์บัพืน้ท่ีจ  ากดัไดท้กุๆสถานท่ี  

4 ดา้นความหลากหลาย ในอนาคตควรจะเพ่ิมรูปแบบท่ีมีขึน้ไปอีก แตก่็ควรคง
คอนเซ็ปความเป็นหกเหลี่ยมเอาไวด้งัเดิม 

ด้านราคา (Price) 
1 ราคามีความเหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์
2 การแจ้งราคาสินคา้ล่วงหน้า มีการแจ้งราคาไวใ้นอินเตอรเ์ฟสของเว็ปไซต์

จ  าลองอย่างชดัเจน 
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ด้านช่องทางการให้บริการ (Place) 

1 ขัน้ตอนการสั่งซือ้สินคา้ มีขัน้ตอนท่ีเรียบง่าย ตามมาตรฐานทั่วไป 
2 รูปแบบการช าระเงิน เช่นเดียวกบัการสั่งซือ้สินคา้ 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

1 มีการน าเสนอท่ีน่าสนใจ แปลกใหมไ่ปจากรูปแบบเดิมๆ 
2 มีบริการหลงัการขาย ถือวา่เป็นสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งมีเน่ืองจากเป็นแบรนดใ์หม ่ตอ้ง

หาแนวทางในการสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บักลุม่ลกุคา้ได ้
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  บทท่ี 5  
ผลการวิจัย 

 
งานวิจยัและพฒันาผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล โดยจาก

การเก็บขอ้มลู ทางผูวิ้จยัไดเ้ห็นถึงแนวโนม้การเติบโตของธรุกิจโฮสเทล โดยเล็งเห็นวา่การใชส้อย
ภายในโฮสเทลใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุเป็นสิ่งส  าคญัต่อธรุกิจดงักลา่ว ผนวกกบัการออกแบบระบบ
โมดูล่ารเ์ป็นท่ียอมรบัในปัจจุบัน โดยการประยุกตใ์ชก้ับการออกแบบ และพัฒนารูปแบบของ
ผลิตภณัฑใ์หม้ีความหลากหลาย และ เป็นสิ่งใหม่ท่ีสนองตอ่ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายใน
สงัคมปัจจุบัน โดยผูวิ้จัยเล็งเห็นถึงช่องว่างทางอตุสาหกรรมและการออกแบบ และสามารถเติม
เต็มช่องว่างในส่วนตรงนี ้เพ่ือให้แนวทางการสรา้งสรรคก์ารออกแบบและพัฒนาผลิตภณัฑ์ให้มี
ความรว่มสมยั โดยมีความสอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงค ์ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัตอ่ไปนี ้

1.สรุปผลการศกึษาคน้ควา้ 
2.อภิปรายผล 
3. ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

ปัจจบุนัการน าอาคารพาณิชยใ์นย่านใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร มาดดัแปลงเป็นโฮส
เทล ไดร้บัความนิยมอย่างมาก จดุประสงคใ์นการดดัแปลงเพ่ือใหเ้กิดการใชส้อยพืน้ท่ีจ  ากดัใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด และ มีสิ่ งอ  านวยความสะดวกเพียงพอต่อความต้องการของผู้เข ้าพัก  
ซึ่งงบประมาณในการดดัแปลงโฮสเทลเพ่ือจดัสรรพืน้ท่ีในแตล่ะครัง้นัน้คอ่นขา้งสงู ดงันัน้ทางผูวิ้จยั
ไดเ้ลง็เห็นช่องทางในการสรา้งธรุกิจผลิตภณัฑท่ี์สามารถจัดสรรพืน้ท่ีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ 
สามารถลดงบประมาณในการดดัแปลงอาคารพาณิชยต์อ่ไป การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ  

1) ศกึษาการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแตง่ภายใน 
2) พฒันารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบังานตกแตง่ภายในโฮสเทล  
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5.1.1 วัตถุประสงค์ที่ 1 ศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร์
ส าหรับงานตกแต่งภายใน        

จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง ซึ่งเป็นการเก็บขอ้มูลแบบเชิงลึกจาก
ผูป้ระกอบการโฮสเทล จ านวน 3 ราย และ เก็บขอ้มลูจากแบบสอบถามปลายปิดจากผูใ้ชบ้ริการ
โฮสเทลจ านวน 100 ชดุ ซึ่งผลสรุปขอ้มลูจากแบบสมัภาษณแ์บบกึ่งโครงสรา้ง และ แบบสอบถาม
ปลายปิด เพ่ือน าขอ้มลูดงักล่าวไป ออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจ
โฮสเทล สามารถจ าแนกได ้7 แนวทาง ไดด้งันี ้

1) การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในส าหรับโฮสเทล ต้องสามารถ
จัดสรรพืน้ทีไ่ด้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกับหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโม
ดลูาร ์โดยการออกแบบดว้ยระบบโมดลูาร ์จดัวา่เป็นการแกปั้ญหาดา้นพืน้ท่ีไดด้ีท่ีสดุรูปแบบหนึ่ง 
โดยระบบโมดลูา่รถ์ูกออกแบบมาใหเ้หมาะส าหรบัพืน้ท่ีจ  ากัด เน่ืองจากสามารถประยกุตเ์ป็นฉาก
กัน้พืน้ท่ีเพ่ือการจดัสรรพืน้ท่ีใหเ้ป็นสดัสว่น นอกเหนือจากนั้นยังสามารถประยกุตเ์ป็นผลิตภณัฑ์
ส  าหรบัการประดบัตกแตง่ท่ีพกัอาศยัได ้

2) การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในส าหรับโฮสเทลต้องมีความ
เข้าใจในพฤติกรรมของผู้ใช้บริการโฮสเทล  โดยสามารถตอบสนองพฤติกรรมของผูใ้ชบ้ริการ
โฮสเทลไดส้อดคลอ้งกบัหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์โดยจดัวา่เป็นผลิตภณัฑ์
ท่ีสามารถประยุกต ์หรือจัดองคป์ระกอบได้ดว้ยตัวเองจัดว่าเป็นวิธีการจัดเรียง แลว้จัดวางท่ี
สามารถจดัการไดห้ลายรูปแบบ  ถึงแมว้า่โฮสเทลจะมีการจดัสรรพืน้ท่ีใชส้อยไวล้ว่งหนา้แลว้ก็ตาม 
แตใ่นขณะท่ีพฤติกรรม และความตอ้งการของผูใ้ชง้านเปลี่ยนไป การจดัพืน้ท่ีใชส้อยภายในจึงตอ้ง
มีการปรบัใหเ้ขา้กบับริบทตา่งๆ เพ่ือรองรบัสถานการณท่ี์อาจเกิดขึน้ในอนาคตได  ้

3) การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในส าหรับโฮสเทลต้องมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว สอดคล้องกับหลักการในการออกแบบผลิตภัณฑ์ระบบโมดูลาร ์โดยจัดว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถสรา้งเอกลักษณ์ เป็นการสร้างจุดเด่น และสร้างความน่าสนใจให้กับ  
โฮสเทล เพ่ือแสดงความเป็นตวัตน และ ความเป็นอตัลกัษณ ์ท่ีถ่ายทอดออกมาจากแนวคิด และ 
รสนิยม ของเจา้ของโครงการ ผา่นเปงานออกแบบท่ีเป็นรูปธรรมไดด้ีอย่างย่ิง 

4) การออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับโฮสเทลต้องมีความอเนกประสงค ์
สอดคลอ้งกับหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์โดยหวัใจส  าคญัในการออกแบบ
ผลิตภณัฑด์งักลา่ว คือ การใชง้านท่ียืดหยุ่นในพืน้ท่ีจ  ากดั สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบไดม้ากกว่า
หนึ่งรูปแบบ 
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5) การออกแบบผลิตภัณฑส์ าหรับโฮสเทลต้องมีความสะดวกในการใช้
งาน สอดคลอ้งกบัหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์โดยการออกแบบดงักล่าว มี
การค  านึงถึงความเรียบง่ายในการออกแบบเป็นหลกั ซึ่งสะดวกตอ่การงานส าหรบัผูบ้ริโภคอย่างย่ิง 

6) การออกแบบผลิตภัณฑส์ าหรับโฮสเทลต้องมีความสวยงาม  สอดคลอ้ง
กบัหลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์นอกเหนือจากการใชง้านท่ีมีประสิทธิภาพ
แลว้ ความสวยงาม หรือ สนุทรียภาพในดา้นการออกแบบผลิตภณัฑก์็เป็นสิ่งท่ีส  าคญัอย่างย่ิงใน
การออกแบบ 

7) การออกแบบผลิ ต ภัณฑ์ส าห รับ โฮส เทล ต้องมี ลู ก เล่น  ห รือ  
กิมมิค เพ่ือสรา้งกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดการปฏิสมัพันธร์ะหว่างนักท่องเท่ียวดว้ยกัน สอดคลอ้งกับ
หลกัการในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูาร ์โดยการออกแบบผลิตภณัฑค์วรมีการสอดแทรก
กิจกรรมเพ่ือใหผู้ใ้ชง้านได ้มีส่วนร่วมกับผลิตภณัฑ์ ซึ่งอยู่ในขอบเขตความสามารถของผูใ้ชง้าน 
และผลิตภณัฑด์งักลา่วสามารถตอบสนองตอ่ผูใ้ชง้านภายในโฮสเทลได  ้

 
5.1.2 วัตถุประสงคท์ี ่2 พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑร์ะบบโมดูลารส์ าหรับงาน

ตกแต่งภายในโฮสเทล  
เมื่อพิจารณาถึงพืน้ท่ีใชส้อยภายในโฮสเทลสว่นใหญ่พบวา่มีพืน้คอ่นขา้งจ ากัด 

เน่ืองจากเป็นการดดัแปลงมาจากอาคารพาณิชย ์ท าใหต้อ้งค  านึงถึงความคุม้ค่าในการใชส้อยใน
พืน้ท่ีดงักลา่วใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ และตอ้งสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมในชีวิตประจ าวนัของผูเ้ขา้พัก
ในโฮสเทลเป็นหลกั ในปัจจุบนัผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองการใชง้านในพืน้ท่ีจ  ากดัท่ีไดร้บัความสนใจ
แบบหนึ่ง คือ ผลิตภณัฑท่ี์ถอดประกอบได ้หรือ สามารถเปลี่ยนรูปแบบการใชง้านไดม้ากกว่าหนึ่ง
รูปแบบ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการใชง้าน โดยสามารถย่อ ขยาย ขนาดใหส้ะดวกต่อการขน
ย้าย ปรบัเปลี่ยนรูปแบบตามความตอ้งของผู้บริโภคไดห้ลากหลายมากย่ิงขึน้ และสามารถ
ปรบัเปลี่ยนเพ่ือน าไปใชน้อกสถานท่ีได ้เรียกไดว้่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการใช้งาน  และ
อาจจะเป็นทางเลือกส  าหรับการออกแบบท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบหลายประการในการสรา้งสรรคใ์ห้มี
ประโยชนใ์ชส้อยครอบคลมุความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากท่ีสดุ 

ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบได ้หรือท่ีเรียกกันว่า โมดูลาร ์คือ การ
แกปั้ญหาดา้นพืน้ท่ีไดด้ีท่ีสดุรูปแบบหนึ่ง และเป็นท่ียอมรบัอย่างแพรห่ลาย เน่ืองจากเป็นรูปแบบท่ี
มีประโยชนน์านับประการ เมื่อเทียบกับการออกแบบดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ โดยรูปแบบโมดูลารถ์ูก
ออกแบบมาให้เหมาะส าหรับพื้นท่ีขนาดเล็ก เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถประยุกต์ หรือจัด
องคป์ระกอบไดด้ว้ยตวัเองจัดวา่เป็นวิธีการจดัเรียง แลว้จัดวางท่ีสามารถจัดการไดห้ลายรูปแบบ  
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โดยสามารถจ าแนกองคป์ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลได้
ดงันีค้ือ รูปทรง วสัด ุโทนสี เทคนิคท่ีใชใ้นการออกแบบ ลกัษณะของการตกแตง่ และ ประโยชนใ์ช้
สอย ซึ่งสามารถจ าแนกไดด้งันีซ้ึ่งสามารถจ าแนกไดด้งันี ้

1) รูปทรงที่ใช้ในการออกแบบ คือ รูปทรงหกเหลี่ยม  ผลการวิจัยชี้ว่า
ลกัษณะรูปแบบยูนิตเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายจะยงัคงความกลมกลืนกบั สภาพการตกแตง่ภายใน ซึ่ง
สามารถตอบสนองความหลากหลายในการจดัวาง จดัเรียง และวางซอ้น ท่ีเกิดความสวยงาม และ
น่าสนใจของผลิตภณัฑ ์การคดัเลือกรูปทรงท่ีไดจ้ากการศกึษาบนพืน้ฐานของขอ้ก าหนดตอ่ไปนีค้ือ 
ชิน้สว่นสามารถพลิกดา้นเพ่ือสรา้งการใชง้านท่ีหลากหลาย ชิน้ส่วนเป็นอิสระจากกันเพ่ือป้องกัน
การคลาดเคลื่อนของขนาด  และ ชิ้นส่วนเน้นรูปแบบการผลิตท่ีง่าย  ไดข้อ้ดี 2 ประการ คือ ใช้
ประโยชนพื์น้ท่ีไดส้งูสดุ และ มีความแข็งแรงในเรื่องของโครงสรา้ง คณุสมบตัิขา้งตน้จึงท าใหผู้วิ้จัย
เลือกรูปทรงดงักลา่วมาเป็นรูปทรงหลกัในการออกแบบผลิตภณัฑ ์

2) วัสดุที่ใช้ในงานออกแบบ คือ ไม้ และ เหล็ก โดยวัสดดุังกล่าวสามารถ
น ามาสรา้งสรรคง์านออกแบบใหม่ขึน้มา ซึ่งถือวา่เป็นการสรา้งมลูค่าใหก้ับผลิตภณัฑ ์และ เป็น
การใชท้รพัยากรอย่างคุม้ค่า และเกิดประโยชนส์งูสดุ จากการศึกษา และวิเคราะหถ์ึงวสัดใุนการ
ออกแบบ ควรน าวสัดจุากธรรมชาติท่ีไดท้  าการวิจยัมาในหัวขอ้แนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ์
ท่ีสามารถสื่อถึงความเป็นรากเหงา้ทางวัฒนธรรม โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงสร้างของ
ผลิตภณัฑด์งันีว้สัดมุีความแขง็แรง เหมาะส าหรบังานตกแต่งภายใน และภายนอก โดยสามารถ
น ามาบรูณาการกบัการออกแบบตกแตง่ภายในได ้

3) โทนสีที่ใช้ในการออกแบบ คือ เอริธ์โทน การออกแบบผลิตภณัฑต์กแต่ง
ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล ในเรื่องของโทนสีท่ีใชใ้นการออกแบบ ควรเป็นโทนสีท่ี
เหมาะกับสไตลข์องโฮสเทลเอง ซึ่งตอ้งสอดคลอ้งกับผลิตภณัฑ์ และวสัด ุเพ่ือให้การออกแบบ
ตกแต่งมีความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน และ มีความกลมกลืนมากท่ีสุด ทั้งนี ้ทั้งนั้นก็ขึน้อยู่กับ
รสนิยมความชอบตอ่งานออกแบบท่ีมีความแตกตา่งกนัออกไป 

4) เทคนิคทีใ่ช้ในการออกแบบ คอื เทคนิคการฉลุ จากการพิจารณาในสว่น
ของเทคนิคในการออกแบบ พบวา่การฉลโุลหะ เป็นกรรมวิธีในการใชเ้ครื่องมือตา่ง ๆ  เจาะลงไปบน
พืน้ผิวของโลหะ และปรุให้เกิดเป็นรูหรือช่องว่าง หรือเป็นลวดลายต่าง ๆ ท่ีตอ้งการ ซึ่งการเจาะ
เป็นรูหรือเป็นช่องนัน้ จะสรา้งความรูส้กึในการมองแบบทะลผุา่น ช่วยลดน า้หนกัทางสายตาไดเ้ป็น
อย่างดี ในงานเครื่องประดบั การน าเทคนิคฉลุเขา้มาใช้ จะช่วยท าให้ชิ ้นงานออกมาดูนุ่มนวล  
เกิดความออ่นพริว้ ใหค้วามรูส้กึโปรง่เบา และเสริมสรา้งมิติใหก้บัชิน้งานไดม้ากขึน้ 
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5) ลักษณะของการตกแต่ง และ ประโยชนใ์ช้สอย คือ การแขวน ซึ่งเป็น
การจัดวางท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสดุ เน่ืองจากไม่ท  าใหเ้สียพืน้ท่ีในส่วนบริเวณทางเดิน และ  
จะไม่ท  าใหโ้ครงสรา้งเสียหาย หรือ ขยับเปลี่ยนทิศทางเมื่อเกิดแรงมากระทบ ซึ่งนอกเหนือจาก
จดัสรรพืน้ท่ีแลว้ยงัสามารถ น ามาตกแต่งโฮสเทล โดยการจดัวา่งองคป์ระกอบจะเป็นลกัษณะการ
ยึดติดกบัผนังหอ้ง เพ่ือเปลี่ยนผนงัหอ้งเดิมๆใหม้ีสไตลม์ากย่ิงขึน้ และยงัสามารถปรบัเปลี่ยนทิศ
ทางการวาง ให้เกิดรูปแบบการใช้สอยท่ีแตกต่างกันออกไป ซึ่งสามารถสื่อกับผูใ้ช้ถึงความ
อเนกประสงคข์องผลิตภณัฑไ์ด ้

 
5.2 อภปิรายผลการวจิัย 

5.2.1 ด้านการออกแบบ  

 

ภาพประกอบ 151 ภาพแสดงผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 
 
ผลิตภัณฑ์ท่ีตอบสนองการใช้งานในพื้นท่ีจ  ากัดท่ีไดร้ับความสนใจแบบหนึ่ง  

คือ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดูลาร ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แบบลอยตัว เป็นการติดตั้งแบบ
ชั่วคราว ซึ่งผลิตภณัฑด์งักลา่วจัดวา่สามารถแกปั้ญหาดา้นพืน้ท่ีไดด้ีท่ีสดุรูปแบบหนึ่ง และเป็นท่ี
ยอมรบัอย่างแพร่หลาย ซึ่งมีประโยชนน์านับประการ เมื่อเทียบกับการออกแบบดว้ยรูปแบบอ่ืนๆ 
โดยระบบโมดลูารถ์กูออกแบบมาใหเ้หมาะส าหรบัพืน้ท่ีจ  ากดั ซึ่งเป็นผลิตภณัฑท่ี์สามารถประยกุต ์
หรือจดัองคป์ระกอบไดด้ว้ยตวัเองจัดว่าเป็นวิธีการจัดเรียง แลว้จดัวางท่ีสามารถจัดการไดห้ลาย
รูปแบบ เน่ืองจากมีความยืดหยุ่นในการใชง้าน โดยสามารถย่อ ขยาย ขนาดใหส้ะดวกต่อการขน
ย้าย ปรบัเปลี่ยนรูปแบบตามความตอ้งของผู้บริโภคไดห้ลากหลายมากย่ิงขึน้ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือน าไปใช้นอกสถานท่ีได ้เรียกไดว้่าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสะดวกต่อการใช้งานการ
ออกแบบมีความเรียบง่าย ดังนั้นรูปทรงดังกล่าวสามารถท าซ  ้าไดห้ลายชิ้นด้วยแบบเดียวกัน
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ทัง้หมด เน่ืองจากมีรูปแบบท่ีไมซ่บัซอ้น ส่งผลใหง้่ายตอ่การจดัวางชิน้สว่น และท าใหใ้ชร้ะยะเวลา
ในการผลิตสั้นลง สอดคลอ้งกับความเป็นโมดูลาร ์สามารถผลิตซ ้าในอตุสาหกรรม เน่ืองจาก
ขัน้ตอนการออกแบบไดค้  านึงถึงเรื่องการผลิตในระบบอตุสาหกรรมไวล้ว่งหนา้แลว้ แต่ขอ้พึงระวงั 
ผลิตภณัฑอ์าจจะเรียบมากเกิน ซึ่งอาจจะสง่ผลใหไ้ม่มีความเอกลกัษณเ์ท่าท่ีควรจะเป็น ในดา้น
การใชง้านเหมาะส าหรบัการใชง้านในพืน้ท่ีจ  ากดั และ มีความสะดวกต่อการจัดเก็บ และ สะดวก
ตอ่การเคลื่อนยา้ย สามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบการใชง้านไดง้่าย ถึงแมผ้ลิตภณัฑจ์ะยังไม่จดัเป็น
นวัตกรรมใหม่ แต่ว่าการออกแบบ จัดเป็นการสรา้งกิมมิคท่ีดี เน่ืองจากประการประยุกตเ์อา
รูปแบบของการตอ่จิ๊กซอวม์าประยกุตใ์ชใ้นงานออกแบบตกแตง่ภายใน 

 
5.2.2 ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ ์

 
ภาพประกอบ 152 ภาพแสดงผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

 
เมื่อพิจารณาถึงพืน้ท่ีใชส้อยของโฮสเทล พบวา่โฮสเทลทั่วไป จะมีพืน้ท่ีท่ีคอ่นขา้ง

จ ากดั ซึ่งการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทล เป็นหนึ่งในสิ่งท่ีส  าคญัท่ีสดุในการประกอบธรุกิจโฮสเทล 
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการ ในการใชพื้น้ท่ีของกลุ่มเป้าหมายใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ  ท าให้
ตอ้งค  านึงถึงความคุม้คา่ในการใชส้อยในพืน้ท่ีดงักลา่วใหเ้ป็นประโยชนม์ากท่ีสดุเช่นกนั และ ตอ้ง
สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม และชีวิตประจ าวนัของผูพ้กัในโฮสเทลเป็นหลกั  

ในส่วนของการออกแบบมีความเสมอภาคในการใช้งาน ถือว่าครอบคลุมกับ
ผูใ้ชง้านในโฮสเทลพอสมควร เน่ืองจากสามารถใชไ้ดท้กุวยั และมีความยืดหยุ่นในการใชง้าน ถือ
วา่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของผลิตภณัฑแ์บบโมดลูาร ์โดยสามารถปรบัเปลี่ยนการใชง้านได ้ซึ่งถา้
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หากตอ้งการความเป็นส่วนตวัก็อาจจะปรบัรูปแบบได ้ซึ่งสะดวกตอ่การใชง้าน ในบางกรณีควรมี
การใหข้อ้มลูผลิตภณัฑ ์เช่น คูม่ือการใชง้านเพ่ิมเติม เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจในผลิตภณัฑม์ากย่ิงขึน้ 

 
5.2.3 ด้านการตลาด 

 
ภาพประกอบ 153 ภาพแสดงการออกแบบเวป็ไซตเ์พ่ือสง่เสริมการตลาด 

 
ในส่วนของการวางแผนดา้นการตลาดของผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดู

ลารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล ควรมีความสะดวกการติดต่อสื่อสารระหว่างผูบ้ริโภค กับเจา้ของธุรกิจ 
เพ่ือใหธ้รุกิจด  าเนินไปอย่างราบรื่นมากท่ีสดุ การวิจยัครัง้นีท้างผูวิ้จัยไดอ้อกแบบแบบจ าลองเว็ป
ไซตเ์พ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาดของธุรกิจรูปแบบหนึ่งโดยในเว็ปไซตจ์  าลอง มีช่องทางการจัด
จ าหน่าย ภาพแสดงผลิตภณัฑ ์รายละเอียดของผลิตภณัฑ ์การใชง้าน ในเรื่องของราคารมีความ
เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ ์และ การแจง้ราคาสินคา้ลว่งหนา้ มีการแจง้ราคาไวใ้นอินเตอรเ์ฟสของเวป็
ไซตจ์  าลองอย่างชัดเจน ซึ่งมีขัน้ตอนการสั่งซื ้อสินคา้ มีขัน้ตอนท่ีเรียบง่าย ตามมาตรฐานทั่วไป  
และท่ีส  าคญัมีการบริการหลงัการขาย ถือวา่เป็นสิ่งส  าคญัท่ีตอ้งมีเน่ืองจากเป็นแบรนดใ์หม ่ตอ้งหา
แนวทางเขา้ไปนั่งในใจลกูคา้ใหไ้ด ้
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5.3 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ในการศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรับ

ธรุกิจโฮสเทล สามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งันี ้
5.3.1 การสัมภาษณ ์

5.3.1.1 การเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ ์
ในการลงพื้นท่ี เพ่ือท าการสัมภาษณ์  นักวิจัยจะต้องวางแผนการ

สมัภาษณ์ใหม้ีความเหมาะสม สอดคลอ้งต่องานวิจัย และตรงกับวตัถุประสงคข์องงานวิจัยมาก
ท่ีสดุ เพ่ือน าไปสูก่ารตอ่ยอดในการพฒันาผลิตภณัฑต์อ่ไปในอนาคต  

5.3.1.2 การบันทกึข้อมูลจากการสัมภาษณ ์
การบันทึกขอ้มูลเป็นสิ่งท่ีส  าคัญอย่างย่ิงในการด  าเนินการสัมภาษณ ์

โดยการใช้อุปกรณ์ในการบักทึกภาพ และเสียงในขณะด าเนินการสัมภาษณ์  เพ่ือจะเก็บ
รายละเอียดใหม้ากท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถกระท าได ้ 

5.3.1.3 การสัมภาษณ ์
ผู้สัมภาษณ์ ควรจะถามค าถาม ท่ี เช่ื อมโยงไปสู่ เป้ าหมาย  และ

วตัถุประสงคข์องการศึกษาวิจัย  เพ่ือจะท าใหส้ะดวกต่อการวิเคราะห ์และสงัเคราะห์ขอ้มลูเพ่ือ
น าไปสูก่ารพฒันางานวิจยัตอ่ไป 

 
5.3.2 การออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์ าหรับธุรกิจ

โฮสเทล 
5.3.2.1 รูปทรงทีใ่ช้ในการออกแบบ  
การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

ในเรื่องของรูปทรงควรจะเป็นรูปทรงเรขาคณิตอย่างย่ิง เน่ืองจากมีความเรียบง่าย ส่งผลใหเ้กิด
ความสะดวกในหลายๆดา้น ไมว่่าจะป็นกระบวนการในการออกแบบ กระบวนการในการผลิต รวม
ไปถึงการใชง้านภายในพืน้ท่ีจ  ากดั แตไ่มจ่  าเป็นตอ้งเป็นรูปทรงหกเหลี่ยมก็ได ้แตจ่  าเป็นตอ้งค  านึง
ความเรียบง่ายของรูปทรงเป็นหลกั ซึ่งในกรณีนีข้ึน้อยู่กบัรสนิยมของผูอ้อกแบบเป็นหลกั 

5.3.2.2 วัสดุทีใ่ช้ในการออกแบบ  
การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

ในเรื่องของวสัดท่ีุใชใ้นการออกแบบควรเป็นวสัดท่ีุมีความยั่งยืน โดยการเลือกใช้วสัดขุึน้อยู่กับ
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สไตลข์องโฮสเทลเอง โดยสามารถเลือกวัสดุไดต้ามความเหมาะสม ซึ่งทางผูป้ระกอบสามารถ
ประยกุตใ์หเ้ขา้กบัรสนิยมของผูป้ระกอบการเองได ้

5.3.2.3 โทนสีทีใ่ช้ในการออกแบบ  
การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

ในเรื่องของโทนสีท่ีใชใ้นการออกแบบ ควรเป็นโทนสีท่ีเหมาะกับสไตลข์องโฮสเทลเอง ซึ่งตอ้ง
สอดคลอ้งกบัผลิตภณัฑ ์และวสัด ุเพ่ือใหก้ารออกแบบตกแตง่มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน และ 
มีความกลมกลืนมากท่ีสุด ทั้งนี ้ทั้งนั้นก็ขึน้อยู่กับรสนิยมความชอบต่องานออกแบบท่ีมีความ
แตกตา่งกนัออกไป 

5.3.2.4 เทคนิคทีใ่ช้ในการออกแบบ  
การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

ในเรื่องของโทนสีท่ีใช้ในการออกแบบ ควรเป็นเทคนิคท่ีเหมาะกับสไตลข์องโฮสเทลเอง โดย
ผลิตภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทลตอ้งมีความยืดหยุ่นในการใชง้าน และ
ท่ีส  าคญัตอ้งใชง้านไดต้ามวตัถปุระสงค ์

5.3.2.5 ลักษณะของการตกแต่ง และ ประโยชนใ์ช้สอย  
การออกแบบผลิตภณัฑต์กแตง่ภายในระบบโมดลูารส์  าหรบัธรุกิจโฮสเทล 

ในเรื่องการตกแตง่ควรท่ีจะค  านึงของขนาดพืน้ท่ีภายในโฮสเทล ซึ่งในเรื่องของการใชส้อยก็ส  าคญั
ไมแ่พก้นั ควรจะมีการใชง้านท่ีสะดวกตอ่ผูใ้ช ้และสว่นช่วยเสริมใหโ้ฮสเทลมีเอกลกัษณม์ากย่ิงขึน้ 
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แบบสัมภาษณแ์บบกึ่งโครงสร้างส าหรับผู้ประกอบการโฮสเทล  

ช่ือปริญญานิพนธนิ์พนธ ์: การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล     
 จดัท าขึน้โดยมุ่งหวังใหผู้ด้  าเนินธุรกิจสามารถน าไปใชป้ระโยชนด์า้นการตกแต่งภายในเพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันและเพิ่มจ านวนผูใ้ชบ้รกิารธุรกิจดังกลา่วในประเทศไทยตลอดจนสามารถน าไปก าหนดเป็นกล
ยทุธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมมีความสอดคลอ้งกับสภาพตลาดเพื่อสรา้งโอกาสทางธุ รกิจและความพึงพอใจ
สงูสดุใหก้ับผูใ้ชบ้ริการทัง้นีเ้พื่อความสมบูรณข์องการวิเคราะหผ์ลการศึกษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการ
ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงเพื่อน  าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการศึกษาอย่างสงูสดุโดยขอ้มูลจะน าไปใชเ้พื่อ
การศกึษาเท่านัน้ ขอขอบคณุที่ท่านช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
 
วัตถปุระสงค ์  1. เพื่อศกึษาการออกแบบผลติภัณฑร์ะบบโมดลูา่รส์  าหรบังานตกแต่งภายใน 

        2. เพื่อพฒันารูปแบบผลติภัณฑร์ะบบโมดลูา่รส์  าหรบังานตกแต่งภายในโฮสเทล 
 
          1.โฮสเทลท่ีมีช่องทางการติดต่อท่ีสามารถเข้าถงึได้ง่าย  

ประเด็นค าถาม : เพราะเหตใุดท่านถงึเลอืกท าเลที่ตัง้ของโฮสเทลในบรเิวณนี ้
…………………………………………………………………………………………… 

2.โฮสเทลท่ีมีการค านึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก 

ประเด็นค าถาม : ท่านมีมาตรการดา้นความปลอดภัยอย่างไรบา้ง 
…………………………………………………………………………………………… 

           3.โฮสเทลท่ีมีการจดัสรรพืน้ท่ีภายในโฮสเทลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นค าถาม : โฮสเทลแห่งนีม้ีพืน้ที่สว่นใดบา้ง 
…………………………………………………………………………………………… 

          4.โฮสเทลท่ีมีความเข้าใจในพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว  

ประเด็นค าถาม : กลุม่เป้าหมายนิยมใชพ้ืน้ที่ใดมากที่สดุภายในโฮสเทล 
…………………………………………………………………………………………… 

           5.โฮสเทลท่ีมีความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะตัว  

ประเด็นค าถาม : ท่านมีแนวทางในการออกแบบ และ ตกแต่งโฮสเทลอย่างไร 

………………………………………………………………………………… 
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แบบสอบถามปลายปิดส าหรับผู้ใช้บริการโฮสเทล  

ช่ือปริญญานิพนธนิ์พนธ ์: การวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล     
 จดัท าขึน้โดยมุ่งหวังใหผู้ด้  าเนินธุรกิจสามารถน าไปใชป้ระโยชนด์า้นการตกแต่งภายในเพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางการแข่งขันและเพิ่มจ านวนผูใ้ชบ้รกิารธุรกิจดังกลา่วในประเทศไทยตลอดจนสามารถน าไปก าหนดเป็นกล
ยทุธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมมีความสอดคลอ้งกับสภาพตลาดเพื่อสรา้งโอกาสทางธุรกิจและความพึงพอใจ
สงูสดุใหก้ับผูใ้ชบ้ริการทัง้นีเ้พื่อความสมบูรณข์องการวิเคราะหผ์ลการศึกษาจึงขอความกรุณาจากท่านในการ
ให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงเพื่อน  าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการศึกษาอย่างสงูสดุโดยขอ้มูลจะน าไปใชเ้พื่อ
การศกึษาเท่านัน้ ขอขอบคณุที่ท่านช่วยตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
 
วตัถปุระสงค ์  1. เพื่อศกึษาการออกแบบผลติภัณฑร์ะบบโมดูลา่รส์  าหรบังานตกแต่งภายใน 

                      2. เพื่อพฒันารูปแบบผลติภัณฑร์ะบบโมดูลา่รส์  าหรบังานตกแต่งภายในโฮสเทล 
 

ข้อมูลท่ัวไป 

1. เพศ  

             ชาย               หญิง  

2. อายุ  

             10 – 20 ปี            21-30 ปี               31-40 ปี          40 ปีขึน้ไป  

3. สถานภาพ  

             โสด                สมรส  

 4. ระดับการศึกษา  

               ประถมศกึษา          มธัยมศกึษา                    ปรญิญาตร ี           ปรญิญาโทหรอืสงูกว่า 
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5. อาชีพ  

           นกัศกึษา                พนกังานเอกชน         ธุรกิจส่วนตวั          อาชีพอิสระ 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

           นอ้ยกว่า 20,000 บาท         20,001 – 30,000 บาท                30,001 – 40,000 บาท           50,000     
บาทขึน้ไป 

 

ข้อมูลด้านการออกแบบผลิตภัณฑต์กแต่งภายในโฮสเทล 

 7.พืน้ท่ีท่ีท่านใช้งานในโฮสเทลมากท่ีสุด 

                    พืน้ที่ตอ้นรบั            พืน้ที่สว่นกลาง           พืน้ที่นนัทนาการ             พืน้ที่คาเฟ่          พืน้ที่หอ้งพกั                                                                

 8.กิจกรรมหลักท่ีท่านชอบท าในโฮสเทล 

                    ท  างาน              อ่านหนงัสอื              เลน่โทรศพัท ์         ท ากิจกรรมนนัทนาการ            พกัผ่อน                                                        

 9.หากท่านต้องการความเป็นส่วนตัวในขณะเข้าพักท่ีโฮสเทล ท่านจะท าอย่างไร 

                    อ่านหนงัสอื          หยิบมือถือ หรอื หฟัูง มาใชง้าน          แยกตวัออกไปที่มุมสงบ           พกัผ่อน                                                     

10.เหตุผลในการเลือกซือ้ฉากกัน้ห้อง 

                    คณุภาพสนิคา้        สนิคา้มีความแปลกใหม่            ย่ีหอ้หรอืตราสนิคา้            ดีไซน ์         ราคา                                                                                                       

11.ลักษณะในการใช้งานของฉากกัน้ห้อง  

                    เนน้การประดบัตกแต่ง           แทนผลติภัณฑเ์ดิม          ใชร้ว่มกบัผลติภัณฑเ์ดิม          เสรมิ

ประโยชนใ์ชส้อย                                        

12.ท่านต้องการให้ฉากกัน้ห้องตอบสนองท่าด้านใดบ้าง 

                    จดัสรรพืน้ที่              สรา้งความเป็นสว่นตวั           ป้องกนัแสงแดด                                                           

13.วิธีการใช้งานของฉากกัน้ห้อง 

                      ตัง้พืน้              แขวนยดึติดกบัเพดาน            ยดึติดกบัผนัง                                                  

 

 

 

อ อ อ 
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14.งานหัตกรรมประเภทใดเหมาะกับการประยุกตเ์ป็นฉากกัน้ห้องมากท่ีสุด 

                     การทอ            การสาน          การปัก          การฉล ุ          การแกะสลกั                   

 15.วัสดุท่ีเหมาะส าหรับท าฉากกัน้ห้อง 

                    ไม ้            เหลก็          อลมูิเนียม         พลาสติก          สแตนเลส                                                                   

 16.เทรนดใ์นการออกแบบ 

                    Mass Customization         Minimalism         New experience           Cultural Story                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    Eco design               
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แบบประเมินความพึงพอใจโดยผู้เช่ียวชาญ  

       ช่ือเร่ืองวิทยานิพนธ ์: การวิจยัและพฒันาผลติภัณฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลารส์  าหรบัธุรกิจโฮสเทล     

 จัดท าขึน้เพื่อประเมินความพึงใจในงานวิจัยครัง้นี ้ เพื่อความสมบูรณ์ของการวิเคราะหผ์ลการศึกษาจึงขอ
ความกรุณาจากท่านในการใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงเพื่อน  าไปใชใ้หเ้กิดประโยชนท์างการศกึษาอย่างสงูสดุ
โดยขอ้มลูจะน าไปใชเ้พื่อการศกึษาเท่านัน้ ขอขอบคณุที่ท่านช่วยตอบแบบประเมินความพงึพอใจมา ณ โอกาส
นี ้โดยแบ่งออกเป็นแบง่ออกเป็น 3 ดา้น คอื  

1 . ดา้นการออกแบบผลติภัณฑ ์
2 . ดา้นการใชง้านผลติภณัฑ ์
3. ดา้นการตลาด  
โดยผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมผลการประเมนิประสทิธภิาพของผลติภณัฑต์กแต่งภายในระบบโมดูลาร์

ส าหรบัธุรกจิโฮสเทล ตามวตัถปุระสงคด์งันี ้

วตัถุประสงค ์  1. เพ่ือศึกษาการออกแบบผลิตภณัฑ์ระบบโมดลู่ารส์  าหรบังานตกแต่ง
ภายใน 

      2. เพ่ือพฒันารูปแบบผลิตภณัฑร์ะบบโมดลูา่รส์  าหรบังานตกแตง่ภายในโฮสเทล 
 
ชื่อ...................................................................................................................................    
อาย ุ…………………………………………………………………………………………….. 
ระดบัการศึกษา………………………………………………………………………………….     
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้น…………………………………………………………………………………    

              สถานที่ท  างาน..................................................................................................................     
               ต  าแหน่ง...........................................................................................................................   
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ขอ้เสนอแนะ                                              
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะ                                              
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขอ้เสนอแนะ                                              

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

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

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



 

ประวัติ ผู้ เขี ยน 
 

ประวัตผิู้เขยีน 
 

ชือ่-สกุล นพเกา้ สวุรรณวิหค 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กรกฏาคม พ.ศ. 2536 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2555-2559  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม คณะ

สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
รตันโกสินทร ์ศาลายา   
พ.ศ.2560-2563 สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธรุกิจ คณะวิทยาลยั
นวตักรรมส่ือสารสงัคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 72 ม.2 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชยัศร ีจ.นครปฐม   
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