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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน มีวัตถุประสงค์คือ 1 .เพื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน 2.เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มบุคคลทั่วไปท่ีมี
ต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน พบว่า ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
ผู้ตอบนิยมใช้เวลาว่างในการพักผ่อนด้านร่างกาย ด้วยอิริยาบถ การนอน มากที่สุด รองลงมา คือ การนั่ง รองลงมา 
คือ เล่นโซเชียลมีเดีย รองลงมา คือ ชมภาพยนตร์ และ ฟังเพลง ผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงใช้กรณีศึกษารูปแบบ
อิริยาบถในการพักผ่อน ท่ีมีการเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การนอน การนั่ง การเล่นโซเชียลมีเดีย การดู
ภาพยนตร์ และการฟังเพลง น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน         
ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพักผ่อน จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
น ามาปรับปรุงแก้ไขช้ินงานรูปแบบที่ 3 เนื่องจากเป็นรูปแบบที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดในการวิจัย ทั้งในด้าน
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ และในด้านของประโยชน์ใช้สอย ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปสู่
กระบวนการผลิต และการประเมินความพึงพอใจ ตามกรอบแนวคิดในด้านประโยชน์การใช้สอย ด้านหน้าที่ด้าน
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ด้านขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม ด้านความเหมาะสมในการงาน       
ทุกเพศทุกวัย ด้านความเหมาะสมของราคา  
 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน โดยบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมในการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ด้านความเหมาะสมของราคา (5,990 บาท) มีความพึงพอใจในระดับมาก  
ค าส าคัญ : การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ / อเนกประสงค์ / การพักผ่อน 
 

Abstract 
Research on Versatile furniture design for relaxation There is a purpose 1. For product 

design, multipurpose furniture for relaxation 2. To assess the satisfaction of the general public 
towards the design of multi-purpose leisure furniture products, it was found that the questionnaire 
analysis results The multi-purpose furniture design guidelines for relaxation were found that 
respondents preferred to spend their free time resting physically by sleeping movements the most, 
followed by sitting, followed by social media. Followed by watching movies and listening to music. 
The researcher then used a case to study the relaxation mode. The top 5 choices are sleeping, 
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sitting, and playing social media. Watching movies and listening to music lead the way in designing 
multi-purpose furniture for relaxation. In accordance with the style of relaxation From structured 
interviews The researcher took the recommendations of the experts. To improve the workpiece 
form 3 according to the suggestion of experts And lead to the production process And satisfaction 
assessment According to the conceptual framework of utilization Front on the beauty side of the 
product In terms of size, the product proportions are appropriate. The suitability of work of all 
genders and ages The fairness of the price 

Satisfaction evaluation results for multi-purpose leisure furniture products By general 
public in Kamphaeng Phet Province Overall, they were satisfied at the level. The beauty of the 
product There is a high level of satisfaction. In terms of utility, satisfaction was at the highest level. 
The size of the product that is appropriate. There is a high level of satisfaction. Suitability for use 
at any gender and age There is a high level of satisfaction. In terms of price suitability (5,990 baht), 
there is a great level of satisfaction. 
Keywords: Furniture design / versatile / Relaxation 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

การออกแบบมีอิทธิพลต่อโลกในยุคปัจจุบันอย่างมาก ไม่ว่าสิ่งใด ๆ ในโลกล้วนเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์      
การเปลี่ยนแปลงรูปทรงของธรรมชาติให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับความต้องการด้านการใช้งาน            
ความสะดวกสบายและทางด้านจิตใจเป็นความต้องการของมนุษย์อย่างไม่มีขีดจ ากัด มนุษย์ต้องการสิ่งใหม่ๆ อยู่
เสมอจึงเกิดแรงผลักดันให้มีการสร้างสรรค์ผลิตผลงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อเราพิจารณาสิ่งต่าง ๆรอบตัวเราจะ
สังเกตุได้ว่า แต่ละสิ่งนั้นล้วนมีการจัดการทั้งสิ้น เช่น บ้านพักอาศัย มนุษย์รู้จักการน าวัสดุท้องถิ่นมาประกอบเป็นที่
พักอาศัย หลบแดด หลบฝน หรือเพื่อความเป็นส่วนตัว จนกลายมาเป็นปัจจัยหนึ่งในสี่ที่จ าเป็นจ่อการด ารงชีวิตและ
มีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยนมาโดยตลอดตามความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีการออกแบบดัดแปลง แก้ไขและปรับปรุง 
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ก็เช่นเดียวกันย่อมมีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยน
ตามไปด้วย เราจึงพบเห็นสิ่งอ านายความสะดวกสบายและเพิ่มความสุขทางกายทางใจมากยิ่งขึ้นดังเช่นทุกวันนี้   
(วิชัย  แสงเมือง, 2554 หน้า 23) 

การพักผ่อนคือการหยุดพักระหว่างการท างานหรือการเล่น เพื่อผ่อนคลายจากความตึงเครียดและลดความ
เหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียลง  ประโยชน์ของการพักผ่อนช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดท าให้จิตใจเยือกเย็นแจ่มใสร่าเริง  
ท าให้มีก าลัง และมีความต้านทานโรคได้ดีขึ้น ท าให้มีการตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและรอบคอบยิ่งข้ึน 
ช่วยลดอุบัติเหตุต่าง ๆ โดยเฉพาะคนที่ท างานเกี่ยวกับเครื่องจักร ผลเสียของการพักผ่อนไม่เพียงพอ การพักผ่อน     
ไม่เพียงพอย่อมมีผลเสียต่อร่างกายได้ เช่น ท าให้ร่างกายทรุดโทรมอ่อนเพลีย อารมณ์หงุดหงิด ร่างกายไม่แข็งแรง      
ขาดความต้านทานโรค และยังรวมไปถึงการเจ็บป่วยได้ง่ายมากขึ้น เป็นต้น และยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ท าให้
บุคลิกภาพไม่ดีต่อร่างกายละจิตใจอีกด้วย  (ชลธร ลานีโกว, ม.ป.ป.)  

ในปัจจุบันของการท างานหรือหน้าท่ีต่าง ๆ ของมนุษย์นั้นจะมีความอ่อนล้า อ่อนเพลีย ความตึงเครียดและ
ความเหน็ดเหนื่อยจากการท างานหรือหน้าที่ต่าง ๆ เหล่านั้นที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ทั้ง
ร่างกายและจิตใจ จึงมีการพักผ่อนที่ท าให้อากัปกิริยาเหล่านั้นหายไปโดยแบบออกเป็น 2 ประเภท  คือการพักผ่อน
ร่างกายและการพักผ่อนทางจิตใจ เช่น การนอนพัก การนั่งพัก ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกมส์ ดื่มกาแฟ/ชา น่ังสมาธิ  
เป็นต้น โดยมีเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเกี่ยวข้องกับมนุษย์ท าให้เกิดความสะดวก สบายในการงานใน
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ส่วนต่าง ๆ ตามกิจกรรมของมนุษย์และยังตกแต่งให้เกิดความสวยงามทางด้านรูปทรงจังหวะขนาดสัดส่วนความ
สมดุลความกลมกลืนรวมถึงประโยชน์ใช้สอยก่อให้เกิดความสุขสบายทั้งในบ้าน อาคารส านักงาน และเป็นผลิตภัณฑ์
ส าหรับการบริโภคอันได้แก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะท างาน ตู้เสื้อผ้า ตู้เครื่องเสียง เตียงนอน กล่องเก็บของ เก้าอี้ ช้ันวาง
หนังสือ เป็นต้น  (ชลธร ลานีโกว, ม.ป.ป.)     

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยจึงประสงค์ที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อนในยุคสมัยปัจจุบันเพื่อตอบสนองความต้องการคนที่มีที่พักอาศัย คอนโดมิเนียม 
อพาร์ทเม้นท์ หรือ หอพัก หรือบ้านเดี่ยว ก็ตาม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการการพักผ่อนท่ีปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัยของผู้คนท่ีใช้งานผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. .เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน 

2. .เพื่อประเมินความพึงพอใจกลุ่มบุคคลทั่วไปที่มีต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์
ส าหรับการพักผ่อน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  

ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้กรอบแนวความคิด ด้าน
วัสดุและการผลิตของสิ่งที่ต้องการออกแบบ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี ้
(อุดมศักดิ์ สาริบุตร,  2550 : 18) 
 1. ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ 
 2. ด้านประโยชน์การใช้สอย 
 3. ขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
 4. ความเหมาะสมในการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย 
 5. ความเหมาะสมของราคา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ในการเลือกกลุ่มประชากร ของเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อนใช้การ
สุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) หมายถึง การที่ผู้วิจัยใช้วิจารณญาณของตนเองว่าจะเลือกหน่วยใดที่ผู้วิจัย
คิดว่าน่าจะเป็นตัวแทนท่ีดีของประชากร ดังน้ี 

ผู้วิจัยก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อนใช้การสุ่มแบบเจาะจง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่
 1.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านกลุ่มผู้บริโภค เพื่อการสอบถามข้อมูลเบื้องต้น ใน

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน  
  ประชากร ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่พักอาศัยภายใน จ .ก าแพงเพชร จ านวน 

100 คน 
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 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านการประเมินรูปแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน  

  ประชากร ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 
  กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ ระดับอุดมศึกษา จ านวน 3 

ท่าน  
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์

อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ใช้การสุ่มแบบบังเอิญ ได้แก่ 
 2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างด้านประเมินความพึงพอใจกลุ่มบุคคลทั่วไป มีต่อการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ประชากร ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่พักอาศัยภายใน  จ .ก าแพงเพชร จ านวน 

100 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
             1. แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ ความต้องการและความคดิเห็นท่ีมี
ต่อ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงคส์ าหรบัการพักผ่อน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลติภณัฑ์และผลติชุด
เฟอร์นิเจอรร์ูปแบบใหม ่
 2. แบบประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง ใช้การตั้งค าถามแบบ
ปลายเปดิ เกี่ยวกับกรอบแนวคดิในการออกแบบ เพื่อการประเมินการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับ
การพักผ่อน ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมที่สดุ 
              3. แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้การตั้งค าถามเพื่อการประเมินความพึงพอใจกลุ่มผู้บรโิภค ท่ีมตี่อ
การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ประเมินตามแบบมาตรฐานประเมินค่าระดบั (Rating 
Scale) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและปฐมภูมิ เพื่อเป็นแนวทางของการออกแบบการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน   

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือการวิจัย ได้แก่ เครื่องมือแบบสอบถามแบบมีโครสร้าง เครื่องมือ
ประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และเครื่องมือแบบประเมินความพึงพอใจ 

ขั้นตอนท่ี 3 หาความเที่ยงตรงของเครื่องมือโดยอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย เพื่อให้ได้เครื่องมือการวิจัย
ที่มีความเที่ยงตรง มีประสิทธิภาพในการใช้ในงานวิจัยในขั้นตอนการลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล ในการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน   

ขั้นตอนที่ 4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสอบถาม กลุ่มบุคคลทั่วไป ที่พักอาศัยภายใน จ.ก าแพงเพชร 
โดยการลงพื้นที่ไปสอบถามจากบุคคลทั่วไปที่อาศัยภายในที่พักอาศัยใน จ.ก าแพงเพชร เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่
จ าเป็นน ามาปฏิบัติการออกแบบการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน  

ขั้นตอนท่ี 5 สรุปข้อมูลจากการสอบถาม โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามแบบมีโครงสรา้ง 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มาเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์
ส าหรับการพักผ่อน  

ขั้นตอนท่ี 6 ปฏิบัติการการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อนจ านวนไม่ต่ ากว่า 3 
รูปแบบ เพื่อเสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ขั้นตอนที่ 7 เสนอแบบร่างต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ขั้นตอนที่ 8 ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการปรับแก้แบบที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
คิดว่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุดเพื่อน าไปสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

ขั้นตอนท่ี 9 สร้างการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน  
ขั้นตอนท่ี 10 ประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้บริโภคที่มีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับ

การพักผ่อนจ านวน 100 คน ท าการประเมิน เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลความพึงพอใจ น ามาวิเคราะห์และสรุปผล 
ขั้นตอนที่ 11 วิเคราะห์ผลและสรุปผลการวิจัย โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการสอบถามและวิเคราะห์

สรุปผลโดยใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน X และ S.D. และบรรยายใน
ลักษณะความเรียง เพื่อให้ได้มาซึ่งการรายงาน/อภิปรายผล 

ขั้นตอนที่ 12 รายงาน/อภิปรายผล เพื่อการน าเสนอผลงานการออกแบบ และข้อเสนอแนะในการ
วิจัยในครั้งต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้จัดท าได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยน าข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือท่ี
ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง แบบประเมินความพึงพอใจ มาท าการวิเคราะห์ซึ่งมี
การแบ่งส่วนข้ันตอนการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 1. การสรุปผลที่ได้จากการสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูล และวิเคราะห์สรุปผลโดยใช้
การวิเคราะห์จากการหาค่าความถี่ และร้อยละ 

 2. การสรุปผลที่ได้จากแบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้การออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อนใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างตามกรอบแนวคิดด้านการออกแบบ 
สรุปผลการวิเคราะห์ในรูปแบบความเรียง 

 3. การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้ การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้ศึกษาได้
ด าเนินการประเมินและวิเคราะห์สรุปผลโดยใช้ตารางเปรียบเทียบโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X  และ S.D. และบรรยายในลักษณะความเรียง 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจ เป็นการวิเคราะห์โดยใช้หลักทางสถิติแบบคิด
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลโดยการบรรยาย การเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมินนั้น
อาจจะใช้คะแนนเฉลี่ยความคิดแต่ละช่วง เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลโครงการ จากการใช้แบบประเมิน
ค่าชนิด 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก 
ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 
ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อย 
ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 หมายถึง ผลการประเมินอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
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สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผลิตชุดเฟอร์นิเจอร์รูปแบบใหม่ 
 งานวิจัยเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้เครื่องมือ
การวิจัย แบบสอบถาม เพื่อการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน โดย
สอบถามจากบุคคลทั่วไป จ านวน 100 คน ได้ผลการวิเคราะห์ ดังนี ้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ 

ชาย 47 47 
หญิง 53 53 

รวม 100 100 
2. อาย ุ

ต่ ากว่า 20 14 14 
21 – 30 ปี 30 30 
31 – 40 ปี 17 17 
41 – 50 ปี 19 19 
51 ปีขึ้นไป 20 20 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 

รวม 
 

100 
 

100 
3. ระดับการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตร ี 39 39 
ปริญญาตร ี 39 39 
ปริญญาโท 16 16 
สูงกว่าปริญญาโท 6 6 

รวม 100 100 
4. รายได้ต่อเดือน ( บาท ) 

ต่ ากว่า 10,000 36 36 
10,000 – 15,000 29 29 
15,000 – 20,000 7 7 
20,000 ขึ้นไป 28 28 

รวม 100 100 
  
 จากตารางที่ 1. แสดงผลการวิเคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน  จ านวน 100 คน คิดเป็น 100% พบว่า  

1. ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเปน็เพศหญงิจ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมา คือเพศชาย 
47 คน คิดเป็นร้อยละ 47 
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2. ด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มากที่สุด จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
30 รองลงมา คือช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา 41-50 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19 รองลงมา 31-40 ปี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17 

3. ด้านระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี มีค่าเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมาคือปริญญาโท 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16 รองลงมาคือสูงกว่า
ปริญญาโท 6 คน คิดเป็นร้อย 6  

4. ด้านรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มากที่สุด ต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อย 
36 รองลงมา  10,000 – 15,000 บาท จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมา 20,000 บาทขึ้นไป จ านวน 28 
คน คิดเป็นร้อยละ 28 รองลงมา 15,000 – 20,000 บาท จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7  
ตาราง 2  ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน  
 

ล าดับ ผู้ตอบแบบสอบถาม นิยมใช้เวลาว่างในการพักผ่อนด้านร่างกาย ด้วยอิริยาบถ  จ านวน ร้อยละ 

1. การนอน 83 83 

2. การนั่ง 60 60 
3. กึ่งนั่งกึ่งนอน 47 47 

4. ดื่มกาแฟ 38 38 

5. เล่นโยคะ 9 9 

6. นวดสปา 21 21 

7. นั่งสมาธ ิ 11 11 

8. ดูภาพยนต ์ 54 54 

9. ฟังธรรม 20 20 

10. อ่านหนังสือ 40 40 

11. ฟังเพลง 54 54 

12. เล่นโซเชียลมีเดีย 59 59 

13. เล่นเกมส ์ 23 23 

14. อื่นๆ 8 8 

  
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการ
พักผ่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้เวลาว่างในการพักผ่อนด้านร่างกาย ด้วยอิริยาบถ การนอน มากที่สุด      
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คิดเป็นร้อยละ 83 รองลงมาคือ การนั่ง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือเล่นโซเชียลมีเดีย คิดเป็นร้อยละ 59 
รองลงมาคือชมภาพยนตร์และฟังเพลงมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือกึ่ งนั่งกึ่งนอน คิดเป็นร้อย
ละ 47 รองลงมาคือการอ่านหนังสือ คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือดื่มกาแฟ คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือการ
เล่นเกม คิดเป็นร้อยละ 23 รองลงมาคือการนวดสปา คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือฟังธรรม คิดเป็นร้อยละ 20 
รองลงมาคือการนั่งสมาธิคิดเป็นร้อยละ 11 รองลงมาคือเล่นโยคะ คิดเป็นร้อยละ 9 และน้อยที่สุดคืออื่น ๆ คิดเป็น
ร้อยละ 8 
 จากผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงใช้กรณีศึกษารูปแบบอิริยาบถในการการพักผ่อน ที่มีการเลือกมากที่สุด 5 
อันดับแรก คือ การนอน การนั่ง การดูภาพยนต์ การเล่นโซเชียลมิเดียล และ การฟังเพลง น ามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการพักผ่อน ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัพักผ่อน รูปแบบที่ 1 

 
 

ภาพที่ 2 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัพักผ่อน รูปแบบที่ 2 
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ภาพที่ 3 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัพักผ่อน รูปแบบที่ 3 

 
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับ

การพักผ่อน 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับ
การพักผ่อน โดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 3 ท่าน  
 จากการประเมินรูปแบบ ตามกรอบแนวคิด ได้ผลสรุป ดังนี้ 

ด้านหน้าที่ทางด้านความสวมงามของผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้อง
ว่า รูปแบบที่ 3 มีความสวยงามมากที่สุด เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 1 และ 2 เนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่ทันสมั ย และ
เหมาะสมในการน าไปใช้ในที่พักอาศัยได้หลากหลายสถานที่ แต่ควรมีการปรับปรุงสีของเฟอร์นิเจอร์ให้มีความสอด
รับกับการน าไปตกแต่งบ้านได้ในหลายที่ เพราะว่าสีเหลืองสว่าง อาจท าให้ผู้ใช้รู้สึกแสบตา และอาจไม่เหมาะในการ
น าไปตกแต่งบ้านพักในบางพื้นที่ 

ด้านประโยชน์การใช้สอย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องว่ารูปแบบท่ี 1 และ 2 
ยังถือว่าเป็นรองด้านการใช้งานที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับรูปแบบที่ 3 ซึ่งจะสังเกตได้ว่า รูปแบบที่ 1 มีระยะความสูง
ของเก้าอี้ที่น้อย ซึ่งอาจไม่สอดคล้องตามหลักการยศาสตร์ ในขณะเดียวกันรูปแบบที่ 2 ดูมีความแข็งกระด้างมาก
เกินไปในด้านของรูปแบบในการปรับองศาของเบาะที่นั่ง ซึ่งรูปแบบที่ 3 ดูมีความเป็นได้มากที่สุดในการสร้าง
อรรถประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการปรับองศาการนั่ง และการเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ในการใช้งาน 

ด้านขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็น
สอดคล้องว่า รูปแบบที่ 3 มีรูปแบบการจัดองค์ประกอบของสัดส่วน สอดคล้องกับการพักพ่อนมากที่สุด เมื่อเทียบ
กับรูปแบบที่ 1 และ 2 ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแบบอีกมาก เพื่อให้สอดคล้องตามการยศาสตร์การใช้งานของ
ผู้ใช้งานท่ัว ๆ ไป 

ด้านความเหมาะสมในการงานทุกเพศทุกวัย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องว่า 
รูปแบบที่ 3 มีความเป็นไปได้มากที่สุดในแง่ของหลักการออกแบบเพื่อคนทุกคน (universal design) มีระยะความ
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สูงของเบาะนั่งจากพื้นที่สูงเกินไปเหมือนรูปแบบที่ 2 และไม่เตี้ยจนเกินไปเหมือนรูปแบบที่  1 ทั้งนี้ผู้วิจัยควร
ออกแบบและพัฒนา ก าหนดขนาดของเก้าอี้ให้สามารถใช้งานได้จริงมากที่สุดตามความเหมาะสม 

ด้านความเหมาะสมของราคา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบมีความเห็นสอดคล้องว่า ในด้านของ
ราคาของผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยจะต้องเป็นคนก าหนดจากต้นทุน ค่าแรง และต้นทุกการออกแบบต่าง ๆ ให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับการผลิตและจ าหน่ายจริง ซึ่งควรน าราคาจากการก าหนดโดยผู้วิจัยไปใช้ในการประเมินความ
พึงพอใจ เพื่อพิจารณาว่าผู้ซื้อสามารถรับได้กับราคาที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด 

จากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ น ามาปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน
รูปแบบที่ 3 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปสู่กระบวนการผลิต และการประเมินความพงึพอใจ ดังนี้ 

   
ภาพที่ 4 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัพักผ่อน รูปแบบที่ 3 ท่ีได้รับการปรับปรุงแกไ้ข โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ภาพที่ 5 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัพักผ่อน การเขียนแบบเพื่อการผลติ 
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ภาพที่ 6 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัพักผ่อน ต้นแบบท่ีผา่นการผลิตจริง 

 
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจ กลุ่มผู้บริโภค ที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์

อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน 
ในการวิจัยเรื่องการออกแบบผลติภัณฑเ์ฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ผู้วิจัยได้ประเมิน

ความพึงพอใจบุคคลทั่วไปในจังหวดัก าแพงเพชร ณ ห้องสรรพสินค้าโรบินสันไลฟส์ไตล์ ก าแพงเพชร จ านวน 100 
คน ใช้การวิเคราะหโ์ดยการแจกแจงค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย ดังน้ี 
ตารางที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลทั่วไปในจังหวดัก าแพงเพชร ที่มีต่อผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน 
 

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 
N=100 

ร้อยละ 

1. เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
31 
69 

 
31 
69 

รวม 100 100 
2. อายุ  
    ต่ ากว่า 20 ปี          
    21 -30 ปี 
    31 - 40 ปี 
    41 - 50 ปี 
    51 ปี ขึ้นไป 

 
39 
31 
17 
10 
3 

 
39 
31 
17 
10 
3 

รวม 100 100 
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ตารางที่ 3  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลทั่วไปในจังหวดัก าแพงเพชร ที่มีต่อผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์
อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน (ต่อ) 
 

รายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวน 
N=100 

ร้อยละ 

3. ระดับการศึกษา 
    ต่ ากว่าปริญญาตรี 
    ปริญญาตรี 
    ปริญญาโท 
    สูงกว่าปริญญาโท 

 
42 
56 
2 
0 

 
42 
56 
2 
0 

รวม 100 100 
1.รายได้/เดือน (บาท) 
    ต่ ากว่า 10,000     
    10,000 – 15,000 
    15,000-20,000    
    20,000 ขึ้นไป 

 
19 
40 
21 
20 

 
19 
40 
21 
20 

รวม 100 100 
 
จากตารางที่ 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพบุคคลทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร ที่มีต่อผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คติดเป็นร้อยละ 69 
รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 31 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ ากว่า 20 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
39 รองลงมาคือ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31 รองลงมาคือ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 รองลงมาคือ 41-50 ปี        
คิดเป็นร้อยละ 10 น้อยที่สุดคืออายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 3 ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมา
คือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 2 ด้านรายได้ต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้ที่ 10,000 – 15,000 บาท         
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ 15,000-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21 รองลงมาคือ 20,000 ขึ้นไป     
คิดเป็นร้อยละ 20 น้อยท่ีสุดคือ ต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19       
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน โดยบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค (n=100) 

X  
S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
1 ดา้นความสวยงามของผลติภณัฑ ์ 4.05 0.70 มาก 
2 ด้านประโยชน์การใช้สอย 4.54 0.50 มากที่สุด 
3 ขนาดสัดส่วนของผลติภณัฑ์มีความเหมาะสม 4.32 0.47 มาก 
4 ความเหมาะสมในการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย 4.02 0.65 มาก 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน โดยบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร (ต่อ) 
 

ล าดับ เกณฑ์การประเมิน ผู้บริโภค (n=100) 

X  
S.D. ระดับความ

เหมาะสม 
5 ความเหมาะสมของราคา( 5,990 บาท ) 3.92 0.77 มาก 
 ค่าเฉลี่ยรวมการประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ ์ 4.17 0.67 มาก 

 
จากตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรบัการพักผอ่น 

โดยบุคคลทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) ส่วนค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.=0.67) ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.05) ส่วนค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.70) ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.54) ส่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.50) ด้านขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

( X =4.32) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.47) ด้านความเหมาะสมในการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมาก ( X =4.02) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.65) ด้านความเหมาะสมของราคา (5,990 

บาท) มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X =3.92) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.77) 
 
อภิปรายผลการวิจัย  
 อภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง การออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน พบว่า ผลการ
วิเคราะห์แบบสอบถาม แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามนิยมใช้เวลาว่างในการพักผ่อนด้านร่างกาย ด้วยอิริยาบถ การนอน มากที่สุด รองลงมาคือ การนั่ง 
รองลงมาคือเล่นโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือชมภาพยนตร์และฟังเพลงผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยจึงใช้กรณีศึกษารูปแบบ
อิริยาบถในการการพักผ่อน ที่มีการเลือกมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ การนอน การนั่ง การเล่นโซเชียลมีเดีย การดู
ภาพยนตร์ และ การฟังเพลง น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน ให้
สอดคล้องกับรูปแบบการพักผ่อน ซึ่งสอดคล้องกับ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2551) ได้ให้นิยามในหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า ต้องมีความสะดวกสบายในการใช้ (Ergnomics) สอดคล้องกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

จากการสมัภาษณ์แบบมโีครงสร้าง ผู้วิจัยได้น าข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิฯ น ามาปรับปรุงแก้ไขช้ินงาน
รูปแบบที่ 3 ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน าไปสู่กระบวนการผลิต และการประเมินความพงึพอใจ ตาม
กรอบแนวคิดในด้านประโยชน์การใช้สอย ด้านหน้าที่ทางด้านความสวมงามของผลิตภัณฑ์ ด้านขนาดสดัส่วนของ
ผลิตภณัฑ์มีความเหมาะสม ด้านความเหมาะสมในการงานทุกเพศทกุวัย ด้านความเหมาะสมของราคา ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดการออกแบบของ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2550) เกี่ยวกับความเหมาะสมในการออกแบบผลิตภัณฑ์    
 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ส าหรับการพักผ่อน โดยบุคคล
ทั่วไปในจังหวัดก าแพงเพชร โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านขนาดสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีความ
เหมาะสม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมในการใช้งานได้ทุกเพศทุกวัย มีความพึงพอใจอยู่ใน



 
471 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร คร้ังที่ 1 
22 กุมภาพันธ์ 2564 

ระดับมาก ด้านความเหมาะสมของราคา(5,990 บาท) มีความพึงพอใจในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(ปกรณ์ ลวกุล และธัญญ พิชัยช่วง, 2561 หน้า 895) กล่าวในงานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบที่นั่งอเนกประสงค์ในที่
สาธารณะ มีค่าเฉลี่ยในด้านการใช้งานเหมาะสตามสรีระ และในด้านความสวยงาม อยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาอิริยาบถการพักผ่อนจากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ต้องมีการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างที่มากขึ้น เพื่อให้ได้แนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ส าหรับการพักผ่อนที่ครอบคลุมการใช้งานเพื่อคน         
ทุกคน (universal design) 

 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ควบคู่กับคู่มือการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ทราบถึงข้อดี
ของการพักผ่อนท่ีถูกวิธี และข้อเสียหรือผลกระทบจากการไม่พักผ่อนร่างกาย 

2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับต้นทุน และราคาของการผลิตเฟอร์นิ เจอร์ส าหรับการพักผ่อน และ
พิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมในการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม 
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