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บทคัดย่อ 
 
 

       โครงการวิจัยเรื่องเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างมูลค่าถังน้ำมันเก่าและผลงาน
ทางศิลปะ 2) เพ่ือลดต้นทุนในการจัดทำชิ้นงานสมมติฐานในการวิจัย 1) ถังน้ำมันเก่าสามารถนำมาประดิษฐ์
เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้และพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
แบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ร้อยละ  
       จากการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้สรุปได้ว่า ประชากรในกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามจาก
เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้ทดลองใช้สิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคในระดับมากที่สุด (เฉลี่ย 4.63) และแต่ละด้านพบว่า ความ
แข็งแรงทนทานของสิ่งประดิษฐ์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.80 ความ
สะดวกสบายในการใช้งานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65ความทันสมัยน่าใช้
งานมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพ
ปัจจุบันและปัญหามีความพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.50การประหยัดต้นทุนของสิ่ง
ประดิษฐ์มีความพึงพอใจในระดับมากค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.50ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65ประสิทธิภาพในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.70ความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์มีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุดค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.65 ความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ4.60 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
 

 โครงงานวิจัยเล่มนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากครูอุษา ไชยบุรินทร์ ครูที่ปรึกษา
โครงงาน ครูพนิดา  ชมยินดี ครูที่ปรึกษาร่วมโครงงาน นางสาวอรภชา กฤชเอกศิลป์ นางสาววีณา ใจเพชร 
นางสาวสุวดี สายสกล ที ่ได้สละเวลาอันมีค่าในการแนะนำและให้ความรู ้แก่คณะผู้จัดทำ รวมถึงการ
ตรวจสอบแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆของคณะผู้จัดทำเป็นอย่างดีนับตั้งแต่เริ่มต้นการดำเนินงานจนสิ้นสุดการ
ดำเนินงาน กรรมการตรวจสอบโครงงานที่ได้ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็น คำแนะนำและการตรวจในการจัดทำ
เครื่องมือสิ่งประดิษฐ์อย่างดียิ่งตลอดมา คณะผู้จัดทำจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 
       ขอขอบพระคุณนายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน และคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดทำโครงงานเล่มนี้ขึ้นมา เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ 
       ขอขอบคุณประชากร ชาวบ้านภายในเขต อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ให้ความ
ร่วมมือและตอบแบบสอบถามได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ 

ในปัจจุบันมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและการคมนาคมเป็นอย่างมาก สถานการณ์
การใช้น้ำมันในประเทศไทยนับวันจะมีความต้องการเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมัน
มากขึ้น คือ เรื่องของเศรษฐกิจ เพราะเม่ือเศรษฐกิจดีกิจกรรมในด้านการค้าขายย่อมมีมากข้ึนเป็นเงาตามตัว 
ที่สำคัญยังช่วยสนับสนุนให้กิจกรรมด้านการขนส่งหรือโลจิสติกส์คึกคักขึ้นมาอีกด้วย ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าภาค
ขนส่งทั้งหมดใช้น้ำมันและก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจน้ำมันก็
ดีขึ้น การขนส่งน้ำมันก็เพิ่มมากขึ้นจึงเป็นต้นเหตุของปัญหาการจัดเก็บพาชนะบรรจุน้ำมันหรือที่เรียกว่าถัง
น้ำมันเก่า ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และผู้คนก็ไม่สามารถกำจัดเองได้เช่นกันต้องน้ำกลับเข้าสู่
โรงงานเพื่อทำลายหรือรีไซเคิลใหม่ ถังน้ำมันที่ไม่ใช้แล้วตั้งไว้ก็ไม่มีประโยชน์  ทางชุมชนจึงคิดหาวิธีรีไซเคิล
ถังน้ำมันให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ใช้วิธีทำลายแต่อย่างใด 

เฟอร์นิเจอร์จากถังน้ำมัน 200 ลิตรที่เป็นงานที่สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ที่หาได้ไม่ยากและราคาไม่
แพงแต่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากสามารถเอามาตกแต่งบ้านจัดสวนนำมาทำของประดิษฐ์ที่สามารถสร้าง
รายได้หลักหมื่นเลยทีเดียวสามารถทำได้ง่ายจากวัสดุเหลือใช้และไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่ใช้น้ำได้จากน้ำมัน 200 
ลิตร หาซื้อได้ตามท้องตลาดและร้านขายของเก่าแนะนำวัสดุเหลือใช้ต่างๆมาดัดแปลงทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่
สวยงามและแปลกใหม่ สามารถนำมาตกแต่งลวดลายที่สวยงามโดยการวาดภาพและระบายสีบนถังน้ำมัน
และได้ทั้งความสวยและความทนทานของถังน้ำมันด้วย 

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงการตู้เก็บของจากถังน้ำมัน เพราะถังน้ำมันมีความแข็งแรง
ทนทาน สามารถยืดอายุการใช้งานของถังน้ำมันได้ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและยังสามารถสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวและชุมชนอีกด้วย 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.2.1เพ่ือสร้างมูลค่าถังน้ำมันและผลงานทางศิลปะ 
1.2.2เพ่ือลดต้นทุนในการจัดทำชิ้นงาน 
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สมมุติฐานของโครงการ 
ถังน้ำมันเก่าสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ได้และพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจมาก

ที่สุด 
1.3ขอบเขตของโครงการ 
ขอบเขตในการจัดทำโครงการครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 ด้านประกอบไปด้วยด้านประชากรด้านตัวแปรและด้าน
เวลา 
แต่ละด้านมีรายละเอียดดังนี้ 

1.3.1ด้านประชากรประชากรในเขตอำเภอบางสะพานน้อยจำนวน 20 คน 
1.3.2ด้านตัวแปร 
ตัวแปรอิสระการศึกษาเนื้อหาที่เลือกจากปัญหาที่พบ คือการเกิดขยะที่ไม่สามารถทำลายได้เป็น

จำนวนมาก 
ตัวแปรตามผลสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
1.3.3ด้านเวลาคือ ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม 
1.4ตารางการดำเนินงาน 

รายการ 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. คิดหัวข้อโครงงาน                                 

2. เสนอโครงงาน                                 

3. รวบรวมข้อมูลและแบ่งงาน                                 

4. จัดซื้ออุปกรณ์                                 

5. จัดทำชิ้นงาน/พัฒนาต่อยอด                                 

6. ทดลองใช้งาน                                 

7. ปรับปรุงแก้ไข                                 

8. จัดทำรูปเล่มโครงงาน                                 

9. นำเสนอโครงงาน                                 

 
1.5ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1ได้ตู้เก็บของที่แข็งแรงและสวยงาม 
1.5.2 ได้แนวทางในการลดขยะท่ีไม่สามารถทำลายได้ให้เกิดประโยชน์ 
1.5.3 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบและโครงสร้าง 
1.5.4 เพ่ือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
1.5.5 ได้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
1.5.6 สามารถสร้างรายได้และอาชีพในอนาคต 
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1.5.7 สามารถจัดเก็บสิ่งของได้อย่างมีระเบียบ 
1.6 รายการเครื่องมือและอุปกรณ์ 

1.6.1 ถังเหล็ก 200 ลิตร  
1.6.2 ไม้อัดหนาพอที่จะรับน้ำหนัก  
1.6.3 ยางกันบาดแบบกระดูกงู  
1.6.4 บานพับมือจับสายยูคล้องประตู 3 ท่อน น็อต 
1.6.5 เครื่องเจียรไฟฟ้าใช้ตัดถัง  
1.6.6 เลื่อยฉลุไฟฟ้าตัดไม้อัด  
1.6.7 สว่านไฟฟ้าเจาะรูใส่น๊อต  
1.6.8 ไขควงกระดาษทรายขัดเหล็ก,ไม้,ตะไบ 

1.7 งบประมาณ 
 

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงงานประมาณ 1,700บาท  
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

บทที่ 2 
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 

ในปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มีการพัฒนาและมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเริ่มม ี

บทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการศึกษาถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม

เฟอร์นิเจอร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อหาแนวทางและกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เพื่อรองรับ

กระแสการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงกระแสโลกาภิวัตน์กลไกการผลิตและการบริโภคซึ่ง

จะส่งผลโดยตรงต่ออุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ทั้งด้านการผลิต และรูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่เปลี่ยนแปลง

อย่างสร้างสรรค์โดยสามารถแบ่งรูปแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตได้ 5 ประเภท คือ 

2.1.1 เฟอร์นิเจอร์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco - Furniture) – สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทั่วโลกให้

ความสนใจเนื่องจากปัจจุบันโลกเริ่มประสบปัญหาสภาวะโลกร้อน จึงได้มีการออกมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ที่เข้มงวดทั้งในการผลิตและการนำเข้าสินคา้รวมถึงการนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาผลิตเป็นของใช้เพ่ิมยิ่งขึ้น

เพ่ือลดปัญหาขยะล้นโลกการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบการผลิต และกระบวนการผลิตที ่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมและการผลิตเฟอร์นิเจอร์วัสดุรีไซเคิลซึ่งขั ้นตอนจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ต้องอาศัยความคิด

สร้างสรรคใ์นการออกแบบเพื่อให้แปลกใหม่มีความน่าสนใจและสามารถใช้งานได้ด ี

2.1.2 เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ (Multifunction Furniture) แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากร

ในเมือง ส่งผลให้วิถีใช้ชีวิตของสังคมเปลี่ยนไป มีการพักอาศัยในพ้ืนที่ค่อนข้างจำกัดเช่น คอนโดมีเนียม 

บ้านพักอาศัยทีม่ีพ้ืนทีจ่ำกัดเป็นต้น เฟอร์นิเจอร์จะเน้น ด้านประโยชน์ใช้สอยสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชั่น ได้

หลากหลายสำหรับพ้ืนทีจ่ำกัด 

2.1.3 เฟอร์นิเจอร์ผสมผสานวัฒนธรรม (Cultural-mixed Furniture) การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

ที่ผสมผสานทางด้านวัฒนธรรมเช่นผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกเพื่อให้เป็นรูปแบบ

เฟอร์นิเจอร์แบบใหม่ที่สามารถตอบรับความต้องการผู้บริโภคทั้งตะวันตกและตะวันออกเฟอร์นิเจอร์

ผสมผสานวัฒนธรรมจะมีรูปร่างที่แปลกใหม่ เช่นโต๊ะที่มีความสูงไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับโต๊ะทั่วไปการ

ใช้เก้าอ้ีที่ไม่มีพนักพิง 

 

 

 

2.1.4 เฟอร์นิเจอร์เน้นประโยชน์ใช้สอย ( Functionalism Furniture) การออกแบบที่มุ่งเน้น

เฉพาะ “สิ่งที่จำเป็น” คือ สิ่งที่มีประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันของคนจริงๆ สามารถตอบสนองความ
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ต้องการพืน้ฐานในการใช้ชีวิตของคนในแต่ละกลุ่มได้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้จะต้องมีการศึกษา

การตลาดอยา่งจริงจังถึงความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มเพ่ือให้สามารถนำมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์อยา่ง

แท้จริง เช่น ปัจจุบันคนเริ่มเข้าสู่สังคมเมืองมากข้ึน พ้ืนที่อยู่อาศัยคอ่นขา้งเล็กจึงมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ขนาดเล็กเหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้สอยในห้องพัก 

2.1.5เฟอร์นิเจอร์เพ่ือสุขภาพ ( Furniture for health) จากแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเริ่ม 

ตระหนักให้ความสนใจด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีมากยิ่งขึ ้นส่งผลให้การ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต้องคำนึงถึงการใช้งานที่ส่งผลดีสุขภาพเช่นกันเฟอร์นิเจอร์จะปรับใหเ้ข้ากับรูปร่างของ

ผู้ใช้งานและออกแบบเพ่ือช่วยลดอาการเจ็บ ป่วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาผลิตเฟอร์นิเจอร์เพิ่ือสุขภาพ 

เช่น โซฟา หมอน ที่นอนป้องกันไรฝุ่นเป็นต้น 

2.2ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 

2.2.1มิติขนาดสัดส่วน 

ข้อมูลขนาดของร่างกายมีความสำคัญต่อการกำหนดขนาดและลักษณะของสิ่งแวดล้อมการ

ออกแบบเพือ่ให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสบายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเกิดอันตรายนักออกแบบจำเป็นต้องทราบข้อมูลขนาด สัดส่วนร่างกายของผู้ใช้เป็นเกณฑ์ การใช้

มาตรฐานของต่างประเทศโดยตรงนั้นมีความไม่เหมาะสมกบคนไทยเนื่องจากขนาดร่างกายจะแปรเปลี่ยนไป

ตามลักษณะด้านชาติพันธุ์ แม้จะเป็นชาวเอเชียด้วยก็ตามในขนาดความสูงที่เท่ากันก็อาจมีขนาดของอวัยวะ

ส่วนต่างๆ ทีแ่ตกต่างกันในประเทศไทย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ได้ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการสำรวจและวิจัยขนาดโครงสร้างร่างกายของคนไทย ระยะที่ 3 พ.ศ. 

2536-2537 นับเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบให้เหมาะสมกับคนไทย แต่อย่างไรก็ดขีนาด

สัดส่วนร่างกายของประชากรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยทางโภชนาการการออกกำลังกาย ตลอดจน

สภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการใช้ข้อมูลขนาดร่างกาย จึงควรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามผลการสำรวจที่

อยู่ในช่วงเวลาไม่เกิน 15 ปี จึงเป็นขนาดที่ยอมรับได ้

2.2.2 สัดส่วนของร่างกายมนุษย์และระยะการเคลื่อนไหวของมนุษย์ 

สัดส่วนของร่างกายมนุษย์และระยะการเคลื่อนไหวของมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการออกแบบเพราะ

อิริยาบถต่างๆ ของมนุษย์เป็นสิ่งทีก่ำหนดเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน เช่น การออกแบบตูเ้ก็บของจะต้อง

มีการพิจารณาวาควรใช้บานปิดบานเปิดแบบใด เพื่อให้เหมาระสมกับลักษณะและเนื้อที่ใช้งาน ถ้าเป็นบาน

เปิดผู้ใช้งานจะต้องมีระยะถอยสำหรับการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะทำบานเปิดเปิดออก ดังนั้นขนาดของ

บานเปิดกับระยะถอยของร่างกายมนุษย์จึงมีความสัมพันธ์กัน หรือการเก็บของในแนวดิ่งถ้าเป็นระยะที่สูง

เกินคนเอื้อมไปถึงอาจมีปัญหาในการเก็บสิ่งของได้ อาจจะต้องมีการออกแบบให้ใช้สอยได้สะดวกขึ้น โดย
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การทำบันไดช่วยในการขนย้ายสิ่งของออกหรือ การใช้ราวแขวนผ้าที่สามารถปรับระดับโดยมีอุปกรณ์ช่วยใน

การหยิบเสื้อผ้าได้ง่ายข้ึน เป็นต้น 

2.2.3 สัดส่วนและปริมาณของสิ่งของที่ต้องการจะเก็บ 

ในการออกแบบตู้โดยทั่วไปจะออกแบบตู้เพ่ือเกบ็สัมภาระต่างๆ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น 

จะต้องรู้ขนาดของสิ่งของที่จะเก็บ เช่น ขนาดของเสื้อผ้าขณะที่อยู่ ในไม้แขวนเสื้อว่ามี ความกว้างและยาว

เท่าไร ขนาดของหนังสือในลักษณะแนวตั้งและนอน เป็นต้น เพ่ือใช้ขนาดได้เพียงพอ และเหมาะสมกับความ

ต้องการจำนวนของสิ่งของก็เป็นส่วนสำคัญในการออกแบบผู้ออกแบบจะต้องรู้ปริมาณของสิ่งของ เพื่อที่จะ

ใช้หาคำนวณพ้ืนที่สำหรับการจัดวางให้พอเพียงกับท่ีต้องการ 

2.2.4 สัดส่วนมาตรฐานของอาคาร 

ผู้ออกแบบจะต้องรู้ขนาดมาตรฐานของส่วนประกอบของอาคาร เช่น ความสูงของ อาคาร ขนาด

ของประตูทางเข้า-ออก โครงสร้างของอาคารในกรณี ที่ผู้ออกแบบต้องการเฟอร์นิเจอร์ แบบติดตาย เป็นต้น 

ถ้าขนาดสัดส่วนของอาคารจะทำให้ผู้ออกแบบเข้าใจถึงการเคลื่อนย้ายเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในอาคาร การ

กำหนดขนาดของเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับอาคารการเลือกใช้ โครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสม

โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ชนิดติดตาย (Built-in)เป็นต้น 

2.2.5 อุปกรณ์ของบานตู้ 

อุปกรณ์บานตู้มีหลายชนิด หลายขนาด และมีวิธีการใช้การติดตั้งที่แตกต่างดังนั้น การออกแบบ

บานตู้จะต้องพิจารณาตามลักษณะของงานถ้าบานเปิดขนาดใหญ่ ควรต้องใช้อุปกรณ์ที่ แข็งแรงสามารถรับ

น้ำหนักตัวบานได้ทนทานต่อการใช้งาน เหมาะสมกบวัตถุประสงค์  

1. บานพับสปริง (Spring Hinges) 

เป็นอุปกรณ์บานพับผีเสื้อชนิดหนึ่งที่ติดสปริงเพื่อให้ประตูสามารถปิดได้เองทันทีที่ปล่อยมือจาก

การเปิดบานประตู จึงทำให้ไม่ต้องเสียเวลาในการปิดบานประตูเอง บานพับนี้จึงเหมาะกับบานประตูที่

ต้องการปิดตลอดเวลา แต่บานพับสปริงไม่เหมาะกับบานประตูขนาดใหญ่เนื่องจากสปริง จะไม่สามารถรับ

น้ำหนักของบานประตูที่หนักมากๆได้สปริงอาจจะตกหรือล้าได้ 
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ภาพที่2.1แสดงบานพับสปริง (Spring Hinges) 

 

ภาพที่ 2.2แสดงภาพ Detail บานพับสปริง 

 

2.3 อุปกรณแ์ละเครื่องมือในการทำงานช่างตกแต่งภายใน 

2.3.1 ประเภทของเครื่องมืองานช่าง 

เครื่องมืองานช่างเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากต่อการปฏิบัติงานช่าง ซึ่งเครื่องมืองานช่าง จะช่วยให้การ

ปฏิบัติงานช่างบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยสร้างสรรค์ผลงานช่างให้มีการพัฒนาอยู่อย่าง

ต่อเนื่อง ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ฉะนั้นในการดำรงชีวิตของเรานั้นจำเป็นต้องรู้จัก

ชื่อ หน้าที่ วิธีการใช้ และการบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง เครื่องมือที่ใช้ในงานช่างสามารถจำแนกได้หลาย

ประเภท โดยแบ่งตามลักษณะของการใช้งาน ดัง3นี้ 

 

1.เครื่องมือวัด (Measuring Tool) 
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คือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบ

ระยะหรือขนาดความกว้างความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน ฯลฯ เครื่องมือวัดมีหลายชนิด 

แต่ละชนิดมีลักษณะ รูปร่างที่แตกต่างกนตามประโยชน์ใช้สอบในทางช่ างนั้นๆ สำหรับเครื่องมือวัดที่ใช้

ในทางช่างทีต่ัวเครื่องมือวัดมีหน่วยมาตรฐานการวัดมีหน่วยเป็นนิ้วฟุตและหน่วยเมตริกกำกับไว้ในเครื่องมือ

วัดชนิดเดียวกนเพ่ือสะดวกในการใช้งาน  

ภาพที่ 2.3แสดงระดับน้ำ 

 

ก.ระดับน้ำ (Precision Level หรือ Spirit Level หรือ Bubble Level) คืออุปกรณ์ที ่ใช้สำหรับการวัด

ระดับความเอียงของระนาบโดยทั่วไประดับน้ำที่เราคุ ้นเคยจะเป็นแบบที่มีของเหลวบรรจุให้ลอดแก้ว

โดยทั่วไปของเหลวที่ถูกเลือกมาใช้บรรจุในหลอดแก้วมักจะเป็นเอธานอล เนื่องจากมีจุดเยือกแข็งต่ำ คือ 

ประมาณ 114˚C เพื่อป้องกนการแข็งตัวของของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในจึงมีการออกแบบให้เหลือที่วางให้

สำหรับฟองอากาศเพ่ือเป็นตัวอ่านค่า ในปัจจุบันได้มีการประดิษฐ์ระดับน้ำแบบอิเล็กทรอนิคส์เพ่ือใช้งานที่มี

ความสะดวกมากขึ้นอีกทั้งสามารถใช้งานในพิสัยการวัดที่กว้างกวามีความถูกต้องและเที่ยงตรงสูงกว่ า 

อย่างไรก็ตามระดับแบบหลอดแก้วก็ยังเป็นที่นิยมใช้กันอยู่ เนื่องจากใช้งานง่ายและราคาค่อนข้างถูกเมื่อ

เทียบกบัระดับน้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

ภาพที่ 2.4แสดงฉากตาย 
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ข.ฉากเหล็ก หรือฉากตาย (Try Square)คือเครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดขนาดการสร้างมุมฉาก ตรวจสอบการได้

ฉากของงานชนิดต่าง ๆ หรือใช้วัดขนาดความกว้าง ยาว ลึกของชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก มีส่วนประกอบ 2 ส่วน

คือ ใบฉาก และด้ามฉาก โดยทั้ง 2 ส่วนยึดติดกันเป็นมุม 90 องศา ความยาวของใบฉากมีตั้งแต่6 นิ้วขึ้นไป 

ซึ่งเปน็ขนาดที่นิยมใช้ ที่ใบฉากท้ังสองด้านทุกขนาดมีมาตรส่วนเป็นนิ้วและเซนติเมตร บอกกำกับไว้ 

2. เครื่องมือตัด (Cut tools)การตัดเปน็กระบวนการทีท่ำให้ชิ้นงานที่เรา 

ต้องการแยกออกจากกันซ่ึงเครื่องมือที่สามารถทำให้เหล็กหรือไม้แยกออกจากกันได้ก็คือเลื่อยซึ่งมีด้วยกัน

หลายชนิดคือเลื่อยที่ใช้สำหรับงานไม ้

ภาพที่ 2.5แสดงเลื่อยหางหนู 

 

 

ก. เลื่อยหางหนู (Compass Saw) เลื่อยหางหนูเป็นเลื่อยที่มีรูปร่าง 

แหลมคม ใบเลื่อยจะเรียงยาว ด้ามใหญ่ ฟันของใบเลื่อยจะมีลักษณะคล้ายฟันของเลื่อยโกรก แต่มีขนดเล็ก

กว่าเลื่อยหางหนู เหมาะสำหรับการเลื่อยไม้ที่มีรูปลักษณะโค้งหรือวงกลม ใบเลื่อยจะมีขนาดความยาว10-

15 นิ้วการใช้งานอย่าหักโค้งใบเลื่อยในทางหักมุมจะทำให้ใบเลื่อยหักได้โดยง่าย 

 

 

 

ภาพที่ 2.6แสดงเลื่อยลอ 

 

 

ข. เลื่อยลอลักษณะคล้ายเลื่อยลันดา แต่ใบเลื่อยจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
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สั้นและบางกว่า ดังนั้นจึงต้องมีสันเลื่อยซึ่งทำให้เป็นเหล็กประกบยึดแน่นเป็นเส้นตรงตลอดสันของใบเลื่อย 

เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงในขณะทำการเลื่อย ด้ามถือทำด้วยไม้แบบต่างๆ ลักษณะของฟันเลื่อยเหมือนกบเลื่อน

ฟันตัด มีจำนวนต้ังแต่13ถึง 15 ฟันต่อนิ้ว เลื่อยรอสร้างเพื่อเข้าปากไม้มุมตู้ เข้ากรอบรูป เข้ากรอบวงกบ

ประตูหน้าต่าง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการตัดปากไม้หรือลิ่มไม้ผ่าเดือยและตัดไม้ชิ้นเล็กๆ ซึ่งเลื่อยบาง

ชนิดไม่สามารถจะตัดไม้หรือใช้ตัดส่วนอื่นๆ ที่ต้องการความละเอียดและประณีต 

ภาพที่ 2.7แสดงเลื่อยจิกซอร์ 

 

ค. เลื่อยจิกซอร์ชนิดนี้เป็นเลื่อยไฟฟ้าที่เราพบเห็นได้ง่ายที่สุดและถือได้ 

ว่าเป็นเลื่อยที่ถูกนำมาใช้งานตามบ้านมากที่สุดด้วย จนเรียกเลื่อยชนิดนี้อีกชื่อหนึ่งว่า “เลื่อยเอนกประสงค์” 

โดยที่ด้ามถือจะมีลักษณะเป็นห่วงทำให้ในขณะใช้งานเราจึงสามารถถือเลื่อยชนิดนี้ ด้วยมือเพียงข้างเดียวได้ 

ส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็คอยประคองให้ตัวเลื่อยเคลื่อนที่ไปตามแนวที่เราต้องการตัด ที่บริเวณฐานของเลื่อย

บางรุ่นยังสามารถปรับให้เลื่อยเอียงได้ถึง 45 องศา เพ่ือทำการตัดไม้ในมุมเอียงได้ด้วยในการเลือกใช้ใบเลื่อย

นั้น จะต้องเลือกให้ถูกต้องกบชนิดของงาน เพ่ือให้งานที่ออกมานั้นมีความสวยงามและถูกต้อง โดยใบเลื่อยที่

ใช้ในการตัดไม้จะมีจำนวนฟันประมาณ 3-14 ฟัน ต่อนิ้ว ถ้าจำนวนฟันมีความถี่มากจะทำให้เวลา ในการ

เลื่อยช้า แต่ชิ้นงานที่ได้จะมีความเรียบ ในขณะที่ฟันหยาบ จะใช้เวลาในการเลื่อยนั้นเร็ว แต่ชิ้นงานที่ได้จะมี

ผิวที่ไม่ค่อยเรียบ ส่วนใบเลื่อยตัดเหล็กจะมีจำนวนฟันประมาณ 14-32 ฟันต่อนิ้ว โดยในการตัดโลหะนั้น

จะต้องให้ฟันเลื่อยอย่างน้อย 2 ซี่ สัมผัสกบความหนาของขอบชิ้นงานทุกครั้ง มิฉะนั้นอาจจะทำให้รอยตัดที่

ออกมานั้นหยาบและใบอาจจะหักในขณะที่ทำการเลื่อย ยังมีใบเลื่อยอีกหลายแบบ เช่น ใบเลื่อยชุบคาร์ไบด์ 

เหมาะสำหรับงานตัดชิ้นงานที่เป็นคอนกรีต กระเบื้องเซรามิก เหล็ก ไฟเบอร์กลาส และวัสดุอ่ืนๆเป็นต้น 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.8 แสดงเครื่องเจียรไฟฟ้า 
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ง.เครื่องเจียร (Grinder) เป็นเครื่องมือไฟฟ้าสำหรับงานช่างที่ใช้ในการ 

ตัด ลับคม ขัดหรือเจียรตกแต่งพื้นผิววัสดุที่เป็นเหล็ก สเตนเลส อลูมิเนียม ไม้ ท่อพีวีซี กระเบื้องเซรามิก 

และแผ่นไซเบอร์ซีเมนต์ เพื่อให้ชิ้นงานมีความคม เรียบเนียนและสวยงาม ซึ่งปัจจุบันเครื่องเจียรที่นิยมใช้

งานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะ งานก่อสร้าง งานหัตถกรรมและงานช่างทั่วไปจะมีอยู่ด้วยกันหลาย

ประเภททั้งเครื่องเจียรแบบใช้ไฟฟ้า เครื่องเจียรแบบใช้ลม เครื่องเจียรตั้งโต๊ะ และเครื่องเจียรตั้งพื้น ซึ่งแต่

ละประเภทจะมีรูปทรงและคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน ตัวเครื่องออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน

ประกอบด้วยส่วนด้ามจับ ซึ่งจะสามารถจับได้ที่ตัวเครื่องหรือมีตำแหน่งมือจับที่ด้านข้างเครื่องพร้อมสวติช์

เปิด-ปิด ทำให้ควบคุมการใช้งานและปรับความเร็วสูงสำหรับการเจียรได้อย่างสะดวก ส่วนท้ายใช้สำหรับ

เชื่อมต่อกับสายไฟ และส่วนหัวเครื่องเป็นตำแหน่งที่นำมาเชื่อมต่อกับหินเจียรหรือใบตัดของเครื่องเจียรที่มี

อยู่มีด้วยกันหลายขนาดหลายประเภททั้งแบบเรียบและแบบมีซี่ฟัน นอกจากนี้ยังสามารถถอดเปลี่ยนใหม่ได้

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน 

3.เครื่องมือตอก (Hammer tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตอก ทุบ ตีซึ่ง 

จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการ ปฏิบัติงานทุกสาขา ค้อนแบ่งตามลักษณะหัวค้อนได้ 3 ชนิดค้อนตีที่ใช้ในงานช่าง

มีดัง3นี้ 

ก. ค้อนไม้หรือพลาสติก (wood Or plastic hammer) ใช้สำหรับ 

ตอกหรือทุบในงานเบาๆ เช่น สังกะสี อะลูมิเนียม เป็นต้น เพ่ือมิให้งานนั้นบุบหรือเกิดรอยขีดข่วน 
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ภาพที่ 2.9แสดงค้อนหงอน 

ข. ค้อนหงอน ( curved-claw hammer) เป็นเครื่องมือที่ใช้ทุบ 

หรือตอกและถอนตะปูในงานไม้ 

ภาพที่ 2.10แสดงเหล็กส่งหัวตะปู 

ค. เหล็กส่งหัวตะปู(Nail set) เป็นแท่งเหล็กตันยาว ประมาณ4 5 นิ้ว 

ขนาดเส้นผาศูนย์กลาง ¼ นิ้ว ปลายเรียว ขนาดของปลายไม่แน่นอน แล้วแต่ขนาดตะปูท่ีใช้ส่งหัวลงใน 

เนื้อไม้ เพ่ือประโยชน์ในการเก็บรอยตะปูที่เป็นงานเคลือบเงาต่าง ๆ 

4. เครื่องมือไขและขัน ( Driver tools) เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นสำหรับ 

งานช่างทุกสาขาจำแนกได้ดังนี้ 

ภาพที่ 2.11 แสดงไขควงปากแฉก 

ก. ไขควง (Screw drivers)ไขควงเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ไขและขัน 

สกรูต่างๆ ไขควงที่มีคุณภาพจะทำจาก เหล็กกล้าหรือเหล็กเครื่องมือใช้วิธีตีขึ้นรูปและชุบเพ่ือให้ผิวของไข

ควงแข็งใช้งานได้ดี ไขควงมี ส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ปากไขควง กานไขควงและด้ามไขควง 
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ภาพที2่.12.แสดงคีม 

ข. คีม (PLIERS) เป็นเครื่องมือจับยึดชิ้นงาน หรือตัดชิ้นงาน คีมมี 

มีหลักการทำงานโดยใช้ด้านทางวิทยาศาสตร์ คือเมื่อออกแรงบีบหรือกาด้ามบีบ แรงจะส่งไปที่ปากคีมเพ่ือ

จับหรือตัด ชิ้นงาน คีมมีหลายชนิด 

ภาพที่ 2.13 แสดงคีมล๊อค 

ค. คีมล็อคเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ท่ีรวมเอาจุดเด่นของเครื่องมือทั้งสี่ 

มารวมเข้าไว้ด้วยกัน คีมล็อคจะให้แรงบีบกว่าหนึ่งตันในอุ้งมือของผู้ใช้ทั้งยังสามารถปรับระยะให้บีบวัตถุใดๆ 

ตั้งแต่เล็กจิ๋วเรื่อยขึ้นไปถึงขนาด 0 1 ½นิ้ว ฟันหยักและแรงบีบมหาศาลช่วยให้คีมล็อคสามารถจับวัตถุที่มี

พ้ืนผิวไม่สม่ำเสมอหรือหัวน็อตที่เยินสิ้นสภาพไปแล้ว กลไกล็อคจะช่วยให้ฟันหยักบีบวัตถุท้ิงคาไว้ได้โดยผู้ใช้

ปล่อยมือไปทำงานอย่างอ่ืนได้ แรงกดบนด้ามจะส่งแรงบีบเพ่ิมไปหลายเท่าบนฟันหยัก 

 

ภาพที่ 2.14แสดงประแจปากตาย 

ง. ประแจปากตาย (Open-end wrench) คือประแจประเภทที่มี 

ปากเปด็ออก ความกว้างของปากคงที่ไม่สามารถจะขยายเข้าหรือออกได้ และเป็นประแจที่นิยมใช้งานมาก

ที่สุดชนิดหนึ่ง เพราะมีความแข็งแรง และมีราคาถูก 

ภาพที่ 2.15แสดงประแจเลื่อน 
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จ.ประแจเลื่อน (ADJUSTABLE WRENCH) เป็นประแจที่สามารถปรับ 

ความกว้างของปากประแจได้ ประแจเลื่อนมีปากข้างหนึ่งตายตัว แต่ปากอีกข้างหนึ่งสามารถเลื่อนไป-มา ได้

ปัญหาที่สำคัญของการใช้ประแจเลื่อนคือถ้าหากผู้ใช้ปรับความกว้างของปากประแจมากกว่าหัวโบลท์ -นอ๊ต 

หรือปากประแจขยับไป-มา ได้จะทำให้ปากประแจรูดและหัวน็อตโบลท์ รูดทำให้เสียหายได้ ดังนั้นถ้า

สามารถหาประแจชนิดอื่น ๆ มาใช้งานได้แล้วไม่ควรใช้ประแจเลื่อนโดยเด็ดขาด 

5. เครื่องมือเจาะ (DRILL TOOLS) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับเจาะชิ้นงานที่เป็น 

โลหะ หรือไม้ เพ่ือให้ได้รูตามที่ต้องการ 

ภาพที่ 2.16แสดงสว่านไฟฟ้า 

ก. สว่านไฟฟ้า (ELECTRIC DRILL) เป็นเครื่องมือเจาะแบบเครื่องจักร 

(MACHINE TOOLS) ใช้กำลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้ในการเจาะรูในงานโลหะหรืองานไม้ ปัจจุบันสว่าน

ไฟฟ้าเป็นที ่น ิยมและใช้กนมากกว่าสว่านชนิดอื ่น ๆ เพราะมีความสะดวกรวดเร็ ว ประหยัดเวลา 

ประสิทธิภาพการทำงานสูง 

ภาพที่ 2.17แสดงสิ่ว 

ข. สิ่ว(CHISELS)สิ่วเป็นเครื่องมือใช้สำหรับเจาะไม้ แต่งปากไม ้

มีหลายชนิด ดังนี้ 
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-สิ่วปากบาง (Parting Chisel) สิ่วปากบางเปน็เครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งที่ 

ออกแบบ ใบสิ่ว ให้มีความคมมากกวาสิ่วเจาะ มุมของใบสิ่ว 25-30 องศา เหมาะสำหรับเจาะ เฉือน  

แต่งระตับ ผิวไม้ให้เรียบ 

-สิ่วเจาะ (Mortise Chisel) สิ่วเจาะเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซึ่งออกแบบ 

ใบสิ่ว ไว้ใช้เจาะแต่งไม้ให้เป็นรู มีความคมและแข็งแรง 

-สิ่วเล็บมือ (Gouge Chisel) สิ่วเล็บมือเป็นเครื่องมือตัดแต่งไม้ชนิดหนึ่งซ่ึง 

ออกแบบใบ สิ่วคล้ายเล็บมือ จึงเรียกว่า “ สิ่วเล็บมือ ” ใช้สำหรับเจาะ เฉือน แซะ ตกแต่งผิวไม้ให้เป็นร่อง

โค้งมน หรือกลม สิ่วเล็บมือมี 2 แบบ คือ แบบมุมโค้งภายนอกและแบบมุมโค้งภายใน 

 

6. เครื่องมือไสและตกแต่ง (Plane tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับลดขนาดหรือ 

ตกแต่ง ผิวหน้าของงานให้เรียบก่อนที่จะสร้างเป็นชิ้นงาน 

ภาพที่ 2.18แสดงกบ 

ก. กบ (Plane) เป็นเครื่องมือสำหรับไสไม้เพ่ือให้ได้ขนาดตามต้องการ 

มีดังนี้คือ 

- กบล้าง (Jack plane) กบล้าง เป็นเครื่องมือไสชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากไม้เนื้อแข็ง  

- กบผิว (Smooth plane) กบผิวเป็นเครื่องมือไสไม้ชนิดหนึ่งที่ผลิตขึ้นจากไม้เนื้อแข็งใช้สำหรับไสไม้ 

ขั้นสุดท้ายหรือหลังจากไสกบล้างแล้วให้ผิวมีความเรียบเสมอกันก่อนประกอบชิ้นงาน มี 2 ชนิด คือ กบผิว

สั้น และกบผิวยาว 

- กบบังใบ (Rabbet plane) กบบังใบเป็นเครื่องมือไสไม้ชนิดหนึ่ง ที่ผลิตขึ้นจากไม้เนื้อแข็งใช้สำหรับไสไม้ 

ให้ผิวเรียบและไม้ที่ไสได้นั้น ความลึกต่ำกว่าผิวไม้เดิมทำให้ไม้มีระดับต่างกัน ใช้ ในงานทำวงกบประต ู

หน้าต่างเป็นต้น 

ภาพที่ 2.19แสดงตะไบ 

 

ข. ตะไบ (Files) เป็นเครื่องมือที่ใช้ตกแต่งผิวหน้าของงานให้เรียบและได้ 
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ขนาดตามต้องการ มีรูปร่าง ต่าง ๆ กัน ที่ใช้อยูม่ี่ 6 แบบ คือ 

- ตะไบแบน (Flat files) ใช้ถูเหล็กให้เรียบเสมอกัน 

- ตะไบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square file) ใช้ถูร่องที่เป็นสี่เหลี่ยม 

- ตะไบกลม (Round file) ใช้ถูรูกลมหรือส่วนโค้งต่าง ๆ 

- ตะไบสามเหลี่ยม (Three-square file) ใช้สำหรับแต่งส่วนโค้งร่องโค้งต่าง ๆ 

- ตะไบครึ่งวงกลมหรือท้องปลิง (Half-round file) ใช้สำหรับแต่งส่วนโค้งต่าง ๆ 

- ตะไบที่ใช้ในงานไม้หรือบุ้ง (Rasp file)  

7. เครื่องมือประเภทอ่ืนๆ 

ภาพที่ 2.20แสดงปืนลม 

 

ก. เครื่องยิงตะปู (nailers) ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายใน 

ปัจจุบันจะเป็นแบบลมชนิดใช้งานหนัก เครื่องมือตะปูชนิดนี้จะเป็นตะปูที่ติดกันเป็นแผงเมื่อต้องการใช้งาน

จะต้องใส ่แผงตะปูน ี ้ เข ้าไปในแมกกาซีนของเคร ื ่องสามารถใช ้ได ้กั บตะปูชนิดที่ ใช ้กับงานทั่วไป

(commonnail) หรือชนิดหัวกลม (finish nail) ตะปูที่ใช้อาจจะเป็นแบบธรรมดาหรือแบบชุบสังกะสีก็ได้ 

แต่หัวตะปูจะต้องเป็นแบบมาตรฐาน แต่หัวตะปูรูปตัวทีหรือรูปตัวแอลสามารถที่จะปรับใช้กับหัวขับของ

เครื่องยิงตะปูเครื่องชนิดนี้ได้ดีกวาแบบอ่ืนๆเครื่องยิงตะปูแบบนี้ต้องการความดันลมสำหรับการทำงานเพียง

เล็กน้อย ดังนั้นปั้มลมขนาดเล็กๆ ก็เพียงพอต่อการใช้งานจึงสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย การใช้งานของเครื่อง

ยิงตะปูแบบนี้กบังานต่างๆ 
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ภาพที่ 2.21แสดงสายลม 

 

ข. สายลม ใช้ต้องกบเครื่องมือที่จะต้องใช้แรงลมจากเครื่องปั๊มลมในการ 

ทำงาน เช่น ปืนลม เป็นต้น 

8. วัสดุตอกและจับยึดไม้ โครงสร้างของไม้ทุกชนิด จะมีความแข็งแรงดีหรือไม่ด ี

ขึ้นอยู่กับตะปูที่ต้องใช้ตอกและวัสดุประกอบอีกความความเหมาะสม 

 

ภาพที่ 2.22แสดงวัสดุกาวชนิดต่าง ๆ 

 

ก. กาว (Adhesives)กาวเป็นวัสดุเชื่อมประสานชนิดหนึ่งช่วย 

ให้วัสดุ 2 ชิ้นต่อติดกันโดยไม่ต้องใช้น๊อต หรือตะปู ทำผลให้ชิ้นงานดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น กาวที่ใช้ใน

งานทั่วๆ ไป แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ กาวธรรมชาติ และกาวสังเคราะห ์

 -กาวธรรมชาติ เช่น กาวหนังสัตว์ กาวพืช กาวนม กาวเลือด เป็นต้น 

- กาวสังเคราะห์ เช่น ยูเรียฟอร์มาดีไฮด์ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 - เทอร์โมพลาสติก คือ กาวชนิดที่ได้รับความร้อนสูงจะอ่อนตัวไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส เช่นกาวยาง

ซีเมนต์ ฮ็อตเมลท์ ไซยาโนอคริเรท เป็นต้น 
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 - เทอร์โมเซทติง คือ กาวเมื่อไค้รับความร้อนจะแห้งและแข็งตัวเร็วขึ้น เช่น กาวอ็อกซี ซิลิโคพีโนลิค แอน

แอโรบิค ยูเรีย เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งกาวตามคุณสมบัติการเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเป็น

ของแข็งได้ดัง3นี ้

การแข็งตัวจากการระเหยของน้ำหรือสารเคมี เช่น กาวนา กาวลาเท็กซ์ กาวยางซีเมนต์ ดอนแทคซีเมนต์ 

เมื่อแข็งตัวจะมีการหดตัวกาวที่ปกติแข็งตัว ใช้ความร้อนให้กลายเป็นของเหลว และเมื่อทิ้งไว้จะกลายเป็น

ของแข็ง อย่างรวดเร็ว เช่น กาวฮ็อตเมลท์ เป็นต้น 

กาวที่แข็งตัวจากปฏิกิริยาเคมี เช่น อิพ็อกซี แอนแอโรบิด เมื่อแข็งตัวจะไม่หดตัว 

ภาพที่ 2.23แสดงเดือยกลม 

ข. ข้อต่อเดือยกลมเป็นข้อต่อที่ใช้กนัมากในงานทำเฟอร์นิเจอร์ทั้งนี้ 

เพราะข้อต่อเดือยกลมมีข้อดีต่างๆหลายข้อที่เหมาะจะใช้ในงานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องทำคราวละมากๆ 

เช่น เป็นข้อต่อที่สามารถทำได้ง่าย สามารถทำได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว เพราะเครื่องจักรที่ใช้ในการ

ทำข้อต่อเดือยกลมมีราคาไม่แพงนักเมื่อเทียบกบการทำข้อต่อประเภทอื่นๆนอกจากนี้ยังทำให้ต้นทุนการ

ผลิตต่ำอีกเปน็ขอ้ต่อที่มีความแข็งแรงพอสมควร และสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ง่ายการประกอบทำได้ง่าย 

เที่ยงตรง รวดเร็ว และรูที่เจาะสามารถทำเป็นfixture ได้ทำให้การผลิตทำง่าย เป็นต้น 

แม้ว่าข้อต่อเดือยกลมจะเป็นข้อต่อที่ใช้กันมากในการผลิตเฟอร์นิเจอร์และมีข้อดีอยู่หลายประการ แต่ก็ไม่

จำเป็นเสมอไปที่จะต้องใช้ข้อต่อแบบนี้ทุกครั้งในการผลิตชิ้นงาน เพราะยังมีข้อต่ออ่ืนๆอีกหลายประเภทซึ่ง

สามารถทำได้ เพียงแต่จะต้องมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ที่จะทำ

วิธีการผลิต ต้นทุน และเวลาที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น เพื่อให้การผลิตชิ้นงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและใช้

วัสดุสิ้นเปลืองน้อยที่สุด 

ข. ตะปูแบบมีสันเกลียว ตะปูชนิดนี้ตัวผอมกวาตะปูธรรมดาเล็กน้อย 

ตอกง่าย ไม่ค่อยทำให้ไม้ที่ตอกแตกร้าว เนื่องจากขณะตอกตะปูจะหมุนลงไป สามารถยึดเกาะงานได้ดีมาก 

หาซื้อได้ยาก 

2.3 หลักการออกแบบ 
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หน้าที่ใช้สอยหมายถึงการออกแบบเครื่องเรือนให้มีหน้าที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้ งใจไว้เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้พิการทางขาตัวอย่างการออกแบบโต๊ะเรียนสำหรับบุคคลทางขาโดยต้องอาศัย

เกาอ้ีล้อเลื่อน 

ความปลอดภัยหมายถึงการออกแบบเครื่องเรือนสำหรับผู้พิการควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้

ในเครื่องเรือนนั้นๆ  

ความแข็งแรง หมายถึง ความแข็งแรงของเครื่องเรือนท่ีได้ออกแบบนั้นควรมีโครงสร้างที่แข็งแรง 

ทนทาน 

ความสะดวกสบายในการใช้งาน หมายถึง สัดส่วนที่เหมาะสมในการใช้งาน เพราะผู้พิการทางขา 

โดยต้องอาศัยเกาอ้ีล้อเลื่อน ย่อมมีขีดจำกัดในการใช้ไม้เหมือนกบับุคคลปกติ 

ความสวยงามน่าใช้ หมายถึง การออกแบบให้เครื่องเรือนมีรูปร่างขนาดสีสันสวยงามน่าใช้ 

ราคาไม่แพงมาก หมายถึง นักออกแบบเครื่องเรือนท่ีดีที่ทำการออกแบบเครื่องเรือนให้กับผู้พิการ 

จะต้องคำนึงถึงราคาเพราะวัสดุที่นำมาใช้ย่อมพิเศษกว่าคนปกติโดยทั่วไป  

การซ่อมบำรุงรักษาง่าย หมายถึง ต้องทำการออกแบบให้สามารถแก้ไขและซ่อมแซมได้ง่าย 

ไม่ยุงยากเมื่อมีการชำรุดเสียหายขึ้น 



 

 

บทที่3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง เรื่อง เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

1. แบบแผนการวิจัย 

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพการวิจัย 

5. การดำเนินการวิจัย 

6. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

7. การวิเคราะห์ข้อมูล 

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบแผนการวิจัย 

 แบบแผนการวิจัยครั้งนี้ ใช้กระบวนการวิจัยเชิง 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการศึกษาและ

การวิจัย ครั้งนี้ทำแบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเฟอร์นิเจอร์จาก      ถังน้ำมัน

เก่าและความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิกการประเมินผลของการวิเคราะห์แบบสอบถามของ

ประชากรใน อำเภอบางสะพานน้อย มีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 - 5 ซึ่งหมายถึง น้อยที่สุด-มากที่สุด  

คะแนน 5 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

คะแนน 4 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมาก  

คะแนน 3 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับน้อย  

คะแนน 1 หมายถึง มี ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 

1.ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ คนในอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 20 คน 

2.กลุ่มเป้าหมายคือ/กลุ่มตัวอย่างคือ ประชากรในเขตอำเภอบางสะพานน้อย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ประกอบด้วย 

แบบฟอร์มสอบถามความพึงพอใจ เครื่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การศึกษาและการวิจัย ครั้งนี้ทำแบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเฟอร์นิเจอร์จาก

ถังน้ำมันเก่าและความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิกการประเมินผลของการวิเคราะห์

แบบสอบถามของประชากร นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพบางสะพานมีระดับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1 - 5 

ซึ่งหมายถึง น้อยที่สุด-มากที่สุด  

คะแนน 5 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

คะแนน 4 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับมาก  

คะแนน 3 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

คะแนน 2 หมายถึง มี ความพึงพอใจในระดับน้อย  

คะแนน 1 หมายถึง มี ความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือวิจัยและการหาคุณภาพการวิจัย 

1. กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา 

2. กำหนดลักษณะของคำถามและขอบเขตเนื้อหาและวัตถุประสงค์  

3. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดต่างๆ เกี่ยวข้องกับความรู้ความเข้าใจกระบวนการรับรู้ และนำมาเป็น

กรอบความคิดในการสร้างแบบฟอรม์สอบถาม  

4. ดำเนินการหาข้อมูล ให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาตรวจสอบ  

5. ปรับปรุง  

6. นำเนื้อหาที่ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์วิชาตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือความถูกต้อง  

7. นำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม IOC คือค่าความสอดคล้องระหว่าง ข้อคำถามกับ

วัตถุประสงค์หรือเนื้อหา (IOC : index of item objective congruence) ผู้วิจัยได้นำเครื่องมือที่สร้างขึ้นและ

ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและ วัดผลประเมินตรวจสอบความถูกต้องความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหาความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ วัตถุประสงค์หรือเนื้อหาข้อความที่มีความตรงตามเนื้อหาจะมีค่า 

IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ำกว่า 0.5 ควรจะปรับปรุงข้อคำถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ี่

ต้องการวัด โดยการกำหนด เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  

+1 คือ แน่ใจว่าข้อสอบข้อนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง  
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0 คือไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้  

-1 คือ ไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุ  

8. ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  

9.นำแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจำวิชาตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง  

10.จัดเตรียมแบบสอบถามตามจำนวนของขนาดกลุ่มประชากร 

การดำเนินการวิจัย 

เราได้ผลิตตามขั้นตอนการดำเนินงานและได้ผลงานตามที่วางไว้ คือ สามารถนำมาใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทำให้ได้รับความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้  

1.เลือกหัวข้อที่จะทำโครงงาน  

2. แบ่งหน้าที่ในการทำงานกันภายในกลุ่ม  

3.รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเรื่องที่จะทำ  

4. ซื้อและหาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทำ  

5.ทำเฟอร์นิเจอร์ถังตามที่ออกแบบไว้ 

6. นำมาทดลองใช้และสังเกตความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการวิจัย  

1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ การสอบถามผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มตัวอย่างเรื่อง เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิก รวมถึงข้อมูล

ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่รวบรวมรูปภาพ บทความต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกั บเครื่องมือสำหรับการทำ

เฟอร์นิเจอร์ ศึกษาข้อมูลที่รวบรวมไว้ ดังนี้ 

1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  

2 ข้อมูลเครื่องมือช่าง 

3 หลักการออกแบบ 

4 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์งานไม้  

5 วัสดุในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

6 เอกสารและงานที่เกี่ยวข้อง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. ทำการตรวจสอบดูความเรียบร้อยของแบบสอบถาม  

2. คำนวณหาค่าต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

2.1การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพ้ืนฐานค่าคะแนนเฉลี่ย  

(Arithmetic Mean หรือ ) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ เรื่อง

เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิก 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ค่าสถิติ ดังนี้ 

 ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจะดำเนินการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยในแต่ละตอนของ แบบสอบถาม

โดยใช้เกณฑ์ประเมิน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41-4.20 หมายถงึ มีความพึงพอใจในระดับมาก  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61-3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81-2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย  

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 



 

 

บทที่  4 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดต้นทุนในการจัดทำชิ้นงาน เพ่ือสร้างมูลค่าถังน้ำมันและผลงานทาง

ศิลปะ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน     ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ได้
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจะนำเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลต่อไปดังนี้ 
 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิวงกลมแสดงเพศ ชาย-หญิงของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถัง
คลาสสิค 

ตารางแสดงเพศ ชาย-หญิง ของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค 
เพศ จำนวน ร้อยละ 
ชาย 7 35 
หญิง 13 65 
รวม 20 100 

                           
 จากตารางที่ 1 ตารางแสดงเพศ ชาย-หญิงของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถัง
คลาสสิคเพศชายคดิเป็น 35% เพศหญงิคดิเป็น65% 

35%

65%

0%0%

ตารางแสดงเพศ ชาย-หญิง ของผู้ตอบแบบสอบถาม

ชาย

หญิง
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แผนภมิูท่ี 2 แผนภูมวิงกลมแสดงความพงึพอใจของผูต้อบแบบสอบถามของผูใ้ชบ้รกิารเฟอรน์ิเจอรถ์งั
คลาสสคิ 

ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค 
 
 
 
 
           

     
 

ผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค 

จำ 
นวน 
ผู้ตอบ
แบบ 
สอบ 
ถาม 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามจำแนก
ตามระดับความพึงพอใจ (คน)  

ผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ที่มีความพึง
พอใจระดับ 
(มากขึ้นไป) 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย
ที่สุด 

น้
อ
ย 

จำ 
นว
น
คน 

คิด
เป็น% 

ความแข็งแรงทนทานของสิ่งประดิษฐ์ 20 16 4 - - - 20 100% 
ความสะดวกสบายในการใช้งาน 20 14 5 1 - - 20 95% 
ความทันสมัยน่าใช้งาน 20 13 7 - - - 20 100% 
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน
และปัญหา 

20 
12 6 2 - - 

20 90% 

การประหยัดต้นทุนของสิ่งประดิษฐ์ 20 13 5 2 - - 20 90% 
ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ 20 14 5 1 - - 20 95% 
ประสิทธิภาพในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ 20 14 6 - - - 20 100% 
ความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์ 20 14 5 1 - - 20 95% 
ความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ 20 12 8 - - - 20 100% 
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 จากตารางที่2ตารางความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการเครื่องผู้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์
ถังคลาสสิค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น 
67.77% ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีความพึงพอใจมาก คิดเป็น 28.33% ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีความพึงพอใจปานกลางคิดเป็น 3.9% 
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100

ผลการวิจัยความพงึพอใจของผู้ใช้บริการเฟอรนิ์เจอรถ์ัง
คลาสสิค ความแข็งแรงทนทานของสิ่งประดิษฐ์

ความสะดวกสบายในการใชง้าน

ความทนัสมยัน่าใช้

ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสภาพปัจจบุนัและ
ปัญหา
การปะหยดัตน้ทนุของสิ่งประดิษฐ์

ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์

ประสทิธิภาพในการใชง้านของสิ่งประดิษฐ์

ความคิดสรา้งสรรคข์องสิ่งประดิษ์

ความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์



 
 

 

บทที่  5 
สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง“เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค”ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้
งานของสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคโดยมีผู ้ทดลองใช้จำนวน 20คน ได้แก่ประชากรใน
อำเภอบางสะพานน้อย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทำให้เกิดผลสรุปอภิปรายและได้รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเรื่องของการใช้งาน “เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค” ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นโดยสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะได้  ดังนี้ 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาข้อมูลสามารถสรุปผลได้ว่าการสร้างสิ่งประดิษฐ์  “เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค” 
สามารถนำมาใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย
ต่อผู้ใช้งาน และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเป็นอย่างมาก การทดสอบ
ประสิทธิภาพ“เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค”ผลการวิจัยและการทดสอบของผู้ใช้งาน มีผลปรากฎว่า
เฟอร์นิเจอรถ์ังคลาสสิคสามารถใช้งานได้จริง สามารถสร้างมูลค่าถังน้ำมันเก่าและผลงานทางศิลปะ 
และช่วยลดต้นทุนในการจัดทำชิ้นงานได้เป็นอย่างดี 

ผลการประเมินโดยกลุ่มคนที่เข้าร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของเฟอร์นิเจอร์ถัง
คลาสสิคพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีความพึงพอใจมากที่สุด
ในเรื่องของความแข็งแรงทนทานของสิ ่งประดิษฐ์ มีจำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ความ
สะดวกสบายในการใช้งาน จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ความทันสมัยน่าใช้งาน  มีจำนวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ65ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา มีจำนวน 12 คน คิด
เป็นร้อยละ60 การประหยัดต้นทุนของสิ ่งประดิษฐ์ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 65ความ
เหมาะสมของสิ ่งประดิษฐ์จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 70 ประสิทธิภาพในการใช้งานของ
สิ่งประดิษฐ์ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ70 ความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ70 ความสวยงามของสิ ่งประดิษฐ์ จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ60 ผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่ได้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีความพึงพอใจมากในเรื่องของความแข็งแรง
ทนทานของสิ ่งประดิษฐ์ มีจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ความสะดวกสบายในการใช้งาน 
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ความทันสมัยน่าใช้งาน   มีจำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35 ความ
สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันและปัญหา มีจำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 การประหยัด
ต้นทุนของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25  ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 25 ประสิทธิภาพในการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 30 
ความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25 ความสวยงามของสิ่งประดิษฐ์ 
จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40  
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ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีได้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคมีความพึงพอใจปานกลางในเรื่อง
ของความสะดวกสบายในการใช้งาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5ความสอดคล้องเหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันและปัญหา มีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10 การประหยัดต้นทุนของสิ่งประดิษฐ์ 
จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10  ความเหมาะสมของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 
ความคิดสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์ จำนวน 1คน คิดเป็นร้อยละ 5 

อภิปรายผล 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้ “เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค”มีความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคโดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมคือ92.60ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด 

จากการทำแบบสอบถามหาค่าความพึงพอใจของผู ้ใช้บริการเฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค
สามารถนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค ให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งนี้ 

1.1. ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิค 

  1.2.ควรพัฒนารูปลักษณ์ของสิ่งประดิษฐ์ให้ดูทันสมัยและมีความน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น 

 2.ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

  2.1. ควรส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิ่งประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ถังคลาสสิคให้ผู้ที่สนใจนำไปศึกษาและนำไปพัฒนาต่อได้ 

  2.2. ควรศึกษาเกี่ยวกับการตลาดด้วย เพื่อที่จะได้รับทราบถึงความต้องการของ
ตลาดเกี่ยวกับงานประดิษฐ์ที่ผลิต 
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ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัย 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ถังเหล็ก 200 ลิตร 

 

 

ยางกันบาดกระดูกงู 

 

 

ไม้อัด 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

สว่านไฟฟ้า 

 

 

เครื่องเจียรไฟฟ้า 

 

 

 

เลื่อยฉลุไฟฟ้า 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

สายยูคล้องประตู 3 ท่อน 

 

 

น็อต,บานพับ,มือจับ 

 

 

เครื่องพ่นสีไฟฟ้า 



 

 

 

ล้อเลื่อน 

 

 

สกรูเกลียว 

 

 

ถังสีที่ใช้พ่น 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค  

ตัวอย่างภาพถ่ายประกอบในการดำเนินการวิจัย 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ทำความสะอาดถังจากนั้นให้วาดถังเพ่ือทำช่องประตูให้มีขนาดความกว้าง 45 ซม.และมีความสูง

จากขอบถังข้างละ 5 ซม.วาดเป็นมุมโค้งมนเพ่ือที่จะไม่เป็นมุมเหลี่ยมแหลมวัดจากมุมเส้นตัดขอบ

ประมาณ 7 ซม. 

 

 

 

 

ใช้เครื่องเจียโดยใส่ใบตัดเหล็กตัดตามเส้นที่วาดโครงไว้นำตะไบถูเพ่ือลบคมออกให้หมดจากนั้น 

นำกระดาษทรายมาขัดเพ่ือลบคมให้เกลี้ยง  



 

 

 

 

 

 

 

 

ต่อมาทำชั้นวางโดยให้ก้นถังวางบนไม้อัดแล้ววาดเส้นตามขอบของก้นถังแล้วค่อยตัดให้กินเข้าใน

วงกลมที่วาดไว้เล็กน้อยแล้วใช้กระดาษทรายขัดไม้อัดให้เนียน 

 

 

 

 

 

ใช้เครื่องพ่นสีไฟฟ้าพ่นสีถังให้ทั่วรอให้สีแห้งสนิทและตกแต่งลวดลาย 

ให้กับถังตามแบบที่ต้องการ  



 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่ยางกันบาดกระดูกงูปิดขอบตู้กับขอบประตูทั้งหมด 

 

 

 

 

จากนั้นให้ใส่บานพับประตูโดยการเจาะขอบถังแล้วใส่บานพับเจาะรูประตูเพ่ือเตรียมใส่กับบานพับ

แล้วยึดบานประตูกับตัวถัง  



 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้สว่านไฟฟ้าเจาะรูที่ก้นถังแล้วติดตั้งล้อหมุนตามมุมของถังตามท่ีต้องการโดยใช้สกรูเกลียวหมุน

ยึดติดระหว่างลูกล้อกับถัง 

 

 

 

 

เป็นอันเสร็จเรียบร้อย 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ  

แบบเสนอโครงการ ( 01-04 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

  



 

 

 

 
 
 



 

 

 
  

ประวัติผู้วิจัย 
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สัญชาติ : ไทยศาสนา : พุทธ 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน :56 หมู ่3 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทรศัพท์ :0639164822 
E-mail :natnipleng4822@gmail.com  

2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พ.ศ. 2564สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล : กรกนก  ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา  ชื่อเล่น : กุ๊ก 
วันเดือนปีเกิด : 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2546  อายุ : 18 
สัญชาติ : ไทย   ศาสนา : พุทธ 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน :104/2หมู่ 2 ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทรศัพท์ :0989510158 
E-mail :kornkanok978@gmail.com 

2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบ้านบางสะพานน้อย 

อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พ.ศ. 2564       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
1.ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล :จุฑามาส  เชยชื่น  ชื่อเล่น : แพค 
วันเดือนปีเกิด : 5 ตุลาคม พ.ศ. 2546  อายุ : 18 
สัญชาติ : ไทย   ศาสนา : พุทธ 
ที่อยู่อาศัยปัจจุบัน :63/3 หมู่8 ต.บางสะพาน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170 
โทรศัพท์ :0630740725 
E-mail :cuthamascheychun@gmail.com 

2.ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. 2561 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม 

อำเภอบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
พ.ศ. 2564       สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน 

อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 
 
 



 

 

 
 


