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บทคัดยอ 
 

 การออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรจากตนกก (บึงทุงกะโล ต.คุงตะเภา อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ) เพ่ือออกแบบ
เฟอรนิเจอรจากตนกก เนื่องจากบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัณฑอุตรดิตถวิทยาเขต ณ ลํารางทุงกะโล มีตนกกอยูบริเวณ
รอบมหาวิทยาลัยเปนจํานวนมาก ซึ่งสงผลตอการประกอบอาชีพของประชาชน  และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคท่ีมีตอเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากตนกก จากแบบสัมภาษณกลุมทอเส่ือกกดานการสํารวจความตองการผลิตภัณฑ
ของกลุมเปาหมาย พบวากลุมเปาหมายมีความตองการผลิตภัณฑจากตนกกเปนเฟอรนิเจอรภายในบาน daybed  เมื่อ
นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไปสอบถามผูบริโภคแบบเจาะจง 
ในสถานที่ราชการ หางราน และในอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ พบวามีความสวยงาม กลมกลืนกัน รูปแบบมีความเปน
เอกลักษณอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียมากที่สุด ( = 4.38)  

คําสําคัญ : การออกแบบ, เฟอรนิเจอร, ตนกก, บึงทุงกะโล, จังหวัดอุตรดิตถ              
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ABSTRACT 

 

 Design and development of furniture from papyrus (Bueng Thung Kalo, Khung Taphao 
Subdistrict, Mueang District, Uttaradit Province) For design and development of furniture from 
papyrus Due to the area of Rajabhat University, Uttaradit, at Lam Rang Thung Kalo Campus There 
are a lot of papyrus around the university. The impact on occupation of the people living in that 
area, The researcher has designed and development of furniture from papyrus. The results of 
interview entrepreneur about product requirement for target group. Found that the user needs 
products from papyrus as daybed home furniture. To be unique and consistent with the 
government sector, stores, and peoples in Mueang District, Uttaradit Province. Found that it is 
beautiful and harmonious, and the form is unique at a high level with the highest average value (
= 4.38) 
 

Keywords : Design, Furniture , Papyrus , Bueng Thung Kalo, Uttaradit Provinc 
 

บทนํา 
 
พ.ศ. 2548 นายปรีชา บุตรศรี ผูวาราชการจังหวัด

อุตรดิตถในขณะนั้น แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ดิน
ทุงกะโลระดับจังหวัดและกําหนดวิสัยทัศน (Vision) ใน
ภาพรวมของทุงกะโลไววาเปน “อุทยานการศึกษา การ
กีฬา นันทนาการเชิงนิเวศน” แลวใชงบประมาณ CEO 
ตัดถนนจากทางหลวงหมายเลข 11 เขาทุงกะโล สราง
ศูนยแสดงสินคา OTOP และอนุญาตใหสวนราชการอ่ืนๆ 
เขาไปใชพ้ืนที่ดวยในการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพ่ือให
การใชพ้ืนที่ดิน ทุงกะโลเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
และทองถิ่น มหาวิทยาลัยตองมีการดําเนินงานเปนอยางดี 
โดยคํานึงถึงสภาพภูมิศาสตร  ระบบการจัดการน้ํ า 
วัฒนธรรมการดํารงชีวิต  การประกอบอาชีพของ
ประชาชนซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกร ความตองการรับ
บริการการศึกษาฝกอบรมวิจัยและพัฒนาตลอดจน การ

รักษาสภาพแวดลอมและจัดการพ้ืนท่ีสวนหนึ่งใหเปน
ศูนยวิจัยและบริการตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือสาธิตและปฏิบัติการอยางมีสวนรวมกับ
ประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและ
อาชีพ อ่ืนๆ  โดย มุ งหวั ง ใหประชาชนมีภูมิคุ มกันมี
สมรรถนะที่สามารถแขงขันและสามารถอยูในสังคม
เศรษฐกิจไดอยางมีความสุขและยั่งยืน (ความเปนมา
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ วิทยาเขต ณ ลํารางทุง
กะโล. ออน-ไลน. 2556) เนื่องดวยบริเวณลํารางทุงกะโล
สวนใหญจะเปนแหลงน้ํา ซึ่งสงผลใหมีตนกกแพรกระจาย
อยูเปนบริเวณกวาง มีสงผลตอการประกอบอาชีพของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู ณ บริเวณนั้น  และเพ่ือเปนการ
จัดการแกไขปญหาตนกกใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการ
ประกอบอาชีพและเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน ผูวิจัยจึงมี
แนวทางนําตนกกมาออกแบบเฟอรนิเจอร เนื่องจากการ
สอบถามความตองการของทางกลุมเสื่อกก และชุมชน มี
ความตองการผลิตภัณฑรูปแบบใหมที่ เปนการเพ่ิมโอกาส
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ในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค และสอดคลองกับศักยภาพของการพัฒนา
ผลิตภัณฑของกลุมเสื่อกก  
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือทําการออกแบบเฟอรนิเจอรจากตนกก 
 2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
เฟอรนิเจอรที่ผลิตจากตนกก 
   

ระเบียบวิธีวิจัย 
 กรอบแนวความคิดในงานวิจัยการออกแบบตอ
ผลิตภัณฑจากตนกกโดยการวิจัยน้ีไดนําโครงการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วิทยาเขต ทุงกระโล ซึ่ง
ตองการกระจายความรูสูชุมชนโดยการศึกษาคนควางาน
เอกสารและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการออกแบบใน
งานวิจัยนี้สามารถจําแนกทฤษฏีออกเปน 2 ทฤษฏีคือ  

1.ทฤษฏีออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบ
ผลิ ตภัณฑ ได ใ ช ทฤษฏี ของ  ( อุดมศั กดิ์  สาริ บุ ต ร .  
2550:18) ไดกลาวไว 12 ขอแตผูดําเนินโครงการไดนํามา
เปนกรอบแนวความคิด 5 ขอ ดังตอไปน้ี 
  1.1 หนาที่ใชสอย (Function) การออกแบบ
เหมาะกับการใชงาน สามารถทําหนาที่ได วัตถุประสงค
จะตองเหมาะกับประโยชนการใชสอยและการใชงาน 
   1.2 วัสดุ (Material) ตองเลือกวัสดุที่เหมาะสม
กับงานมีความทนทานและประหยัด มีความเหมาะสมใน
การนําไปใชงาน 
  1 .3 โครงสราง  (Construction)  วิธีการทํา
โครงสรางของผลิตภัณฑแตละชนิด ควรทําใหเหมาะกับ
งาน มีความทนทาน ประหยัดและใชวัสดุที่เหมาะสม 
  1 . 4  ค ว า ม ส ะ ด ว ก สบ า ย ใ น ก า ร ใ ช ง า น 
(Ergonomic) ตองคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมในการใช
งาน ขนาดความสูง 
  1.5 ความสวยงาม (Beauty) เมื่อมีรูปรางและ
ขนาดที่ เหมาะสมกับการใชงานและยังต องคํานึงถึง
รูปลักษณภายนอกดวย 

2. ทฤษฏีทางดานความพึงพอใจ 
 การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชทฤษฏีวัดความพึง
พอใจของ (นวลนอย บุญวงษ. 2545 : 117) ไดกลาวไว    

3  ข อ และผู ดํ า เ นิ น โ คร ง กา ร ได นํ า ม า เป น กรอบ
แนวความคิดท้ัง 3  ขอ ดังตอไปน้ี  
   2.1 ดานประโยชนใชสอย รูปแบบมีความ
เหมาะสมกับการนําไปใชงาน สามารถใชงานไดอยาง
คุมคา 
   2.2 ดานความสวยงาม ลวดลาย รูปทรง สีสัน 
มีความสวยงาม กลมกลืนกัน รูปแบบมีความเปน
เอกลักษณสามารถสรางแรงดึงดูดในการตัดสินใจเลือก 
   2.3 ดานขนาดสัดสวน รูปทรงขนาดสัดสวน
เหมาะสม สะดวกตอการขนยาย ขนสง ขนาดสัดสวน
เหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
แหลงที่มาของขอมูลเพ่ือทําการออกแบบเปน

เฟอรนิเจอรจากตนกกบึงทุงกะโล ต.คุงตะเภา อ.เมือง    
จ.อุตรดิตถ ไดศึกษาจากแหลงขอมูลตางๆดังนี้  

แหลงขอมูลดานเอกสาร คนควาเอกสารตํารา
จากหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งไดแก 

- เอกสารขอมูลจากหนังสือที่เก่ียวของ 
- ขอมูลสารสนเทศแหลงขอมูลดานการสํารวจ 
- ผลิตภัณฑจากตนกกท่ีมีอยูตามทองตลาด 

แหลงขอมูลจากแบบสอบถาม   
- การลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลของตนกก ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ 
- การลงพ้ืนที่สํารวจขอมูลของผลิตภัณฑที่ทํา

จากกก ที่กลุมเส่ือกก ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 
           - สํารวจความตองการผลิตภัณฑของผูบริโภคท่ีมี
ตอผลิตภัณฑจากตนกก 

- ลงพื้นทีส่อบถามความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี
ตอการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร 

 
 
 
 
  
 

รูปที่ 1 พื้นที่บึงทุงกะโล จ.อุตรดิตถ 
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รูปที่ 2 แสดงการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 การออกแบบเฟอรนิเจอร  

 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ในการเก็บรวบรวม

ขอมูล ประกอบดวยสวนตางๆดังนี้ 
        1 . เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ใ น ง า น วิ จั ย กํ า ห น ด ต า ม
วัตถุประสงคดังนี้ 
           1.1 เครื่องมือที่ ใช เ พ่ือทําการออกแบบเปน
เฟอรนิเจอรจากตนกก 
           - แบบสัมภาษณขอมูลตนกกมหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุตรดิตถวิทยาเขต ณ ลํารางทุงกะโล   

-  แบบสัมภาษณขอมูลของผลิตภัณฑ กลุม
ผักตบชวาและเส่ือกก 
           - แบบสํารวจความตองการผลิตภัณฑของ
ผูบริโภคท่ีมีตอผลิตภัณฑจากตนกก 

- แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมเสื่อกกท่ีม ี
ตอผลิตภัณฑจากตนกก 
          1.2 เครื่องมือที่ใชเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคท่ีมีตอเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากกก 
          - แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอ
การออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอร 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลกําหนดตามวัตถุประสงค
ดังนี้ 
           1. การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือทําการออกแบบ
เปนเฟอรนิเจอรจากตนกก 
            - นําแบบสัมภาษณขอมูลของตนกกไปลงพ้ืนที่
เพ่ือสัมภาษณขอมูลของตนกกเก่ียวกับสายพันธ ที่ขึ้น
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถวิทยาเขต ณ ลําราง
ทุงกะโล       

  - นําแบบสัมภาษณขอมูลของผลิตภัณฑที่ทํา
จากกกไปลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณขอมูลและความคิดเห็น
ของผลิตภัณฑจากทางกลุมเสื่อกก 

   - นําแบบสํารวจความตองการผลิตภัณฑลง
พ้ืนที่สํารวจความตองการของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
จากตนกก 

  - นําขอมูลของ แบบสอบถามทั้งหมด มาสรุป 
วิเคราะหเพ่ือออกแบบปรับปรุงแกไขใหถูกตอง ตาม
ขอเสนอแนะ จากกลุมเสื่อกก จังหวัดอุตรดิตถกอนนําไป
สอบถามความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบของ
เฟอรนิเจอรที่ ออกแบบและพัฒนาขึ้น 
 
           2. การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผูบริโภคท่ีมีตอเฟอรนิเจอรที่ผลิตจากกก 
            - นําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคที่
มีตอการออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรไปสอบถาม
ผูบริโภคภายในจังหวัดอุตรดิตถจํานวน  400 คน ใน
สถานท่ีราชการ หางราน รานคา และภายในอําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ 

 
การวิเคราะหขอมูล 

ต ร ว จ ส อ บ จํ า น ว น ค ว า ม ส ม บู ร ณ ข อ ง
แบบสอบถามแตละฉบับจากน้ันทําการวิเคราะหขอมูล 
ดานการออกแบบเฟอรนิเจอรเพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงรูปแบบเฟอรนิเจอร จากกลุมผูบริโภคในจังหวัด
อุตรดิตถ จํานวน 400 คน เพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
หาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
ของระดับความคิดเห็นที่ วามีความคิดเห็นมากนอยเทาใด 
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โดยทําเปน Rating Scale เกณฑในการแปลความหมาย 
มีดังนี้  4.50-5.00 หมายถึงมากที่สุด  3.50-4.49   
หมายถึงมาก  2.50-3.49  หมายถึง ปานกลาง 1.50-2.49   
หมายถึงนอย 

รูปที่ 4  แสดงข้ันตอนการศึกษาและพัฒนาเฟอรนิเจอร
บึงทุงกะโล ต.คุงตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

 
ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาแบงออกเปน 2 สวนคือ 
1. ผลการออกแบบเฟอรนิเจอรจากตนกก พบวา 

บึงทุงกะโล ต.คุงตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ  ตนกกมี
ลักษณะเปนแบบสามเหล่ียมขนาดใหญ มีความเหนียว 
ขึ้นกระจายปริมาณมากอยูบริเวณรอบๆ บึงทุงกะโล จาก
การสัมภาษณความตองการกลุมเสื่อกก พบวา ทางกลุมมี
ความตองการนํามาพัฒนาผลิตภัณฑเปนเฟอรนิเจอร
ภายในบาน daybed เน่ืองจากมีลักษณะการใชงานท่ี
คลายกับการนําเสื่อกกที่ทอไปใชในการน่ังพัก หรือนอน
พัก และตองการพัฒนาใหมีรูปแบบและคุณสมบัติการใช
งานเพ่ิมมากขึ้น เม่ือนําไปสํารวจความตองการผูบริโภคท่ี
มีตอผลิตภัณฑจากตนกก พบวา รอยละ60  เลือกสีที่ใช
ในการออกแบบเปนสีจากธรรมชาติมากท่ีสุด รองลงมาคือ
สีโทนรอนและโทนเย็น และ รอยละ64 เลือก Style ใน
การออกแบบเปน Classic Style (แบบอมตะ) มากที่สุด 

โดยส่ือจากลวดลายการทอท่ีเปนลายทอด่ังเดิมของทาง
กลุมเสื่อกก เมื่อนํามาออกแบบและพัฒนา ใชแนวคิดจาก
มนต ขลั งที่ ซ อนอยู ที่ เ มื อ ง โบราณ  ณ  บึ งทุ งกะโล                
จ.อุตรดิตถ เปนแหลงเก็บน้ําในจังหวัดอุตรดิตถ มีลักษณะ
เปนบึงที่มีขนาดกวางใหญ ตํานานเรื่องเลาที่กลาววา 
เมื่อกอนบริเวณนี้เคยเปนเมืองเกามากอน กอนที่จะ
กลายเปนเมืองลมจนเปนบึง จากเร่ืองเลานี้ผูวิจัยจึงได
นํ ามา ใช เป นแนวคิ ด ในการออกแบบ รูปทรงของ
เฟอรนิเจอรจากตนกก โดยสื่อออกมาในรูปแบบของเสน
สายท่ีเปนลักษณะจากสายนํ้า รูปแบบของบึงที่มีความโคง
ของโคงน้ําจากธรรมชาติ ไดออกแบบ แบบราง 3 รูปแบบ
ดังนี้  

 
รูปแบบที่ 1 

 
 
 

 
 
 
 
 

รูปแบบที่ 2 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบที่ 3 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที ่5 แบบรางเฟอรนิเจอรจากตนกก 

ศึกษาปญหาและ
แนวทางในการ

ออกแบบและพัฒนา
ิ ั  

สํารวจความตองการของผบริโภค

เสนอต่อผูป้ระกอบการ
และอาจารยเ์พอื

สรุปผลทาํการเขยีน
แบบและทดลองทาํ

  ส่งทาํการ

สอบถามความ
ความผึงพอใจ

ทําการสรปุ

ปรบัปรุง

นําเสนอ

ผล

ทําการออกแบบ แบบ
 3
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        เมื่อนําไปสอบถามความคิดเห็นของกลุมเสื่อกก
ดานการออกแบบและพัฒนา พบวา รูปแบบท่ี 3 มีความ
เหมาะสมมากที่สุดคิดเปนคาเฉลี่ย 4.35 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.61 และรองลงมาเปนรูปแบบท่ี 1 มีความ
เหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 3.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
0.62 ตามลําดับ  
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 รูปแบบเฟอรนิเจอรจากตนกก 
 
2. ผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุมผูผลิต

และผูบริโภคที่มีตอรูปแบบรูปแบบเฟอรนิเจอร บึงทุง
กะโล ต.คุงตะเภา อ.เมือง  จ.อุตรดิตถ มีความพึงพอใจ
อยูในระดับความพึงพอใจมาก คิดเปนคาเฉลี่ย 4.32  โดย
กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอยละ
ปรากฏวาเปนหญิง จํานวน 272 คน โดยคิดเปนรอยละ 
68 และเปน ชาย จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32 
จําแนกตามอายุโดยมีชวงอายุ 31-40 มากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 54 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด       
คิดเปนรอยละ 60 และประกอบอาชีพ ธุรกิจสวนตัว มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 56 ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา 

รูปแบบของเฟอรนิเจอรมีความเหมาะสมกับการ
นําไปใชงาน สามารถใชงานไดอยางคุมคามีความพึงพอใจ
อยู ในระดับความพึงพอใจมาก เฟอรนิ เจอร มีความ
สวยงาม กลมกลืนกัน รูปแบบมีความเปนเอกลักษณมี
ความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก เฟอรนิเจอร
มีความสะดวกตอการขนยาย ขนสง ขนาดสัดสวน
เหมาะสมกับการนําไปใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก และการความพึงพอใจในภาพรวมของ

เฟอรนิเจอรจากตนกกมีความพึงพอใจอยูในระดับความ
พึงพอใจมาก เปนที่นาพอใจ  

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7 เฟอรนิเจอรจากตนกกท่ีไดออกแบบ 

 

สรุปและอภิปรายผล 
      จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดยกลุมผูผลิต
และผูบริโภคที่มีตอรูปแบบเฟอรนิเจอรจากตนกกที่กลุม
ผูวิจัยออกแบบ โดยแบงแยกเปนดานตางๆ 5 ดานตาม
หลักการออกแบบมีดังนี้ 

1. รูปแบบมีความเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
สามารถใชงานไดอยางคุมคา มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก ( =4.34)  

2. มีความสวยงาม กลมกลืนกัน รูปแบบมีความ
เปนเอกลักษณ มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
( =4.38 ) 
          3. รูปทรงขนาดสัดสวนเหมาะสม สะดวกตอการ
ขนยาย ขนสง ขนาดสัดสวนเหมาะสมกับการนําไปใชงาน 
มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( =4.24)  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
การออกแบบและพัฒนาเฟอรนิเจอรจากตนกก 

บึงทุงกะโล ต.คุงตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ กลุมผูวิจัย
สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอเฟอรนิเจอรที่
ผลิตจากตนกก โดยภาพรวมรูปแบบของเฟอรนิเจอรมี
ความเหมาะสมกับการนําไปใชงาน สามารถใชงานได
อยางคุมคามีความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก 
เฟอรนิเจอรมีความสวยงาม กลมกลืนกัน รูปแบบมีความ
เปนเอกลักษณมีความพึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจ
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มาก เฟอรนิเจอรมีความสะดวกตอการขนยาย ขนสง 
ขนาดสัดสวนเหมาะสมกับการนําไปใชงานมีความ        
พึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก และการความ     
พึงพอใจในภาพรวมของเฟอรนิเจอรจากตนกกมีความ   
พึงพอใจอยูในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ อรุณวรรณ ชมบุตร , วรุณี เชาวนสุขุม ,      
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ (2555) โดยมีมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือชุด
โซฟาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบวาปจจัยสวนบุคคล
ที่ มี ผ ล ต อ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ชุ ด โ ซ ฟ า ใ น จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาคือ อายุ การศึกษา อาชีพ  และรายได
มีผลตอการตัดสินใจซื้อชุดโซฟา ดังน้ันนักออกแบบควร
คํานึงถึงการออกแบบ ที่ตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบริโภคเพราะผูบริโภคนั้นคือผูที่ตัดสินใจในการเลือกซ้ือ
สินคา 
 

ขอเสนอแนะ 
1. รูปทรงของเฟอรนิ เจอร  daybed หากมี

รูปทรงเปนสีเหลี่ยมจะสามารถนํากกไปหอหุมไดงายกวา
รูปทรงท่ีโคง เพราะขอจํากัดของกกคือการหักของหนา
เสื่อกก 
 2. ขนาดของเฟอรนิเจอร daybed มีขนาดใหญ
สงผลใหมีผลตอการขนยาย 
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