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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีีงานไม้้ มีีความสำำ�คััญในการสร้้างพื้้�นฐานทัักษะ ตั้้�งแต่่กระบวนการออกแบบ จนถึึงการสร้้างชิ้้�นงานจริิง
การฝึึกทัักษะและการใช้้ความรู้้�ในการออกแบบและสร้้างผลิิตภััณฑ์์งานไม้้ ความสวยงามของผลิิตภััณฑ์์ไม้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
การปฏิิบััติิงานอย่่างถููกต้้อง ปฏิิบััติิงานได้้อย่่างถููกวิิธีี มีีรููปแบบกระบวนการ การเข้้าใจเรื่่�องการใช้้เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
ในงานไม้้ เพื่่�อนำำ�ทัักษะและกระบวนการต่่าง ๆ นำำ�ไปใช้้ได้้จริิงในการทำำ�งาน และชีีวิิตประจำำ�วัันการพััฒนาชุุดอุุปกรณ์์
ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้ ในครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจััยได้้เล็็งเห็็นปััญหาที่่�จะส่่งผลกระทบ
ในการฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้และสามารถลดการใช้้อุุปกรณ์์เพื่่�อต่่อ-ประกอบไม้้ และเพิ่่�มความสะดวกและปลอดภััย
ในการฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้ เพื่่�อเป็็นการลดค่่าใช้้จ่่ายในการใช้้งานได้้ อีีกทางหนึ่่�ง ส่่งผลให้้ผู้้�ที่่�ใช้้งานนั้้�นเกิิดทัักษะ
ในการฝึึกปฏิิบััติิการเพื่่�มมากขึ้้�น เพิ่่�มศัักยภาพในการผลิิตชิ้้�นงานได้้มีีความหลากหลาย และ ได้้ชุุดอุุปกรณ์์ ต่่อ-ประกอบไม้้
ที่่�ครบถ้้วนทั้้�ง 4 ด้้าน คืือ (1) ด้้านรููปทรง (2) ด้้านประโยชน์์ใช้้สอย (3) ด้้านความแข็็งแรง และ (4) ด้้านการผลิิต โดยผล
การวิิเคราะห์์ขั้้�นตอนในการหารููปแบบ และความเหมาะสมใน การพััฒนาชุุดอุุปกรณ์์ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย
สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั กิ ารงานไม้้ พบว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�ง 3 ท่่าน มีีความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ ความเหมาะสมในขั้้�นตอน การพััฒนาชุุด
อุุปกรณ์์ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั กิ ารงานไม้้ โดยการประเมิินในทั้้�ง 4 ด้้าน ตามกรอบแนวคิิด
ที่่�ใช้้ในการวิิจัยั คืือ รููปแบบ ประโยชน์์ใช้้สอย ความแข็็งแรง และ การผลิิต โดยระดัับความเหมาะสม อยู่่�ในระดัับมาก
(x¯ = 4.27) ผลการวิิเคราะห์์ ความคิิดเห็็น จากการทดสอบ และฝึึกปฏิิบััติิการจาก ชุุดอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการต่่อ – ประกอบ
ไม้้ โดยประเมิินจากผู้้�ฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้ ทั้้�งหมด 30 ท่่าน โดยประเมิินตามกรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจัยั 3 ด้้าน คืือ หน้้าที่่�
ใช้้สอย การใช้้งาน และความปลอดภััย โดยระดัับความเหมาะสม อยู่่�ในระดัับมาก (x¯ = 4.11)
ค�ำส�ำคัญ: อุปกรณ์ ต่อ-ประกอบไม้, ความปลอดภัย, ฝึกปฏิบัติการงานไม้

ABSTRACT
Technology on wood-work is important to build fundamental skills from the design process to the actual
work-piece. Skill training and use of knowledge in designing and building wood-work products which are
the beauty of wood products depend on the correct operation. Proper work has a process model, the
understanding of tool usage in wood-work to bring skills and the processes on the practical work and
daily life.
Development of equipment treenail to increase security for this wood-work, the researcher realized the
problems that would affect the wood-work practice and could reduce the use of equipment to further, and
add convenience and safe to practical wood-work are to reduce other cost. As a result, users would be more
skillful in the practice with the increased productivity in production and variety of complete treenail
equipment with four aspects: shape, functional strength, and production.By analyzing the steps to find the
pattern and fit of the development of treenail equipment to increase security for wood-work practice, it
was found that 3 experts, who have comments about suitability in the procedure development of treenail
equipment to increase the security for wood-work practice. The evaluation in all four aspects according to
the conceptual framework used in the research is as follow Form Utility, Strength and  Production by the
appropriate level at a high level (x¯ = 4.27)
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The analysis of the opinions of the test and the training of wood-based equipment was evaluated by 30
wood-work instructors which were based on three research frameworks Functional Usability, Usability and
Safety by suitability at a high level (x¯ = 4.11)
Keywords: Treenail, Increase Security, Wood-Work Practice

1. บทน�ำ
เทคโนโลยีีงานไม้้ มีีความสำำ�คััญในการสร้้างพื้้�นฐานทัักษะ ตั้้�งแต่่กระบวนการออกแบบจนถึึงการสร้้างชิ้้�นงานจริิง
การฝึึกทัักษะและการใช้้ความรู้้�ในการออกแบบและสร้้างผลิิตภััณฑ์์งานไม้้ ความสวยงามของผลิิตภััณฑ์์ไม้้ ขึ้้�นอยู่่�กัับ
การปฏิิบััติิงานอย่่างถููกต้้อง ปฏิิบัติั ิงานได้้อย่่างถููกวิิธีี มีีรููปแบบกระบวนการ การเข้้าใจเรื่่�องการใช้้เครื่่�องมืืออุุปกรณ์์ต่่าง ๆ
ในงานไม้้ เพื่่�อนำำ�ทััก ษะและกระบวนการต่่ างๆ นำำ�ไปใช้้ ไ ด้้ จ ริิ ง ในการทำำ� งาน และชีี วิิต ประจำำ�วััน อุุ ต สาหกรรมไม้้
และเฟอร์์นิิเจอร์์ในประเทศไทย มีีการพััฒนามาอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ในแง่่ฝีีมืือช่่าง เฟอร์์นิิเจอร์์และการสืืบสานต่่อมรดก
ทางวิิชาชีีพกลัับสวนทางกัับเทคโนโลยีีอุุตสาหกรรมเฟอร์์นิิเจอร์์ และ เครื่่�องมืือช่่างเฟอร์์นิิเจอร์์ที่่�ปััจจุุบัันเป็็นระบบไฟฟ้้า
ที่่�ช่่วยให้้ช่า่ งเฟอร์์นิเิ จอร์์ทำำ�งานได้้เร็็วขึ้้�น สะดวกสบาย และมีีความปลอดภััยมากขึ้้�น หากผู้้�ใช้้งานในการสร้้างสรรค์์เฟอร์์นิเิ จอร์์
มีีความรู้้�ในเชิิงทางช่่างด้้านเฟอร์์นิิเจอร์์ และมีีเครื่่�องมืือที่่�มีีคุุณภาพ สามารถ แข่่งขัันได้้ให้้งานที่่�ได้้มีีคุุณภาพดีี แต่่ผู้้�ใช้้งาน
ยัังขาดทัักษะและเทคนิิคความเข้้าใจ ซึ่่�งอาจสร้้างความเสีียหายให้้แก่่ชิ้้�นงาน รวมทั้้�งความปลอดภััยของผู้้�ใช้้งานเครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้ในการต่่อ-ประกอบ ดัังนั้้�นผู้้�ใช้้งานจึึงจำำ�เป็็นต้้องเรีียนรู้้�เทคนิิคต่่างๆเพื่่�อให้้ได้้ งานที่่�มีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงตองคำำ�นึึง
ด้้านความปลอดภััยของผู้้�ใช้้งานเป็็นหลััก การใช้้งานอุุปกรณ์์ในการเข้้าไม้้หรืือการต่่อประกอบไม้้นั้้�น ส่่วนใหญ่่จะเกิิด
จากความประมาทและไม่่เข้้าใจการใช้้งานของเครื่่�องมืือดัังกล่่าว ทำำ�ให้้ต้อ้ งระวัังในการทำำ�งานสููงโดยเฉพาะมีีชิ้้�นส่่วนสำำ�คัญ
ั
ปััญหาในการต่่อ-ประกอบไม้้ ในการฝึึกปฏิิบัติั กิ ารงานไม้้ คืือ ความปลอดภััยในการใช้้อุปุ กรณ์์ และการใช้้เครื่่�องมืือที่่�ซัับซ้้อน
ทำำ�ให้้ระยะเวลาในการทำำ�งานนั้้�นเพิ่่�มมากขึ้้�น เพิ่่�มค่่าใช้้จ่า่ ยในการต่่อประกอบไม้้ และการต่่อประกอบไม้้ชุดุ เครื่่�องมืือบางชนิิด
ไม่่มีีความแม่่นยำำ� อาจก่่ออัันตรายโดยตรงกัับผู้้�ใช้้งาน
	ผู้้�วิิจัยั มีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�จะพััฒนาอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อความปลอดภััยในการใช้้งาน การลดระยะเวลา
ในการทำำ�งาน ลดการใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีีความซัับซ้้อน ลดค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต เพิ่่�มความแม่่นยำำ� มีีความคล่่องตััวในการใช้้งาน
และชุุดอุุปกรณ์์ที่่�สามารถได้้ใช้้อีกี ต่่อไปในระยะยาว เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์งานไม้้ มีีคุณ
ุ ภาพ เพิ่่�มทัักษะการใช้้เครื่่�องมืือพื้้�นฐาน
ในการสร้้างสรรค์์ผลงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ให้้มีีความปลอดภััย ประโยชน์์ใช้้สอย และการใช้้งานด้้านอื่่�น ๆ ที่่�สร้้างสรรค์์
ในโอกาสต่่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 ศึึกษาปััญหาและความต้้องการในการใช้้อุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือการต่่อ-ประกอบไม้้
2.2 พััฒนาชุุดอุุปกรณ์์ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้
2.3 ประเมิินชุุดอุุปกรณ์์ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้

3. กรอบแนวคิดที่ใช้ ในการวิจัย

การพัฒนาชุดอุปกรณ์ ต่อ-ประกอบไม้ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย ส�ำหรับฝึกปฏิบตั กิ าร งานไม้ ประกอบด้วยกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้ กรอบแนวคิดในการพัฒนาชุดอุปกรณ์ ต่อ-ประกอบไม้ เพื่อใช้ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีงานไม้และโลหะ โดยใช้
กรอบแนวคิดของ (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ, 2550) 3 ด้าน คือ
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3.1 ความปลอดภััย ผู้้�ออกแบบต้้องเข้้าใจในการออกแบบอย่่างแท้้จริิง มีีการศึึกษาข้้อมููล มีีการทดสอบ มีีการประเมิิน
ผล และมีีการแก้้ปััญหาก่่อนที่่�ผลงานสู่่�ตลาด เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยแก่่ผู้้�ใช้้
3.2 ความแข็็งแรง ความแข็็งแรงของผลิิตภััณฑ์์ นัักออกแบบต้้องศึึกษาชนิิดของวััตถุุดิบิ คุุณภาพ คุุณลัักษณะของวััตถุุดิบิ
แต่่ละชนิิดก่่อนนำำ�ไปใช้้ในการออกแบบ
3.3 การผลิิต การที่่�ทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิตต่ำำ�� ควรมีีการวางแผนดำำ�เนิินการผลิิตโดยรอบคอบและจะต้้องคำำ�นึึงถึึง
ความสััมพัันธ์์ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์

4. การศึกษา
วิิธีกี ารดำำ�เนิินงานวิิจัยั เรื่่�อง การพััฒนาชุุดอุุปกรณ์์ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยสำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั กิ ารงานไม้้
โดยผู้้�วิิจััยจึึงได้้ดำำ�เนิินการวิิจััย ดัังต่่อไปนี้้�
4.1 ขั้้�นตอนการศึึกษาปััญหาและความต้้องการในการใช้้อุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือการต่่อ -ประกอบไม้้ กลุ่่�มผู้้�ให้้ข้้อมููล
โดยหาข้้อมููลจากนัักศึึกษา ในรููปแบบของการใช้้งานอุุปกรณ์์ในปััจจุุบััน เพื่่�อเป็็นแนวทางในการออกแบบ และศึึกษา
จากเอกสาร หนัังสืือ และวารสาร ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อเป็็นแนวทางของการทำำ�วิิจััย
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลปััญหาและความต้้องการในการใช้้อุุปกรณ์์และเครื่่�องมืือการต่่อ-ประกอบไม้้ ข้้อมููล
จากภาคเอกสาร ศึึกษาถึึงผลกระทบและปััญหา บัันทึึกโดยกล้้องถ่่ายภาพ ผู้้�วิิจััยใช้้กล้้องถ่่ายภาพเป็็นเครื่่�องมืือในการเก็็บ
รวบรวมข้้อมููล แบบสอบถาม และการสััมภาษณ์์
	ผู้้�วิิจััยได้้สำำ�รวจสััมภาษณ์์ข้้อมููลเบื้้�องต้้นโดยนัักศึึกษา เพื่่�อเป็็นแนวทางในการออกแบบต่่อไป ทั้้�งการสำำ�รวจเครื่่�องมืือ
เครื่่�องใช้้ อุุปกรณ์์ในการใช้้ต่่อประกอบไม้้แบบเดิิม และการศึึกษาจากเอกสาร หนัังสืือ และวารสารต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อเป็็นแนวทางของการทำำ�วิิจััย
4.2 ขั้้�นตอน การออกแบบชุุดอุุปกรณ์์ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้ประชากร
และกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ ด้้านเทคโนโลยีีการออกแบบ โดยคำำ�นึึงถึึงรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ตามกรอบ
ของวััตถุุประสงค์์ในการวิิจัยั เพื่่�อหาแนวทางในการออกแบบชุุดอุุปกรณ์์ต่อ่ -ประกอบไม้้ สำำ�หรัับการฝึึกปฏิิบัติั งิ าน เทคโนโลยีี
งานไม้้และโลหะ โดยมีีผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�งหมด จำำ�นวน 3 ท่่าน เพื่่�อตรวจสอบและประเมิินการออกแบบ โดยประเมิินหา
ความเหมาะสมในการออกแบบชุุดอุุปกรณ์์ต่่อประกอบไม้้ ในครั้้�งนี้้� และเพื่่�อหาแนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ เครื่่�องมืือ
ที่่�ใช้้เก็็บรวบรวมข้้อมููลการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ แบบสอบถาม ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับความเหมาะสมในการออกแบบชุุดอุุปกรณ์์
ต่่อ ประกอบไม้้ เพื่่�อหาแนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ 2 แบบประเมิิน ความเหมาะสมในการออกแบบชุุดอุุปกรณ์์ ทั้้�งใน
รููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ โดยประเมิินใน 4 ด้้าน ดัังนี้้� รููปแบบ ประโยชน์์ใช้้สอย ความแข็็งแรง ด้้านการผลิิต นำำ�เสนอรููปแบบ
การพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3 ท่่าน ประเมิิน
4.3 ขั้้�นตอนการประเมิินคุุณสมบััติิชุุดอุุปกรณ์์ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบััติิการงานไม้้
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ ผู้้�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ ด้้านเทคโนโลยีีการออกแบบ โดยคำำ�นึึงถึึงรููปแบบชุุดอุุปกรณ์์ต่่อ ประกอบไม้้
จำำ�นวน 3 ท่่าน เพื่่�อตรวจสอบและประเมิินความเหมาะสมในการออกแบบชุุดอุุปกรณ์์ ทั้้�งในรููปแบบของผลิิตภััณฑ์์
วััสดุุที่่�ใช้้ในการผลิิต และรููปแบบในการฝึึกปฏิิบััติิงานเพื่่�อความปลอดภััย โดยประเมิินใน 4 ด้้าน รููปแบบ ด้้านประโยชน์์
ใช้้สอย ด้้านความแข็็งแรง และด้้านการผลิิต นำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รัับการพััฒนาแล้้ว เพื่่�อให้้ผู้้�เชี่่�ยวชาญ 3 ท่่าน ประเมิิน		
	ผู้้�วิิจัยั มีีวัตั ถุุประสงค์์ที่่�จะพััฒนาอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อความปลอดภััยในการใช้้งาน การลดระยะเวลา
ในการทำำ�งาน ลดการใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีีความซัับซ้้อน ลดค่่าใช้้จ่่ายในการผลิิต เพิ่่�มความแม่่นยำำ� มีีความคล่่องตััวในการใช้้งาน
และชุุดอุุปกรณ์์ที่่�สามารถได้้ใช้้อีกี ต่่อไปในระยะยาว เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์งานไม้้ มีีคุณ
ุ ภาพ เพิ่่�มทัักษะการใช้้เครื่่�องมืือพื้้�นฐาน ใน
การสร้้างสรรค์์ผลงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ให้้มีีความปลอดภััย ประโยชน์์ใช้้สอย และการใช้้งานด้้านอื่่�น ๆ ที่่�สร้้างสรรค์์ใน
โอกาสต่่อไป
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5. ผลการศึกษา
การพััฒนาชุุดอุุปกรณ์์ ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั กิ ารงานไม้้ ครั้้�งนี้้� ผู้้�วิิจัยั ได้้นำำ�ข้อ้ มููลจาก
การสอบถาม และการแสดงความคิิดเห็็นโดยการตอบแบบสอบถาม จากผู้้�มีีความรู้้� ประสบการณ์์ ด้้านเทคโนโลยีี
การออกแบบ โดยศึึกษาหาแนวทางในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์ตามกรอบแนวคิิดที่่�ใช้้ในการวิิจััย โดยศึึกษา
ในด้้านรููปแบบ ประโยชน์์ใช้้สอย ความแข็็งแรง ด้้านการผลิิต นำำ�มาวิิเคราะห์์แล้้วนำำ�เสนอในรููปแบบของตาราง และเรีียบเรีียง
โดยแบ่่งเป็็น 3 ตอน ตามวััตถุุประสงค์์ของการวิิจััย ดัังนี้้�
5.1 ผลการศึึกษาในการหาความเหมาะสม เพื่่�อหาแนวทางพััฒนาเป็็นผลิิตภััณฑ์์
		 ผลการวิิเคราะห์์พบว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการพััฒนาชุุดอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการต่่อ-ประกอบไม้้ พบว่่า
ผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีแนวทางความคิิดเห็็น โดยเรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย คืือ เพื่่�อหาแนวทาง พััฒนาชุุดต่่อ-ประกอบ ให้้มีีความ
สะดวกในการใช้้งานมากขึ้้�น ร้้อยละ 90 เพื่่�อลดการใช้้อุุปกรณ์์ในการต่่อ-ประกอบไม้้ ร้้อยละ 90 ลดขั้้�นตอนในการต่่อประกอบไม้้ ร้้อยละ 90 เป็็นการสร้้างสรรค์์รููปลัักษณ์์ในการออกแบบให้้มากขึ้้�น ร้้อยละ 60
		 ผลการวิิเคราะห์์พบว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ ชุุดอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการต่่อ-ประกอบไม้้ ด้้านการออกแบบ
และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ พบว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีแนวทางความคิิดเห็็น โดยเรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย คืือ ให้้มีีความเหมาะสม
กัับหน้้าที่่�ใช้้สอย ร้้อยละ 90 เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยในการฝึึกปฏิิบััติิงาน ร้้อยละ 90 เพื่่�อต้้องการให้้เกิิดความแข็็งแรง
ร้้อยละ 60 เพื่่�อเพิ่่�มความแปลกใหม่่ของงานผลิิตภััณฑ์์ ร้้อยละ 60
		 แนวทางความคิิดเห็็นการนำำ�ชุุดอุุปกรณ์์ต่่อ-ประกอบไม้้ ด้้านการผลิิตเพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยในการใช้้ฝึึกปฏิิบััติิ
การพบว่่าผู้้�เชี่่�ยวชาญมีีแนวทางความคิิดเห็็น โดยเรีียงลำำ�ดัับจากมากไปหาน้้อย คืือ เพื่่�อต้้องการลดความเสี่่�ยงในการเกิิด
อันตรายกับผู้ใช้งาน ร้อยละ 90 รูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งานร้อยละ 90 เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่ฝึกปฏิบัติการงานไม้
เบื้องต้น 90 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย ร้อยละ 60 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต ร้อยละ 60
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนและค่าร้อยละความเหมาะสมเพื่อหาแนวทางพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
รายการ

ผู้เชี่ยวชาญ

ร้อยละ

1.1 เพื่อหาแนวทาง พัฒนาชุดต่อ-ประกอบ ให้มีความสะดวกในการใช้งานมากขึ้น

3

90

1.2 เพื่อลดการใช้อุปกรณ์ในการต่อ-ประกอบไม้

3

90

1.3 ลดขั้นตอนในการต่อ-ประกอบไม้

3

90

1.4 เป็นการสร้างสรรค์รูปลักษณ์ในการออกแบบให้มากขึ้น

2

60

2.1 เพื่อต้องการให้เกิดความแข็งแรง

2

60

2.2 ให้มีความเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย

3

90

2.3 เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ของงานผลิตภัณฑ์

2

60

2.4 เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการฝึกปฏิบัติงาน

3

90

3.1 เพื่อต้องการลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน

3

90

3.2 เพื่อให้มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย

2

60

3.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต

2

60

3.4 รูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน

3

90

3.5 เพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้ที่ฝึกปฏิบัติการงานไม้เบื้องต้น

3

90

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาชุดอุปกรณ์สำ�หรับการต่อ-ประกอบไม้

2. ความคิดเห็น เกี่ยวกับ ชุดอุปกรณ์สำ�หรับการต่อ-ประกอบไม้ ด้านการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ อย่างไร

3. ความคิดเห็นใน การนำ�ชุดอุปกรณ์ต่อ-ประกอบไม้ ด้านการผลิตเพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยในการใช้ฝึกปฏิบัติการ

5.2 ผลการวิิเคราะห์์การหารููปแบบและความเหมาะสมของชุุดอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการต่่อ ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�ม
ความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั ิการงานไม้้
การวิิเคราะห์์ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการหารููปแบบและความเหมาะสมของชุุดอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการต่่อ – ประกอบ
ไม้้ เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบััติิการ งานไม้้ โดยการประเมิินในทั้้�ง 4 ด้้าน คืือ หน้้าที่่�ใช้้สอย ความแข็็งแรง การ
ใช้้งาน และความปลอดภััย โดยมีีความคิิดเห็็นจากผู้้�เชี่่�ยวชาญทั้้�ง 3 ท่่าน ดัังแสดงในตารางที่่� 2

ภาพที่ 1 ชุดอุปกรณ์ในการต่อ-ประกอบไม้
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ตารางที่ 2 รูปแบบและความเหมาะสมของชุดอุปกรณ์ส�ำหรับต่อประกอบไม้
ผลการวิเคราะห์
X

SD

ระดับ
ความคิดเห็น

1.1 รูปแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน

4.10

0.94

มาก

1.2 มีการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและหลากหลายหน้าที

3.92

0.77

มาก

1.3 มีความแม่นยำ�กับการใช้งาน

3.88

0.55

มาก

2.1 มีความแข็งแรงในการใช้งาน

3.97

1.02

มาก

2.2 ใช้วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม

3.48

0.67

ปานกลาง

2.3 มีรูปทรงและโครงสร้างที่เหมาะสม

3.50

0.76

ปานกลาง

3.1 มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

3.99

0.78

มาก

3.2 ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่าย

4.11

0.94

มาก

3.3 ชุดอุปกรณ์สามารถดูแลรักษาง่าย

3.44

0.34

ปานกลาง

4.1 ชุดอุปกรณ์มีความปลอดภัยกับการใช้งาน

3.91

0.77

มาก

4.2 ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องศึกษาข้อมูลมาก่อน

4.23

0.83

มาก

4.3 ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

4.27

0.70

มาก

ลักษณะที่ประเมิน
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย

2. ด้านความแข็งแรง

3. ด้านการใช้งาน

4. ด้านความปลอดภัย

จากตารางที่ 2 ในภาพรวม พบว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการหารูปแบบและความเหมาะสมของ
ชุดอุปกรณ์ ส�ำหรับการต่อ – ประกอบไม้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ส�ำหรับฝึกปฏิบัติการ งานไม้ โดยการประเมินในทั้ง 4
ด้าน คือ หน้าที่ใช้สอย ความแข็งแรง การใช้งาน และความปลอดภัย โดยมีความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน มีระดับ
ความเหมาะสม โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย 5 ล�ำดับ คือ
ด้านหน้าทีใ่ ช้สอย รูปแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมีคา่ เฉลีย่ (x¯ = 4.10) มีการใช้งานได้อย่างคุม้ ค่าและหลากหลาย
หน้าที่ (x¯ = 3.92) มีความแม่นย�ำกับการใช้งาน (x¯ = 3.88)
ด้านความแข็งแรง มีความแข็งแรงในการใช้งาน (x¯ = 3.97) มีรูปทรงและโครงสร้างที่เหมาะสม (x¯ = 3.50) ใช้วัสดุที่ใช้
มีความเหมาะสม (x¯ = 3.48)
ด้านการใช้งาน ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่าย (x¯ = 4.11) มีความเหมาะสมกับการใช้งาน (x¯ = 3.99) ชุดอุปกรณ์สามารถดูแล
รักษาง่าย (x¯ = 4.44)
	ด้้านความปลอดภััย ผู้้�ใช้้สามารถใช้้งานได้้โดยไม่่ต้้องศึึกษาข้้อมููลมาก่่อน (x¯ = 4.43)ประสิิทธิิภาพของชุุดอุุปกรณ์์
ด้้านความปลอดภััย (x¯ = 4.27) ชุุดอุุปกรณ์์มีีความปลอดภััยกัับการใช้้งาน (x¯ = 3.91)
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5.3 ผลการวิเคราะห์การประเมินหาความเหมาะสมของชุดอุปกรณ์ ส�ำหรับการต่อ ประกอบไม้ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย
ส�ำหรับฝึกปฏิบัติการ งานไม้
	วิิเคราะห์์ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับ การทดสอบฝึึกปฏิิบััติิการ ของชุุดอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการต่่อ – ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�ม
ความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั กิ าร งานไม้้ โดยการประเมิินในทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ หน้้าที่่�ใช้้สอย การใช้้งาน และความปลอดภััย
โดยมีีความคิิดเห็็นจากผู้้�ฝึึกปฏิิบััติิการ ทั้้�งหมด 30 คน ตาม (ตารางที่่� 3) ดัังนี้้�

ภาพที่ 2 ชุดอุปกรณ์ ต่อ – ประกอบไม้ ที่ได้พัฒนาแล้ว
ตารางที่ 3 การประเมินความเหมาะสมของชุดอุปกรณ์ส�ำหรับการต่อไม้ประกอบเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัย ส�ำหรับผูฝ้ กึ ปฏิบตั กิ าร
ผลการวิเคราะห์
X¯

SD

ระดับ
ความคิดเห็น

1.1 รูปแบบมีความเหมาะสมในการใช้งาน

3.97

0.88

มาก

1.2 มีการใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและหลากหลายหน้าที

4.11

0.95

มาก

1.3 มีความแม่นยำ�กับการใช้งาน

3.80

0.70

มาก

2.1 มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

4.21

0.78

มาก

2.2 ชุดอุปกรณ์ใช้งานง่าย

4.17

1.04

มาก

2.3 ชุดอุปกรณ์สามารถดูแลรักษาง่าย

4.34

0.77

มาก

3.1 ชุดอุปกรณ์มีความปลอดภัยกับการใช้งาน

4.33

0.85

มาก

3.2 ผู้ใช้สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องศึกษาข้อมูลมาก่อน

4.20

0.83

มาก

3.3 ประสิทธิภาพของชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

3.80

0.87

มาก

ลักษณะที่ประเมิน
1. ด้านหน้าที่ใช้สอย

2. ด้านการใช้งาน

3. ด้านความปลอดภัย
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จากตารางที่่� 3 พบว่่า ผู้้�ฝึึกปฏิิบััติิการ มีีความคิิดเห็็น เกี่่�ยวกัับ ชุุดอุุปกรณ์์ สำำ�หรัับการต่่อ – ประกอบไม้้ เพื่่�อเพิ่่�ม
ความปลอดภััย สำำ�หรัับฝึึกปฏิิบัติั ิการ งานไม้้ โดยประเมิิน ทั้้�ง 3 ด้้าน คืือ หน้้าที่่�ใช้้สอย การใช้้งาน และความปลอดภััย มีี
ความคิิดเห็็นจากผู้้�ฝึึกปฏิิบััติิการ ทั้้�งหมด 30 ท่่าน โดยเรีียงลำำ�ดัับจากน้้อยไปหามาก ได้้ดัังต่่อไปนี้้�
	ด้้านหน้้าที่่�ใช้้สอย มีีการใช้้งานได้้อย่่างคุ้้�มค่่าและหลากหลายหน้้าที่่� (x¯ = 4.11, SD = 0.95) รููปแบบมีีความเหมาะสม
ในการใช้้งาน โดยมีีค่่าเฉลี่่�ย (x¯ = 3.97, SD = 0.88) มีีความแม่่นยำำ�กัับการใช้้งาน (x¯ = 3.80, SD = 0.70)
	ด้้านการใช้้งาน ชุุดอุุปกรณ์์มีคี วามคล่่องตััวในการใช้้งาน (x¯ = 4.34, SD = 0.77) มีีความเหมาะสมกัับการใช้้งาน (x=
¯ 4.21,
SD = 0.78) ชุุดอุุปกรณ์์ใช้้งานง่่าย (x¯ = 4.17, SD = 1.04)
	ด้้านความปลอดภััย ชุุดอุุปกรณ์์มีคี วามปลอดภััยกัับการใช้้งาน (x¯ = 4.33, SD = 0.85) ผู้้�ใช้้สามารถใช้้งานได้้โดยไม่่ต้อ้ ง
ศึึกษาข้้อมููลมาก่่อน (x¯ = 4.20, SD = 0.83) ประสิิทธิิภาพของชุุดอุุปกรณ์์ด้้านความปลอดภััย (x¯ = 3.80, SD = 0.87)

6. สรุป
จากการวิเคราะห์ขนั้ ตอนทัง้ 3 ขัน้ ตอนนัน้ สรุปผลการวิจยั ได้ คือ ชุดอุปกรณ์ ต่อ-ประกอบไม้ จากการพัฒนาตามกรอบ
แนวคิดและทฤษฎี และการสอบถาม ปรึกษา ทั้งผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้ประเมินและให้ความรู้ นั้นพบว่าชุดเครื่องมือ
มีีความสอดคล้้องกัับการใช้้งานเบื้้�องต้้นอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ดีี นิิสิิตที่่�ทดลองฝึึกใช้้เครื่่�องมืือนั้้�น ไม่่ต้้องเรีียนรู้้�และศึึกษาการใช้้
เครื่่�องมืือมาก่่อน ซึ่่�งชุุดอุุปกรณ์์นี้้�สามารถเริ่่�มใช้้งานจริิงได้้เลย และลดการใช้้อุุปกรณ์์ในการต่่อประกอบ ลดระยะเวลาใน
การฝึึกปฏิิบััติิงาน ลดค่่าใช้้จ่่าย และเพิ่่�มทิิศทางและศัักยภาพด้้านการผลิิตในการต่่อประกอบไม้้อีีกด้้วย แต่่ยัังพบปััญหาอีีก
หลาย ๆ ด้้าน เช่่น เรื่่�องของการเลืือกใช้้วััสดุุที่่�ยัังมีีน้ำำ��หนัักค่่อนข้้างมากเกิินไป จึึงน่่าจะใช้้วััสดุุที่่�น้ำำ��หนัักเบา เช่่น อลููมิิเนีียม
หรืือ สเตนเลส มาใช้้ใช้้ในการออกแบบ และชุุดอุุปกรณ์์น่่าจะมีีการเพิ่่�มในการต่่อประกอบ ให้้ได้้หลายองศามากขึ้้�น เพื่่�อให้้
มีความหลากหลายในการใช้งานที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

7. ข้อเสนอแนะ
ในอนาคตการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ไม้้ มีีแนวโน้้มน่่าจะเป็็นที่่�สนใจและนิิยมในกลุ่่�มของผู้้�ที่่�รัักงานไม้้ และต้้องการ
ความสะดวก ปลอดภััย ในการใช้้อุุปกรณ์์ในการทำำ�งานไม้้ รููปร่่าง รููปทรง ที่่�สวยงามของงานไม้้นั้้�น ส่่วนหนึ่่�งก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับการ
เครื่่�องใช้้อุุปกรณ์์ที่่�มีีความสอดคล้้อง และเหมาะสมในการใช้้งาน ชุุดอุุปกรณ์์ แต่่ก็็มีีปััญหาของชุุดอุุปกรณ์์ ที่่�มีีน้ำำ��หนัักค่่อน
ข้้างมากและการพััฒนาครั้้�งต่่อไป ควรที่่�จะใช้้วััสดุุที่่�มีีความคงทน และมีีน้ำำ��หนัักเบา การจััดเก็็บ และเพิ่่�มองศาในการเข้้ามุุม
หรืือเพิ่่�มความหลากหลายในการใช้้ชุดุ อุุปกรณ์์ให้้มากยิ่่�งขึ้้�น ซึ่ง่� ชุุดอุุปกรณ์์ที่่�ผู้้�วิิจัยั ได้้ออกแบบและพััฒนาขึ้้�นมานี้้�ก็็เพื่่�อหวััง
เป็็นอย่่างยิ่่�งว่่า จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการนำำ�ไปใช้้งานได้้จริิง ตามวััตถุุประสงค์์ที่่�สร้้างสรรค์์ และพััฒนาอุุปกรณ์์สำำ�หรัับการ
ต่่อ-ประกอบไม้้ เพื่่�อให้้มีีความปลอดภััยในการใช้้งาน การลดระยะเวลาในการทำำ�งาน ลดการใช้้เครื่่�องมืือที่่�มีีความซัับซ้้อน
ลดค่่าใช้้จ่า่ ยในการผลิิต เพิ่่�มความแม่่นยำำ� มีีความคล่่องตััวในการใช้้งาน และชุุดอุุปกรณ์์ที่่�สามารถได้้ใช้้อีกี ต่่อไปในระยะยาว
เพื่่�อให้้ได้้ผลิิตภััณฑ์์งานไม้้ มีีคุุณภาพ เพิ่่�มทัักษะการใช้้เครื่่�องมืือพื้้�นฐานในการสร้้างสรรค์์ผลงานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�ให้้มีี
ความปลอดภััย ประโยชน์์ใช้้สอย และการใช้้งานด้้านอื่่�น ๆ ที่่�สร้้างสรรค์์ ในโอกาสต่่อไป
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