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Decoration is one of the factors using to added value to real estate 
property and the art sculpture is a part of fine decoration. Art sculpture is not only 
enhancing the space atmosphere but also inspire emotion of art appreciation. 
However, there is a gap between art appreciation and benefit of decoration to 
designers and users. In addition, fine art sculptures are expensive and only used in 
decorative mean. Therefore, this study aimed to provide an innovative installable 
sculpture design with variety of benefits that meet the needs of real estate owners 
and designers. In-depth interview was applied to 10 designers and 10 real estate 
owners to find out their expectations in this innovative installable sculpture and 
installation sculpture model will be implemented to test these expectation benefits 
to users. 

It was found that the majority of users (both designers and real estate 
owners) will be satisfied with installable sculpture that made from none toxic 
substances and recycling waste (if possible) with reasonable and affordable price. The 
installable product should be light weight, easy to transfer, convenience to install, and 
the size should match the room type space such as window space or kitchen counter 
space. Therefore, these installable sculptures are not only decorated the space but 
also being used as a kitchen counter, wall, sideboard, and etc. In addition, the 
installable sculptures can be made to order for special purposes and mobility is also 
required if possible. In conclusion, the installable sculptures should have variety of 

 



  ช 

functions in terms of art appreciation, decoration, construction material, and 
managerial means in terms of cost effective and logistic. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การค้นพบปัญหาการขาดแคลนผู้ซื้อหรือผู้บริโภคในวงการศิลปะ ท าให้ผู้วิจัยจ าเป็นต้องหา

ทางออกที่ดีที่สุด เพ่ือลดช่องว่างระหว่างผู้ที่ชื่นชอบผลงานศิลปะ แต่ไม่เห็นคุณประโยชน์เฉกเช่นงาน

ออกแบบ โดยจากผลส ารวจพบว่าผู้คนที่เลือกซื้อหรือสนับสนุนงานออกแบบนั้นเห็นถึงประโยชน์ใน

การใช้สอยในชีวิตประจ าวันที่จ าเป็น หรือราคาที่สามารถเข้าถึงได้ สะดวกต่อการจัดวางและติดตั้งใน

สถานที่ซึ่งรับกับพ้ืนที่อยู่อาศัยที่ปรับเปลี่ยนไปตามขนาดความเป็นอยู่ แต่งต่างจากขนาดพ้ืนที่ในการ

จัดวางประติมากรรมซึ่งจ าเป็นอย่างมากที่ต้องเล่นกับพ้ืนที่ว่างและไร้ ซึ่งวิธีในการใช้งานให้เกิด

ประโยชน์ ผลการส ารวจปัญหาการเลือกซื้อผลงานประติมากรรมนี้ จึงจ าเป็นต้องมีทางออกเพ่ือแก้ไข

ปัญหา โดยการสร้างสรรค์วัตถุ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากประติมากรรม ที่จะเป็นวัสดุในการใช้งาน

ร่วมกับการก่อสร้างในงานออกแบบตกแต่งภายในและภายนอก เ พ่ือเติมเต็มการใช้ประโยชน์และ

ความงามความวิจิตรในมุมมองสุนทรียศาสตร์ ด้วยผลงานของศิลปิน 

โดยเลือกใช้สิ่งที่ใกล้ตัวกับชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์มากที่สุด อย่างประตู หน้าต่าง มาเป็น

สื่อกลางระหว่างศิลปะและสิ่งจ าเป็นในการใช้ชีวิตประจ าวันในพ้ืนที่อยู่อาศัย โดยหลักการของการรับ

แสงจากธรรมชาติ รวมเข้ากับพ้ืนที่ว่างในผลงานประติมากรรม (Space) เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน

งานออกแบบ อาศัยหลักของเส้นสายในงานศิลปะที่พลิ้วไหวจับต้องได้ทั้งทางสายตา การสัมผัสผ่าน

ร่างกาย และอารมณ์ความรู้สึกถึงความมีอิสระ เกิดสัมผัสที่มากกว่าในการรับรู้จากผลงานออกแบบ 

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาถึงวิธีการสร้าง วิธีคิดจากผลงานประติมากรรม รวมถึงขนาดท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน

ของวัสดุภายในงานออกแบบ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการ และการขนส่ง การลดต้นทุนการ

ผลิต และวิธีลดการสร้างมลพิษแก่ธรรมชาติ เพ่ือให้ได้ผลดีที่สุดต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ

ตกแต่ง 
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2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 2.1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประติมากรรมลอยตัว 

 2.2 ออกแบบประติมากรรมลอยตัวที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 
 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

  3.1 รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร งานวิจัยต่างๆ ในทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ

และการใช้ประโยชน์จากประติมากรรมลอยตัว และการจัดการโลจิสติกส์ 

 3.2 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก

จ านวน 20 คน ในประเด็นการออกแบบ การตกแต่ง และการใช้ประโยชน์ในการออกแบบ และ

ตกแต่ง และการจัดการจากประติมากรรมลอยตัว โดยผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเจ้าของอสังหารริมทรัพย์

จ านวน 10 คน และผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบอสังหาริมทรัพย์จ านวน 10 คน            

3.3 ด้านเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนตุลาคม 

พ.ศ. 2561 

4. วิธีการศึกษา 

การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือหาความต้องการ

ใช้ประโยชน์จากประติมากรรมลอยตัวในงานออกแบบของ เพ่ือหาหนทางที่คุ้มค่าที่สุดต่อผู้ผลิตและ

ผู้ใช้งานโดยตรง จนถึงทดสอบด้วยการสร้างโมเดล และทดลองการติดตั้งด้วยวิธีการใช้โปรแกรม 

(Photoshop) เพ่ือให้เห็นผลความแตกต่างระหว่างก่อนติดตั้งและหลังติดตั้ง โดยแยกเป็นหัวข้อดังนี้    

 4.1 วิธีการออกแบบและตรรกะที่ใช้ในการให้บริการถูกน ามาใช้โดยการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ ใช้

วิธี การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้ใช้งานประติมากรรมลอยตัวจ านวน 20 คน  

ประกอบด้วยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 10 คน  และผู้ออกแบบอสังหาริมทรัพย์ (Designer) 

จ านวน 10 คน  โดยการนัดหมายขอเข้าสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลที่ต้องการ  

 4.2 จัดท าโมเดลประติมากรรมลอยตัว 

 4.3 ทดลองติดตั้งประติมากรรมลอยตัว เพ่ือทดสอบประโยชน์ใช้สอย และน ามาพัฒนา

ปรับปรุงเพิ่มเติมก่อนน าไปใช้จริง 
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5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 นวัตกรรมที่เกิดจากการน าปัญหาของการขายและการใช้งานศิลปะ มาหาประโยชน์ในทาง

ออกแบบตกแต่งเพ่ือ ช่วยเหลือการเผยแพร่ผลงานของศิลปินให้มากขึ้นโดยการเพ่ิมปริมาณยอดขาย 

ด้วยการลดต้นทุนจากการผลิตด้วยวิธีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) หมายถึงการที่

ศิลปินสามารถผลิตผลผลิตได้ในจ านวนมากขึ้น โดยท า ให้ต้นทุนเฉลี่ยต่ าลงได้ และสามารถ

แพร่กระจายผลงานศิลปะออกสู่สังคมได้มากขึ้น รวมถึงราคาขายที่ลดลงต่อความต้องการใช้งานของ

เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่จะได้รับประโยชน์จากผลงานศิลปะเพ่ือสงเสริมคุณค่าให้กับ

อสังหาริมทรัพย์ 

6. นิยามศัพท์เฉพาะ 

นวัตกรรม หมายถึง ความคิดใหม่ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ที่ยังไม่เคยมีการใช้มาก่อน หรือเป็นการ

พัฒนาหรือดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัย หรือใช้งานได้ผลดียิ่งขึ้น นวัตกรรมจะช่วยให้มีผลดี

ต่อการท างาน เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้สูงมากขึ้นกว่าเก่า อีกทั้งสามารถช่วยในการ

ประหยัดเวลาและแรงงานได้อีกด้วย 

ประติมากรรมลอยตัว หมายถึง  ศิลปะท่ีมีการออกแบบในรูปทรงสามมิติ ที่สามารถ

เคลื่อนย้าย ติดตั้งจัดวางในสถานที่ต่างๆ 

โลจิสติกส์ หมายถึง กิจกรรมที่มีการเคลื่อนย้าย ขนส่ง จัดเก็บสินค้า วัตถุดิบ วัสดุ จากที่หนึ่ง

ไปสู่อีกที่หนึ่ง ในช่วงระยะเวลาต่างๆ ทั้งชั่วคราวและระยะยาวนาน โดยมีการจัดการกิจกรรมต่างๆ

ทางโลจิสติกส์ให้มีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าและต่ าที่สุด 

อสังหาริมทรัพย์ หมายถึง ทรัพย์สินที่อยู่กับท่ี เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่นที่ดิน และทรัพย์สินอ่ืนๆที่

ติดอยู่กบัที่ในลักษณะถาวร เช่น บ้าน อาคาร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื่องนวัตกรรมการออกแบบ และจัดการประติมากรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์สูงสุด

ในงานออกแบบอสังหาริมทรัพย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่เก่ียวข้องตามล าดับ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์ประติมากรรมและองค์ประกอบศิลป์ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพ้ืนที่ว่างในสถาปัตยกรรม 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ 

6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 

7. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) 

สุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) เป็นหนึ่งในปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยเรื่องความงาม กล่าวถึง

เรื่องความงดงามในธรรมชาติและศิลปะที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ มีความเป็นมาในศาสตร์ของศิ ลปะ

อันยาวนานตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ ว่าด้วยเรื่องความงามที่แสดงถึงความจริง ด้วยการรับรู้ผ่านทาง

ความรู้โดยปราศจากการปรุงแต่ง อันเป็นมาตราฐานที่ทรงอิทธิพลต่อกรอบแนวความคิดใน

สุนทรียศาสตร์แห่งความงามมานับพันปี หรืออีกนัยหนึ่งนั้นสามารถกล่าวได้ว่า สุนทรียศาสตร์เป็นสื่อ

ซึ่งกระทบอารมณ์ผ่านทางความรู้สึก เช่น ความพึงพอใจ ไม่พอใจ เพลิดเพลินใจ ทุกข์ใจ กินใจ เป็น

ความงามอย่างสมบูรณ์ที่ไม่ได้ปรารถนาถึงการครอบครอง ความงามที่ปลุกเร้าอารมณ์ ท าให้รับรู้ตื่น

ตาตื่นใจ (Sublime) ที่สามารถส่งผ่านการรับรู้ผ่านจิตใต้ส านึกได้โดยธรรมชาติโดยปราศจากการปรุง

แต่ง แต่หากเมื่ออยู่ในบริบทของการสร้างสรรค์ศิลปะซึ่งมีผลจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ ล้อมรอบตัวตน

ศิลปินทั้งความรู้ รสนิยม วัฒนธรรม ประสบการณ์ในชีวิตประจ าวันและประสบการณ์ต่อสังคม ซ่ึงเป็น

พลังขับเคลื่อนในการตัดสินใจ และการแสดงออกของศิลปิน โดยทั้งทางกายภาพและอารมณ์

ความรู้สึก ออกมาในรูปแบบของผลงานศิลปะ โดยมีกรอบของทฤษฎีศิลป์และจริยธรรมเป็น
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กระบวนการตรวจสอบคุณค่าของความงดงามในผลงานนั้น ๆ โดยผู้เสพผลงานศิลปะสามารถสัมผัส

ความงามด้วยการรับรู้ทางจักษุสัมผัส และอารมณ์ความรู้สึก ในตรรกะกระบวนการคิดของศิลปิน 

ศิลปะที่งดงามมีคุณค่านั้นต้องสามารถท าให้ผู้ชมเกิดค าถามภายในใจ แต่ผลงานไม่แสดงออกโดยการ

เล่าเรื่องโดยทางตรงเช่นการถ่ายภาพ หรือการบอกเล่าผ่านตัวอักษร หากแต่ผู้ตอบค าถามในปรัชญา

ของศิลปินที่แฝงอยู่ภายใต้ผลงานศิลปะ ก็คือผู้ชมผลงานศิลปะ เพ่ือความลึกซึ้งในการรับชมความงาม

ของผลงาน และการกระตุ้นแรงบันดาลใจ (มงคล ไชยวงศ์ )  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์ประติมากรรมและองค์ประกอบศิลป์ 

ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกเป็นรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร 

มีน้ าหนักและกินเนื้อที่ในอากาศ โดยใช้ชนิดของวัสดุที่ต่างกันออกไปตามผลงานของศิลปินแต่ละ

บุคคล ความงามในประติมากรรมเกิดจากแสงและเงา ซึ่งตกกระทบบนพื้นผิวของผลงาน สามารถแยก

ประติมากรรมได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ (https://www.baanjomyut.com/library_2/extension-

1/sculpture/01.html) 

1. ประติมากรรมนูนต่ า (Bas Relief) เป็นรูปที่นูนจากฐานรองรับ สามารถมองเห็นได้

ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านตรงหรือด้านหน้า พ้ืนที่ความนูนไม่ถึงครึ่งหนึ่งจากรูปจริง 

เช่น เหรียญสตางค์นูน, รูปนูนบนภาชนะ, หรือการตกแต่งอาคาร วิหาร โบสถ์ต่างๆ และ

พระเครื่องบางชนิด 

2. ประติมากรรมแบบนูนสูง (High Relief) เป็นรูปนูนในลักษณะเดียวกับประติมากรรมนูน

ต่ า มีพ้ืนที่สูงจากฐานรับตั้งแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจริงขึ้นไป ท าให้เห็นความลึกที่ชัดเจน แต่

ยังคงใช้งานแบบเดียวกับประติมากรรมนูนต่ า 

3. ประติมากรรมลอยตัว (Round Relief) เป็นรูปลักษณะ 3 มิติ มีการกินพ้ืนที่ของอากาศ

อย่างชัดเจน สามารถตั้งได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงพาอาศัยผนังหรือก าแพง  ได้แก่ รูป

หล่อพระพุทธเจ้า, รูปปั้นบุคคลส าคัญ, รูปเคารพต่างๆ ฯลฯ 
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หลักการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม มีความเหมือนกับหลักขององค์ประกอบศิลป์สาขา

อ่ืน ๆ คือการน าหลักขององค์ประกอบต่าง ๆ มาประกอบร่วมกันเพ่ือสร้างรูปทรง ว่าด้วยเรื่องของ

ความสมดุลในทัศนธาตุทางศิลปะ และองค์ประกอบในผลงานศิลปะแบบทฤษฎี สามารถน ามาใช้

ตรวจสอบความงามความลงตัวของศิลปะด้วยเหตุและผล โดยกล่าวถึงเนื้อหาขององค์ประกอบต่าง  ๆ 

ในผลงาน ที่รวมตัวกันอย่างสมดุล แบ่งออกเป็นข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

 2.1 โครงสร้าง (Structure) รูปทรงทุกรูปทรงไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จ าเป็นต้องมีแกนของ

โครงสร้างเป็นส่วนส าคัญ ด้วยเรื่องของการทิ้งน้ าหนักของเส้นดิ่งที่สง่างาม และความแข็งแรงสมส่วน

เสมอ ผลงานประติมากรรมจึงจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องให้ความส าคัญกับเรื่องโครงสร้าง เพ่ือก าหนด

จุดทิ้งน้ าหนักที่งดงาม เช่น ประติมากรรมรูปคนเหมือนที่มีโครงสร้างของกระดูกและการทิ้งน้ าหนักที่

ถูกต้อง ดังนั้นประติมากรรมรูปเหมือนนั้นจะต้องไม่ยืนแล้วรู้สึกเหมือนก าลังจะล้มหรือยืนไม่เป็น

ธรรมชาติ หากแต่ต้องอ้างอิงหลักของความจริงของสัดส่วน และการทิ้งน้ าหนักที่แท้จริง 

2.2 จุดและเส้น (Line) ในทางองค์ประกอบศิลป์ทั่วไป คือ ริ้วรอยที่เกิดจากการแตะลากและ

ขีดเขียนด้วยเครื่องมือหรือวัสดุลงบนพ้ืนผิวระนาบจนเกิดเป็นร่องรอยขึ้นเป็นเส้น ซึ่งเส้นเกิดจากการ

รวมตัวกันมากมายของจุดเล็ก ๆ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นสลับฟันปลา ฯลฯ หากแต่ในผลงาน

ประติมากรรม เส้นอาจเกิดจากวัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ ซึ่งเส้นเป็นองค์ประกอบศิลป์เบื้องต้นที่ส าคัญ 

เพราะรูปทรงทุกรูปทรงเกิดขึ้นได้ด้วยการใช้เส้นมาสานต่อประกอบกันจนเกิดเป็นรูปทรง เส้นสามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือเส้นเรขาคณิต (Basic Line) คือเส้นตรง เส้นดิ่ง เส้นนอน เส้นเฉียง เส้น

ซิกแซก เส้นสลับฟันปลา และชนิดที่ 2 คือ เส้นอิสระ (Free Line) เป็นเส้นที่ไม่มีความตายตัว ไม่

คงทนถาวร มีการเคลื่อนไหวของแนวเส้นอย่างอิสระ 

2.3 รูปร่างและรูปทรง (Form) สามารถรับรู้ได้ด้วยจักษุสัมผัส และการจับต้องโดยตรง เกิด

จากการประกอบกันของเส้น ซึ่งลากต่อกันจนเกิดรูปทรงขึ้น รูปทรงสามารถแยกออกได้ 3 ลักษณะ 

คือ รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เช่น รูปทรงกระบอก วงกลม สี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม รูปทรง

ธรรมชาติ (Organic Form) คือรูปทรงที่ล้อเลียนสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ ภูเขา 

และรูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปทรงที่ไม่สามารถบรรยัติค าเรียกได้ มีรูปแบบของรูปทรงที่

อิสระ ไม่มีความตายตัว 
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2.4 ขนาดและสัดส่วน (Proportion) คือ กฏเกณฑ์ของเอกภาพ ซึ่งว่าด้วยเรื่องความสมส่วน

ของกันและกันด้วยขนาด (Dimension) ในส่วนต่าง ๆ ที่เกิดจากการวัดด้วยสัดส่วนทางสุนทรียภาพ 

ความงามทางอุดมคติ ความเหมาะสม ความสมดุลขององค์ประกอบที่มีความกลมกลืนเหมาะสม 

2.5 สี (Color) เป็นตัวการส าคัญที่ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ จากประสบการณ์

ส่วนบุคคลผ่านความทรงจ า ความสะเทือนใจ ความประทับใจ ฯลฯ เป็นประสบการณ์ผ่านทางจักษุ

สัมผัส จากการมองเห็นของอวัยวะภายนอกสู่ความรู้สึกภายใน และความทรงจ า เช่น สีแดงสามารถ

ท าให้หมอนึกถึงความตาย สีเขียวสามารถท าให้รับรู้สึกถึงธรรมชาติ สีขาวสามารถท าให้รู้สึกถึงความ

บริสุทธิ์ ฯลฯ สีสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สีของวัตถุ เช่น ทองเหลือง หิน ท่อนไม้ และ สีที่

สร้างสรรค์ข้ึนใหม่โดยการ พ่น ทา หรือปิดบังสีของวัตถุนั้นๆ 

2.6 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) หรือระนาบของวัตถุ ซึ่งสามารถรับรู้โดยการสัมผัสทางร่างกาย 

และจักษุสัมผัส ทั้งจากธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น พื้นผิวของเปลือกไม้ พ้ืนผิวของก าแพง 

ฯลฯ ทั้งนี้ พ้ืนผิวของการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมยังเป็นส่วนที่มีความจ าเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากผลงานประติมากรรมสามารถสัมผัสได้โดยตรง ทั้งจากการจับต้องเพ่ือสร้างความรู้สึก หยาบ 

ละเอียด ขรุขระ เรียบเนียน เพ่ือเสริมเติมสิ่งเร้าทางอารมณ์ให้กับผลงาน 

2.7 จังหวะและทิศทาง (Rhythm & Direction) คือ การจัดวางทิศทางของรูปทรงใน

ต าแหน่งที่เหมาะสม เพ่ือให้ผลงานประติมากรรมดูมีเสน่ห์ มีการเคลื่อนไหวของเส้นและเกิดเรื่องราว

ในรูปทรง  มีการใช้รูปทรงหรือเส้นเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ผลงาน

ประติมากรรมนั้น ๆ มีชีวิตชีวา ก่อให้เกิดเสน่ห์ในการจัดองค์ประกอบศิลป์บนผลงานซึ่งขึ้นอยู่กับ

ความเชี่ยวชาญ และความแตกต่างทางรสนิยมของศิลปิน 

2.8 น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงเงา (Chiaroscuro) เกิดจากแสงที่ตกกระทบลงสู่วัตถุ ท าให้เกิด

ความสัมพันธ์ของแสงและเงากับวัตถุนั้น ซึ่งแสงที่ตกกระทบลงมาท าให้ผลงานประติมากรรมก่อเกิด

น้ าหนัก ท าให้ผลงานมีมิติที่ชัดเจนเห็นถึงรูปทรงและปริมาตรของผลงาน แสงและเงาในประติมากรรม

นี้ยังสามารถช่วยให้เกิดจังหวะบนประติมากรรมได้อีกด้วย 
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2.9 มวล (Mass) ความหนาแน่นของปริมาตรโดยรอบของผลงาน ผลงานประติมากรรมเป็น

ผลงานที่มีการกินพ้ืนที่บนอากาศ มีปริมาตร มีน้ าหนัก จึงเกิดเป็นมวล กลุ่มก้อนซึ่งเป็น รูปทรง 3 มิติ 

และมีตัวตนชัดเจนในรูปแบบของวัตถุที่ลอยตัว เด่นชัดและสง่างาม 

2.10 ความกลมกลืน (Harmony) เป็นการประกอบกันของภาพรวมผลงานประติมากรรม 

โดยการจัดวางรูปทรง ทิศทางของเส้น พ้ืนผิว หรือวัสดุ เพ่ือให้ดูกลมกลืนไม่ขัดแย้งซึ่งกันและกัน จาก

การตัดสินใจภายใตป้ระสบการณ์ของศิลปินผู้สร้างสรรค์ ทั้งจากรสนิยม ประสบการณ์ความแยบยลใน

การสร้างสรรค์ และการเลือกใช้วัสดุ 

2.11 พ้ืนที่ว่าง (Space) เกิดจากองค์ประกอบความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับอากาศหรือพ้ืนที่

ว่างโดยรอบ หรือการวางรูปทรงกับพ้ืนที่ตามความต้องการในการแสดงออกของศิลปิน เพ่ือส่งเสริม

ผลงานประติมากรรมให้เด่นและสง่างาม หรือสร้างภาวะการกระทบต่ออารมณ์ของผู้ชมผลงาน เช่น 

ความรู้สึกยิ่งใหญ่ ตื่นตาตื่นใจ อึดอัด ความเหงา อิสระ ความหวัง และสิ้นหวัง ฯลฯ พ้ืนที่ว่างเป็นส่วน

ส าคัญอย่างมากส าหรับการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เนื่องจากต้องอาศัยหลักประการส าคัญ

ของความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่โดยรอบกับผลงาน ท าให้เกิดพ้ืนที่ว่างหรือพ้ืนที่ในอากาศโดยรอบ

ผลงาน การเลือกพ้ืนที่ติดตั้งผลงานนั้นท าให้ผลงานมีมวลหรือปริมาตรที่ชัดเจนได้มากยิ่งขึ้นจะต้อง

อาศัยหลักขององค์ประกอบศิลป์และเอกภาพ การเลือกสรรค์พ้ืนที่ สีของพ้ืนที่ ความหมาย  เนื้อหา

ของผลงานประติมากรรม ผลงานบางชิ้นต้องการพ้ืนโดยรอบมากเพ่ือความรู้สึกเด่น  สง่า มั่งคงและ

ตระหง่าน ผลงานบางชิ้นที่ต้องการสื่ออารมณ์กดดันอึดอัดอาจใช้พ้ืนที่โดยรอบที่มีพ้ืนที่คับแคบในการ

ติดตั้ง เพ่ือให้ผลงานและพ้ืนที่ว่างโดยรอบได้ส่งผลต่อภาวะอารมณ์ผู้รับชมผลงาน  นอกจากนี้พ้ืนที่

ว่างยังหมายถึงการเว้นช่องไฟในผลงานเพ่ือให้เกิดความไม่น่ าเบื่อ (หลักการสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรม) 
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นที่ว่างในสถาปัตยกรรม 

พ้ืนที่ว่างในสถาปัตยกรรม (Space หรือ Raum ภาษาเยอรมัน) เกิดขึ้นจากแนวคิดทางการ

ออกแบบสถาปัตยกรรมในกลุ่มประเทศเยอรมัน โดยกล่าวถึง 2 นัย ที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่าง

วัตถุซึ่งอ้างอิงถึงสรรพสิ่งที่มนุษย์สามารถปั้นแต่งสร้างสรรค์ได้ เช่น ขนาดพ้ืนที่จากการปิดล้อม หรือ

รูปร่างของวัตถุต่าง ๆ Raum เป็นคุณสมบัติทางสติปัญญา เป็นส่วนของความคิดและเครื่องมือ ที่ใช้ใน

การรับรู้และท าความเข้าใจต่อโลก ตลอดจนสิ่งแวดล้อมรอบตัว เป็นนัยเดียวกันกับนักปราชญ์แต่ละ

ยุคสมัย ซึ่งใช้เป็นแนวความคิดเก่ียวกับพ้ืนที่ว่าง (Space) ในภาษาอังกฤษค าว่า Space มีรากศัพท์มา

จากภาษาละตินคือค าว่า Spatium ซึ่งมีรากศัพท์ใกล้เคียงกับภาษากรีก คือ Stadion และภาษากลุ่ม 

Indo-European คือค าว่า Spei มีความถึงการเติบโตขยายไปเรื่อย ๆ อย่างไม่มีสิ้นสุด (to flourish, 

to expand, to succeed) รากศัพท์เหล่านี้น าไปสู่ค าศัพท์ภาษาอิตาเลียน Spazio ภาษาฝรั่งเศส 

Espace ภาษาสเปน Espacio ซึ่งมีความหมายไปในทางเดียวกันคือที่ว่าง ความหมายของค าว่า 

Raum และ Space นั้นอยู่ที่ความหมายพ้ืนฐานเพราะค าว่า Raum มีรากศัพท์จากภาษา Teutonic 

หรือภาษาเยอรมันโบราณ Ruun แปลว่าส่วนหรือชิ้นซึ่ งเป็นรากศัพท์ของค าว่า Room ใน

ภาษาอังกฤษ และค าว่า Rumte ที่แปลเป็นค าว่าห้องในภาษาดัชท์ 

ฉะนั้นค าว่า Raum ซึ่งเป็นรากศัพท์ของค าว่า Space หมายถึง การจ ากัดส่วนให้มีก าหนด

ขอบเขตและต าแหน่งที่แน่นอน ค าว่า Raum ยังมีนัยเชิงความหมายสัมพันธ์กับความไม่ว่างเปล่า และ

นอกจากจะหมายถึงสิ่งที่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่ว่างเปล่านั้น Raum ยังคงมีความหมายเชิง Semantic 

หรือความหมายที่มาจากความเข้าใจ ซึ่งสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ ค าว่า Mass และ Volume 

นอกจากนั้นความสัมพันธ์เชิง Semantic ซึ่งสัมพันธ์กับค าว่า Volume ในภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรากศัพท์

จากภาษาละติน ค าว่า Volumen ซึ่งแปลเป็นการก่อตัว การเกิดเป็นชิ้น การท าให้เป็นชิ้นเป็นอัน บ่ง

บอกถึงการประกอบตัวของกันและกันของวัตถุต่าง ๆ จนเกิดพ้ืนที่ว่าง  ดังนั้น Space ในภาษาอังกฤษ 

จึงมีความหมายถึงพ้ืนที่ว่าง ที่ถูกจ ากัดขอบเขตหรือองค์ประกอบต่าง ๆ 

ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากจะเป็นช่วงที่เกิดงานเขียนเชิงทฤษฎี เกี่ยวกับ Space เป็น

จ านวนมาก ยังเป็นช่วงที่มีการน าเสนอการออกแบบ Space จากสถาปนิกจ านวนมาก เช่น วิธี

ออกแบบพ้ืนที่ที่เป็น Volume สามมิติ โดย อดอล์ฟ โลส สถาปนิกชาวออสเตรีย ผู้น าเสนอการ

ออกแบบโดยวิธีที่เรียกว่า Raumplan ซึ่งมีการออกแบบหน่วยย่อย ของพ้ืนที่มีลักษระของ Volume 
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มีการเชื่อมต่อเกาะตัวต่อกันเป็น 3 มิติ โดยไม่อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดของการแบ่งชั้นจากกันแบบเดิม ๆ 

แต่ใช้การวางระดับที่แตกต่างกันมากมาย เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับพ้ืนที่เกิดเป็นการเคลื่อนที่

ระหว่าง Space หนึ่งไปยังอีก Space หนึ่ง ด้วยแนวความคิด Raumplan จะเห็นได้ว่าการออกแบบ 

Space มีความส าคัญกับการออกแบบในสถาปัตยกรรม หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างมาก และเป็น

ความต้องการสากลที่มีมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างความพิเศษและคุณค่าให้กับ

ผลงานออกแบบได้เป็นอย่างดี 

กรอบแนวความคิดของการออกแบบ Space ส่งผลต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในทางบวก 

ขณะเดียวกัน แนวความคิดเกี่ยวกับ Space ยังเอ้ืออ านวยให้เกิดวิธีการออกแบบใหม่ๆ  แนวคิด

เกี่ยวกับการสร้าง Space บนพ้ืนที่สถาปัตยกรรมจึงถือเป็นการสร้างสรรค์ที่มีการหล่อหลอม

องค์ประกอบทั้งรูปทรง พ้ืนที่ และพ้ืนผิวที่สัมพันธ์กันจนเกิดเป็นหัวใจอันเป็นตัวตนหรือร่างกายทาง

สถาปัตยกรรมที่จ าเป็น เพ่ือสร้างความสมบูรณ์แบบในเอกภาพขององค์ประกอบการออกแบบ

สถาปัตยกรรม (ต้นข้าว ปาณินท์ 2009) 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ 

 โลจิสติกส์ มีต้นก าเนิดมาจากแผนการจัดส่งอาวุธและอาหารในการส่งก าลังบ ารุงกองก าลัง

ของกองทัพทหารสหรัฐในสงครามโลก ในปัจจุบันได้แปรเปลี่ยนมาสู่ระบบธุรกิจ โดยมีความหมายถึง 

ระบบการบริหารที่เกี่ยวข้องกับช่องทางการจ าหน่าย การเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้า

ระหว่างการผลิตสินค้าส าเร็จรูปและข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นผ่านขั้นตอนการผลิต และ

การกระจายสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

(Lambert, Stock et al. 1998) เป้าหมายของระบบโลจิสติกส์ คือ การบริหารจัดการข้อมูลคน 

เครื่องจักร สินค้า เพ่ือการจัดส่งสินค้าไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและมีค่าใช้จ่ายที่

ประหยัดที่สุด 

 “โลจิสติกส์” ได้สร้างปรากฏการณ์และมีบทบาทต่อธุรกิจอย่างมากมาย ในฐานะที่โลจิสติกส์

ช่วยสนับสนุน การสร้างคุณค่า (Value Creation) ให้กับบริษัท และช่วยในการปรับปรุงความสามารถ

ในการสร้างผลก าไร (Profitability) แต่มุมมองโลจิสติกส์ไม่แค่การขนส่งหรือการจัดการคลังสินค้าอีก
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ต่อไป โดยขอบเขตของแนวคิด ได้ขยายผลออกไปทั่วทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Product Life 

Cycle) ดูได้จากค านิยามของ Council of Logistics Management (CLM) ที่กล่าวไว้ว่า “โลจิ

สติกส์” คือ “ส่วนหนึ่งของกระบวนการโซ่อุปทาน โดยท าการวางแผนเพ่ือน าไปปฏิบัติ และท าการ

ควบคุม การไหลเวียนของสินค้า การบริการและข้อมูลที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

จากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดที่มีการบริโภค เพ่ือที่จะบรรลุถึงความต้องการของลูกค้า” (Stock 1998) 

 ค านิยามนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงใหม่จากค านิยามดั้งเดิมของ CLM ในปี ค.ศ.1986 โดยมีการ

ขยายความให้กว้างขึ้นโดยก าหนดว่า โลจิสติกส์ เป็นส่วนหนึ่ งของโซ่อุปทาน ในปีค.ศ.1988 และ  

“โลจิสติกส์” หรือการส่งก าลังบ ารุง มีการใช้สลับไปมาในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมอยู่ตลอดมา 

โดยมีอีกนิยามหนึ่งที่ใช้โดย Institute of Logistics and Transport ว่า “โลจิสติกส์” คือ “การวาง

ต าแหน่งของทรัพยากรอย่างมีความสัมพันธ์กับเวลา หรือการจัดการกลยุทธ์ของโซ่อุปทานโดยรวม” 

และ “โซ่อุปทาน” คือ “อนุกรมของเหตุการณ์ ที่มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งจะ

รวมเอา การจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า และการก าจัดทิ้ง รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

ขนส่ง การจัดเก็บและเทคโนโลยีสารสนเทศ” (Fernie and Sparks 2014) 

 ธุรกิจโลจิสติกส์ เริ่มต้นพัฒนามาจากการจัดส่งสินค้าเป็นหลัก ต่อมาธุรกิจที่เกี่ยวกับการ

ขนส่งสินค้าได้แตกย่อยออกมาเป็นบริการจัดการคลังสินค้า การบริการกระจายสินค้า การบริการ

บรรทุกสินค้า และการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ หลังจากนั้นธุรกิจโลจิสติกส์ได้ผนวกขั้นตอนก่อน

การผลิตเข้ามารวมด้วย เช่น การจัดหาวัตถุดิบ และการสต็อกสินค้า มาจนถึงยุคปัจจุบันโลจิสติกส์ ได้

รวมไปถึงการจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ โดยรวมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการกระจายสินค้า

ทั้งหมด เช่น ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้จัดจ าหน่าย นอกจากนี้ยังเกิดบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ที่ให้บริการ

ธุรกิจโลจิสติกส์สมัยใหม่แบบครบวงจรที่เรียกว่าผู้รับจัดการการขนส่ง Third Party Logistics (3PLs) 

ซึ่งท าหน้าที่ประสานภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์เข้าด้วยกัน ตั้งแต่การบรรจุหีบห่อ การติด

ฉลากสินค้าการจัดส่งสินค้า และการกระจายสินค้า ทั้งนี้เนื่องจากผู้ผลิต้องการลดความเสี่ยงในเรื่องโล

จิสติกส์ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้น (Selviaridis and Spring 2007) 

 Follmann & Lambert (1989) ได้กล่าวว่า  กิจกรรมของโลจิสติกส์ประกอบด้วย การบริการ

ลูกค้า  การจัดการค าสั่งซื้อของลูกค้า  การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้า การจัดซื้อ การบริหาร
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สินค้าคงคลังการบริหารขนส่ง  การบริหารคลังสินค้าและการจัดเก็บ การจัดการโลจิสติกส์แบบ

ย้อนกลับ การจัดเตรียมอะไหล่และชิ้นส่วนต่างๆ  การเลือกตั้งโรงงานและคลังสินค้า  การเคลื่อนย้าย

วัตถุดิบและสินค้า  การบรรจุภัณฑ์และหีบห่อ  การสื่อสารในการกระจายสินค้า  และการก าจัดของ

เสียเพ่ือน า กลับมาใช้ใหม่ จะเห็นได้ว่ากิจกรรมโลจิสติกส์จึงเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องน าไป

ประยุกต์ใช้กบัเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ (Follmann and Lambert 1989) 

 โลจิสติกส์  (Logistics) หมายถึง กระบวนการวางแผน  การก าหนดสายปฏิบัติงาน  

การควบคุมการเคลื่อนย้ายทั้งไปและกลับในการเก็บรักษาและขนถ่ายสินค้าสินค้า รวมถึงข้อมูลที่  

ส าคัญของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุด

สุดท้ายของการบริโภค เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็นการกระจายสินค้าโดยมีต้นทุนต่ า

ที่สุด(สุวรรณ หวังเจริญเดช 2015) และถือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  

โลจิสติกส์มีหน้าที่ส าคัญในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้า (Transportation) คลังสินค้า 

(Warehousing) การจัดส่งสินค้าที่หลากหลาย รูปแบบ  (Freight Consolidation) การกระจาย

สินค้า (Distribution) การจัดการสินค้าคงคลัง ( Inventory Management) และระบบข้อมูลที่

เกี่ยวกับโลจิสติกส์ (Logistics Information Systems) (ปิยะฉัตร จารุธีรศานต์ 2017) 

 โลจิสติกส์ คือการออกแบบและการจัดการระบบการควบคุมการเคลื่อนย้ายหรือการไหลของ

สินค้าและข้อมูลจากต้นทางมายังบริษัท และออกจากบริษัทไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล หรือการเคลื่อนย้ายพัสดุและข้อมูลตั้งแต่วัตถุดิบไปจนเป็นสินค้าส าเร็จรูปจากต้นทางไป

ยังปลายทางจนถึงผู้บริโภค โดยมีการประสานงานแต่ละขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งจะเห็นว่าโลจิสติกส์นั้นจะครอบคลุมกิจกรรมและกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าทั้งหมดทุกระดับ

และขั้นตอนการปฏิบัติการโดยวิธีการเชิงระบบ  ซึ่งบริษัทจะท าการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ของ

ระบบสินค้าภายในบริษัทด้วยกัน แทนที่จะแยกปฏิบัติแต่ละกิจกรรมอย่างที่เคยปฏิบัติกันมาและ

ยอมรับการติดต่อและประสานงานระหว่างบริษัทและองค์กรภายนอก (สุพีรยา งามเลิศ 2015)

นอกจากนี้โลจิสติกส์จะถูกมองอย่างเป็นระบบและเป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องหรือที่รู้จักกันใน

ชื่อแบบจ าลองห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Modeling) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการไหลกัน

เป็นลูกโซ(Min and Zhou 2002) 
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 ระบบ “โลจิสติกส์” เป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางการ

ค้าการลงทุนของประเทศ เพราะ “โลจิสติกส์” ถือเป็นต้นทุนส าคัญของผู้ประกอบการ ทั้งท่ีอยู่ในภาค

เกษตรอุตสาหกรรม และบริการ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาระบบ “โลจิสติกส์” ของไทย ยังอยู่ในขั้น

เริ่มต้น คือ เน้นการจัดส่งสินค้า จากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคเป็นหลัก ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วอย่าง 

ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา อยู่ในขั้นก้าวหน้า คือ การบูรณาการระบบ “โลจิสติกส์” 

ตั้งแต่การจัดซื้อวัตถุดิบจนกระท่ังผลิตสินค้าแล้วเสร็จ และส่งมอบไปสู่ผู้บริโภค 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า โลจิสติกส์จึง หมายถึง กระบวนการในการวางแผน จัดสายงาน และ

ควบคุมกิจกรรมเพ่ืออ านวยความสะดวกในกระบวนการไหลของสินค้าตั้งแต่จุดเริ่มจัดหาวัตถุดิบไปถึง

จุดที่มีการบริโภค เพ่ือให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมในการกระจายสินค้าต่ าที่สุด และด้วยเหตุนี้โลจิสติกส์จึง

เกี่ยวข้องตั้งแต่กระบวนการจัดหาวัตถุดิบและไปสิ้นสุด ณ จุดที่มีการบริโภคสินค้า โดยกิจกรรมหลัก

ของโลจิสติกส์จะประกอบด้วย (1) การขนส่ง (2) สินค้าคงคลัง (3)กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

นอกจากนี้ยังรวมถึงกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ เช่น การจัดการคลังสินค้า การยกขน การจัดหาวัต ถุดิบ 

และ การจัดการด้านข้อมูลการกระจายสินค้า เป็นต้น (สุรีรัตน์ ศรีทะแก้ว 2013) 

 

5. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ 

5.1 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ 

การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ท าให้ได้ทราบถึงต้นทุนเกิดขึ้นจริงในระบบโลจิสติกส์ของ

องค์กร ผู้ประกอบการ ควรค านึงถึงการควบคุมและติดตามประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการ

ต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งประกอบด้วย 3 แนวทาง (สุวรรณ หวังเจริญเดช 2015) ดังนี้ 

 1.การควบคุมต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) เป็นการหาค่าต้นทุน

มาตรฐานต่อหน่วยในแต่ละกิจกรรม ส าหรับน าไปเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานปัจจุบัน

รายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน  

 2. การก าหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการเพ่ิมผลผลิตหรือผลิตภาพ ( Productivity 

Indicators) เป็นการวัดแต่ละกิจกรรมในการด าเนินธุรกิจ 
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 3. การควบคุมกิจกรรมโลจิสติกส์ด้วยแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Statistical Process Control 

Chart)เป็นวิธีการที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือติดตามผลผลิตของ

กระบวนการผลิต ว่ายังคงอยู่ในสภาวะควบคุมได้ทางสถิติ  ผู้ประกอบการธุรกิจควรทราบถึง

ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนกับกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ (Theppitak and Duangphastra 2011) 

ดังนี้ 

3.1 ต้นทุนการขายสินค้า (Cost of Goods Sold) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

การขาย การบริหารจัดการส านักงาน และการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นตัวแปรโดยตรงกับต้นทุน

การขายสินค้า 

3.2 ต้นทุนสินค้าคงคลัง ( Inventory Carrying Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการจัดการเพ่ือให้มีสินค้าวางขายในตลาดโดยไม่ขาดตลาด และมีอยู่ในปริมาณไม่

มากเกินความจ าเป็น 

3.3 ต้นทุนการจัดการคลังสินค้า (Warehousing Costs) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมการจัดทิศทางของการเคลื่อนไหวของสินค้า การก าหนดสถานที่จัดเก็บผลิตภัณฑ์ , 

ท าเลที่ตั้งของคลังสินค้า 

3.4 ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อ (Order Processing Cost) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก

กิจกรรมกระบวนการสั่งซื้อ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า  การจัดการข้อมูล

ค าสั่ง ฯลฯ 

3.5 ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Costs) เป็นต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการจัดการ

สั่งซื้อและการผลิตโดยผันแปรกับปริมาณสินค้าที่จัดหาและการผลิต หรือความถ่ีในการสั่งซื้อ  

3.6 ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Costs) ควรค านึงถึงวิธีในการขนส่ง การรวบรวม

สินค้าก่อนท าการขนส่ง การก าหนดเส้นทางการขนส่ง การวางแผนด้านเวลา รวมถึงเรื่อง

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ผู้ประกอบการ SMEs ควรระมัดระวังและพิจารณาเลือกกิจกรรมใน

ระบบโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผลที่ได้รับมีความส าคัญต่อองค์กรทั้งการเพ่ิม
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รายได้ การลดต้นทุนในการผลิตหรือบริการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้า 

ระดับการบริการ และการใช้ทรัพยากร 

 กีรติ เครือจันทร์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบันการขนส่งมีความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภททั้งใน

ส่วนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิตการขาย และการจัดจ าหน่าย ในหลายๆ ธุรกิจ ต้นทุนการขนส่ง

นับเป็นต้นทุนที่ส าคัญและกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการ (กีรติ เครือจันทร์ 

2016) ซึ่งโครงสร้างต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่ง ประกอบด้วยต้นทุนดังต่อไปนี้ 

 1. ต้นทุนคงท่ี (Fixed Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการ

ขนส่ง เช่น ค่าเช่าสถานที่จอดรถ เงินเดือนพนักงานขับรถ เป็นต้น ไม่ว่าจะด าเนินการขนส่ง

หรือไม่ก็ตามต้นทุนชนิดนี้จะต้องเกิดขึ้นเป็นจ านวนที่คงที่ในอัตราเท่าเดิมอยู่ตลอดเวลา โดย

ต้นทุนคงที่ประกอบไปด้วย ค่าเสื่อมราคาของรถบรรทุก, ค่าต่อทะเบียนรถ,ค่าประกันภัยรถ, 

เงินเดือนพนักงานขับรถหรือพนักงานขนถ่าย , ค่า GPS, ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์, ค่าบริหาร

จัดการ, ค่าเช่าส านักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 2. ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) เป็นต้นทุนหรือ ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลง ตาม

ปริมาณการให้บริการการขนส่ง เช่น ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม ค่าน้ ามันหล่อลื่น เป็นต้น 

กล่าวคือถ้าให้บริการขนส่งมากต้นทุนประเภทนี้ก็จะมากตามไปด้วย ถ้าให้บริการขนส่งน้อย

ต้นทุนประเภทนี้ก็จะน้อยลงไปด้วย หรือถ้าไม่ได้ให้บริการเลยก็ไม่ต้องจ่ายต้นทุนประเภทนี้เลย 

ต้นทุนผันแปรที่ส าคัญคือต้นทุนรถวิ่ง เป็นต้นทุนที่เกิดจากการวิ่งรถนอกจากนี้ต้นทุนผันแปรยัง

ขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย ลักษณะของเส้นทางที่ใช้ ระยะทางและระยะเวลาที่ต้องใช้ 

อุปกรณ์และมาตรฐานต่างๆ ในการขนส่งลักษณะของสินค้าและบริการที่จะท าการขนส่ง ลักษณะ

ภูมิประเทศที่จะท าการขนส่ง 

 3. ต้นทุนรวม (Total Cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่รวมเอาต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

เข้าไว้ด้วยกัน ถือเป็นต้นทุนการบริการขนส่งทั้งหมด ทั้งนี้รวมถึงต้นทุนเที่ยวกลับ (Backhauling 

Cost) ด้วย 

 โดยในทั่วไปแล้วต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งเที่ยวเปล่า ปริมาณ
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หรือน้ าหนักของสินค้าที่บรรทุก ระยะเวลาที่ใช้ในการขนถ่ายขึ้นและลง รวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนที่

เกี่ยวกับระยะเวลาในการรอ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับระยะทางในการขนส่ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับ

ความรับผิดชอบต่อความเสียหายจึงจ าเป็นต้องมีการบวกค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นเรื่องของการ

ประกันภัย (Edwards 1986) 

5.2 กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการขนส่ง 

 ต้นทุนการขนส่งนับเป็นต้นทุนที่มีความส าคัญอย่างหนึ่ง เพราะในปัจจุบันการขนส่งมี

ความส าคัญต่อธุรกิจเกือบทุกประเภท ท าให้ในหลายๆ ธุรกิจต้นทุนการผลิตมีผลกระทบต่อต้นทุนรวม

ของผลิตภัณฑ์และบริการต้นทุนของผู้ประกอบการขนส่งจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดราคาค่าขนส่ง (Sriyasak, Whangchai et al. 2014) โดยในส่วนของการ

ประกันภัยจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ผันผวนส่งผลให้ราคาน้ ามันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้

ต้นทุนค่าน้ ามันเชื้อเพลิงมีสัดส่วนมากที่สุดจากต้นทุนทั้งหมด  เมื่อราคาน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นท าให้

ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ได้รับภาระด้านต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นผู้ประกอบการจ าเป็นต้องวางแผน

ก าหนดกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการขนส่ง (จิตติมา บุตรพันธุ์ และ วิโรจน์ 

เจษฎาลักษณ์ 2558) ดังต่อไปนี้ 

 1. กลยุทธ์การใช้พลังงานทางเลือก โดยปรับเปลี่ยนพลังงานที่ใช้ในการขนส่งจากน้ ามันดีเซล 

หรือเบนซิน เป็นไบโอดีเซล หรือก๊าซ CNG ซึ่งการใช้ก๊าซ CNG นั้นจะประหยัดกว่าการใช้น้ ามันถึง

ร้อยละ 60-70 แต่ในทางกลับกันการติดตั้งระบบ NGV จ าเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน

เนื่องจากมีการใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง 

 2. กลยุทธ์การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งแบบใหม่ หรือเป็นวิธีการขนส่งต่อเนื่องหลาย

รูปแบบ ซึ่งเป็นการผสมผสานการขนส่งตั้งแต่ 2 รูปแบบขึ้นไป โดยอยู่ภายใต้สัญญาหรือผู้รับผิดชอบ

การขนส่งรายเดียว ซึ่งโครงสร้างของระบบขนส่ง สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพได้ 5 แบบ คือ 

การขนส่งทางถนน การขนส่งทางราง การขนส่งทางน้ า การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางท่อ 

การผสมผสานการขนส่งหลายรูปแบบเพ่ือให้สามารถทันต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

โดยค านึงถึงต้นทุนการขนส่งของรูปแบบต่างๆ ให้ประหยัดที่สุด เช่น การขนส่งทางรางสามารถใช้

ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ได้ และเป็นการขนส่งระยะไกลส่วนใหญ่จะใช้การขนส่งทางราง เป็นต้น โดยการ
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ขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบช่วยให้ประหยัดต้นทุนในการขนส่ง เช่น ทางน้ าซึ่งประหยัดกว่าการ

ขนส่งทางถนน 8-9 เท่า หรือทางรางซึ่งประหยัดกว่าการขนส่งทางถนนประมาณ 3 เท่า การขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบยังช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดได้อีกด้วย 

 3. กลยุทธ์ศูนย์กระจายสินค้า การหาที่ตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ตามยุทธศาสตร์

ต่างๆที่สามารถกระจายและส่งต่อไปยังจังหวัดใกล้เคียงหรือประเทศเพ่ือนบ้านได้ โดยการจัดศูนย์

กระจายสินค้าจะช่วยท าให้สามารถลดต้นทุนในการขนส่งได้เนื่องจากการขนส่งตรงถึงลูกค้าใน

ต่างจังหวัดโดยไม่มีศูนย์รวบรวมพักสินค้า ท าให้ส่วนใหญ่ต้องขนส่งเที่ยวเปล่ากลับ หรือขนส่งไม่เต็ม

คันรถ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้จากการก าหนดศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ มีโครงข่าย

กระจายสินค้า ท าหน้าที่รวบรวมสินค้าให้เต็มคันรถหรือจัดพาหนะให้เหมาะสมกับจ านวนและ

สอดคล้องกับสถานที่ส่งมอบสินค้า 

 4. กลยุทธ์การขนส่งสินค้าทั้งเที่ยวไปและกลับ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่งด้วยการลด

การวิ่งเที่ยวเปล่า เพราะการขนส่งโดยทั่วไปเมื่อส่งสินค้าเสร็จจะตีรถวิ่งเที่ยวเปล่ากลับมา ส่งผลให้เกิด

ต้นทุนการประกอบการเพ่ิมสูงขึ้นโดยเปล่าประโยชน์ โดยต้นทุนที่เกิดขึ้นนั้นเป็นต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิด

มูลค่า และผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการท าให้ต้นทุน

ประกอบการเพ่ิมสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามในการขนส่งเที่ยวกลับปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากนักเนื่องจากไม่ทราบปริมาณในการขนส่งสินค้า รวมถึงจุดหมายของสินค้า และที่

ส าคัญปริมาณความต้องการขนส่งสินค้าระหว่างต้นทางและปลายทางมักจะมีปริมาณที่ไม่เท่ากัน 

 5. กลยุทธ์การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือมาช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ และเป็นการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง คือ ระบบบริหารจัดการการขนส่งสินค้า ( Transportation 

Management System; TMS) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวางแผนการขนส่ง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ

ธุรกิจการขนส่ง ซึ่งคือ ความรวดเร็วและต้นทุนที่ประหยัดที่สุด องค์ประกอบของระบบ TMS คือ การ

บริหารการจัดการด้านขนส่ง ซึ่งมีหน้าที่ในการวางแผนการด าเนินงานขนส่งและอีกองค์ประกอบหนึ่ง 

คือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการขนส่ง หน้าที่ช่วยในการตัดสินใจในเรื่องการบรรทุกสินค้า และการจัด

วางเส้นทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ 
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 การท างานของระบบ TMS จะครอบคลุมตั้งแต่การจัดการใบส่งสินค้า การเลือกเส้นทางที่

ประหยัดที่สุด การใช้รถอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตารางเดินรถ การจัดสินค้า ขึ้นรถแต่ละคัน ล้วน

แล้วแต่เป็นงานที่ต้องใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างมาก หากต้องการให้ต้นทุนค่าขนส่งต่ าสุด ดังนั้น

ระบบวางแผนการจัดส่งสินค้า จึงเข้ามาช่วยท าให้ผู้วางแผนสามารถวางแผนการจัดส่งสินค้า ได้อย่าง

รวดเร็วโดยอาศัยข้อมูลจากระบบติดตามยานพาหนะอัตโนมัติด้วยระบบดาวเทียมบอกต าแหน่ง และ

ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เฉลิมชัย บุญเยี้ยม 2559) 

 โดยหัวใจหลักของการขนส่ง คือการส่งของให้รวดเร็วและเกิดต้นทุนในการขนส่งที่ต่ าที่สุด 

ดังนั้นผู้ประกอบการขนส่งจึงจ าเป็นต้องพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่จะช่วยท าให้ลดต้นทุนในการ

ขนส่งเพื่อไม่ให้ไปกระทบต่อต้นทุนรวมของผลิตภัณฑ์และบริการของธุรกิจ 

 

6. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) 

การบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คือ การบริหารสินค้าซึ่งอาจจะเป็น

วัตถุดิบ สินค้าส าเร็จรูป งานระหว่างผลิต สินค้าที่เป็นส่วนประกอบ วัสดุสิ้นเปลืองให้มีต้นทุนและมี

ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่เหมาะสมและให้มีความสมดุลกันระหว่างอุปสงค์กับอุปทาน 

6.1 ความส าคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง 

ตามกรอบการท างานเชิงการแข่งขัน (Competitive Framework) คือ เพ่ือลดต้นทุนในการ

ผลิต โดยมากแล้วการติดตั้งเครื่องจักร เป็นกระบวนการที่มีต้นทุนสูง ดังนั้น การผลิตจะต้องผลิตเป็น

ระยะยาวที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือให้ต้นทุนต่อหน่วยต่ าลง แต่ทั้งนี้ เราก็ต้องเปรียบเทียบต้นทุนต่อ

หน่วยนี้ กับต้นทุนในการถือครองสินค้าคงคลังด้วย และยังเป็นการรองรับความแปรปรวนของอุปสงค์ 

ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เท่าเทียมกันตลอดไปเสมอ แต่จะมีเปลี่ยนแปลงไปในระยะสั้น ๆ ตามฤดูกาล 

ฯลฯ (ปาริชาติ เยพิทักษ์ และ ธีระวัฒน์ จันทึก 2559) ดังนั้น เพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการขาดสินค้าคงคลัง 

จึงต้องรักษาสินค้าคงคลังส ารองไว้ระดับหนึ่งเพ่ือรองรับเวลาในการอุปทานในช่วงต่างๆ สินค้าคงคลัง

ส ารองส่วนอื่น จะถือครองไว้เพ่ือใช้รองรับช่วงความล่าช้า ในการจัดส่งจากซัพพลายเออร์ ในต้นทุนใน

การจัดซื้อ มีต้นทุนในการบริหารส่วนหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ และเพ่ือที่จะลดต้นทุนส่วนนี้ เรา

จะต้องถือครองสินค้าคงคลังเพ่ิมเติมและยังจ าเป็นที่จะต้องเทียบต้นทุนในการบริหารส่วนนี้ กับต้นทุน
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ในการถือครองสินค้าคงคลัง ดังนั้นจึงต้องใช้การค านวณปริมาณสั่งซื้อที่คุ้มค่าที่สุด (Dobson, Pinker 

et al. 2017) 

6.2 กลยุทธ์ในการเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้า 

 การเลือกท าเลที่ตั้งของคลังสินค้านั้นต้องค านึงถึงความเหมาะสมหลายข้อเพ่ือให้เกิด

ประโยชน์ในธุรกิจ ท าให้เกิดรายได้ และก าไรเพ่ิมขึ้น โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด คลังสินค้าถือเป็นธุรกิจ

ที่มีการแข่งขันสูง และมีความหลากหลายในรูปแบบ เพ่ือให้สามารถบริการแก่ผู้ประกอบการต่างๆ ได้

อย่างทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถตอบสนองการด าเนินการของแต่ละผู้ประกอบการที่

เกี่ยวข้องได้ (Ishfaq and Sox 2011) จะมีหลักส าคัญในการกลยุทธ์การเลือกท าเลที่ตั้ง 3 ประการ 

คือ 

 1. การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิตและตลาด 

ในกรณีที่ผู้ประกอบการเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งจ าเป็นต้อง

จัดตั้งคลังสินค้าเอกชนขึ้นเพื่อรองรับปริมาณวัตถุดิบที่เตรียมป้อนเข้าสู่ กระบวนการผลิต จนเป็นสินค้า

ส าเร็จเพื่อรอการจ าหน่าย ดังนี้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องเลือกท าเลที่ตั้ง ให้สอดคล้องกับแหล่งวัตถุดิบ

และแหล่งตลาดในคราวเดียวกัน ซึ่งหากท าได้จะเป็นวิธีการในการลดต้นทุนได้ทั้งต้นทุนการขนส่ง 

ต้นทุนในการบริการลูกค้า แต่วิธีการเลือกท าเลที่ตั้งในลักษณะนี้มีข้อจ ากัด คือ ต้นทุนค่าที่ดิน จะสูง

มากเพราะอาจต้องเลือกท าเลที่ตั้งในเมือง (อนุรักษ์ ชัยวิเชียร และ ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 2015)

ตัวอย่างเช่น ท าเลที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถ.เสรีไทย ใกล้เขตมีนบุรี ที่มีอุตสาหกรรมหลักท่ี

มีชื่อเสียงหลายแห่ง ไปตั้งอยู่จะใกล้กับโรงงาน (แหล่งผลิต) และใกล้ตลาดในคราวเดียวกัน 

 2. การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้ตลาด 

 การตัดสินใจเลือกท าที่ตั้งลักษณะนี้ผู้ประกอบการจะพิจารณาจัดตั้งคลังสินค้าให้ใกล้ ลูกค้า

ให้มากที่สุด ในทางปฏิบัติปัจจุบันท าได้ยากมาก และเชื่อว่าจะไม่มีผู้ประกอบการใดน า แนวคิดในการ

เลือกท าเลที่ตั้งลักษณะนี้ไปใช้พิจารณาในการเลือกท าเลที่ตั้ง ทั้ งนี้เนื่องจาก การตั้งคลังสินค้าใกล้

ตลาดจะต้องใช้ต้นทุนคงที่ด้านที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่อาจมีต้นทุนสูงมาก ปัจจุบันผู้

ประกอบกิจการคลังสินค้ามีทางเลือกที่จะจัดตั้งคลังสินค้าให้อยู่ใกล้  ตลาดได้โดยอาศัยสามารถตั้ง

คลังสินค้าบริเวณถนนบางนา-ตราด ถนนร่มเกล้า ลาดกระบัง ถนนเจ้าคุณทหาร ถนนเพชรเกษม ถนน
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พระรามท่ี 2 รวมทั้งถนนวงแหวนรอบนอก หรือวง แหวนอุตสาหกรรม ที่เส้นทางของถนนสายนี้ใช้ชื่อ

ว่า ถนนกาญจนาภิเษก ในขณะนี้ได้ ด าเนินการแล้วเสร็จ ถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเอ้ือประโยชน์ต่อ

การขนส่งสินค้า ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นถนนที่ล้อมรอบกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของ

ประเทศเป็น อีกทั้งยังถือว่าเป็นตลาดหลักของสินค้าเกือบทุกประเภท ปัจจุบันมีคลังสินค้า และศูนย์ 

กระจายสินค้าไปด าเนินการจัดตั้งอยู่บริเวณถนนวงแหวนอุตสาหกรรมมากมายซึ่งสามารถ กระจาย

สินค้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งยังสามารถกระจายสินค้าไปสู่ ภูมิภาคต่างๆ ได้

เช่นกัน 

 3. การเลือกท าเลที่ตั้งคลังสินค้าใกล้แหล่งผลิต 

คลังสินค้าวัตถุดิบจะมีความส าคัญมากในกระบวนการเริ่มต้นของการผลิต การเลือกท าเล

ที่ตั้งในลักษณะนี้จะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบให้มากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากความต้องการวัตถุดิบมีอยู่

อย่างต่อเนื่อง (Theppitak and Duangphastra 2011) หากอยู่ไกลจากแหล่ง วัตถุดิบจะมีปัญหา

ด้านต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งการควบคุมปริมาณการจัดส่งที่อาจต้องส่งคราวละมากๆ ท าให้ผู้ผลิตต้อง

แบกรับภาระต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุนในการด าเนินการคลังสินค้า ในทุกการจัดเก็บสินค้าใน

คลังสินค้าและการขนส่งกระจายสินค้าไปในที่ต่างๆนั้น มีต้นทุนด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อเรารู้แหล่งผลิตและ

ตลาดของสินค้าที่เราท าธุรกิจแล้วจึงจ าเป็นที่จะต้องหาคลังสินค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรา เพ่ือลด

ต้นทุนและสร้างผลก าไรให้กับธุรกิจให้ได้มากที่สุด 

6.3 ประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) 

 คลังสินค้า (Warehouse) หมายถึง พ้ืนที่ที่ได้วางแผนแล้วเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้

สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าท าหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่าง

กระบวนการเคลื่อนย้าย เพ่ือสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า (Amarase 2001) ซึ่งสินค้าที่

เก็บในคลังสินค้า (Warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ 

2. สินค้าส าเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้าที่ต้องการ

ทิ้งและวัสดุที่น ามาใช้ใหม่ 
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 การจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ 

หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพ่ือกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ด าเนินธุรกิจ ใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพ่ือให้เกิดการด าเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุม

คุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ด าเนินงานเพ่ือให้ต้นทุนการ

ด าเนินงานต่ าที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพ้ืนที่ (Coronel and Morris 2016) 

 ส าหรับวัตถุประสงค์ของการจัดการคลังสินค้า (Objective of Warehouse Management) 

คือ ช่วยในการลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด การใช้พ้ืนที่และปริมาตร

ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค

ต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้ สร้างความพึงพอใจในการท างานใน

แต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการ

จัดซื้อ และความต้องการในการจัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์ (Hair Jr, Wolfinbarger et al. 2015) 

อีกท้ังสามารถวางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้เกิดการ

บริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่ก าหนด 

 ส าหรับประโยชน์ของการจัดการคลังสินค้า (The Benefit of a warehouse) มีดังนี้

คลังสินค้า (Warehouse) ช่วยสนับสนุนการผลิต (Manufacturing support) โดยคลังสินค้าจะท า

หน้าที่ในการรวบรวมวัตถุดิบในการผลิต ชิ้นส่วน และส่วนประกอบต่างๆจากผู้ขายปัจจัยการผลิต 

เพ่ือส่งป้อนให้กับโรงงานเพื่อผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูปต่อไป เป็นการช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บสินค้า 

คลังสินค้า (Warehouse) เป็นที่ผสมผลิตภัณฑ์ (Mix Warehouse) ในกรณีที่มีการผลิตสินค้า

จากโรงงานหลายแห่ง โดยอยู่ในรูปของคลังสินค้ากลาง จะท าหน้าที่รวบรวมสินค้าส าเร็จรูปจาก

โรงงานต่างๆไว้ในที่เดียวกัน เพ่ือส่งมอบให้ลูกค้าตามต้องการ ขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่รายว่าต้องการสินค้า

จากโรงงานใดบ้าง พร้อมทั้งเป็นที่รวบรวมสินค้า (Consolidation Warehouse) ในกรณีที่ลูกค้า

ต้องการซื้อสินค้าจ านวนมากจากโรงงานหลานแห่ง คลังสินค้าจะช่วยรวบรวมสินค้าจากหลายแหล่ง

เพ่ือจัดเป็นขนส่งขนาดใหญ่หรือท า ให้เต็มเที่ยว ซึ่งช่วยประหยัดค่าขนส่ง อีกทั้งใช้ในการแบ่งแยก

สินค้าให้มีขนาดเล็กลง (Break Bulk Warehouse) ในกรณีที่การขนส่งจากผู้ผลิตมีหีบห่อหรือพาเลต
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ขนาดใหญ่ คลังสินค้าจะเป็นแหล่งที่ช่วยในการแบ่งแยกสินค้าให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือส่งมอบ ให้กับ

ลูกค้ารายย่อยต่อไป 

 สรุปได้ว่าการจัดการคลังสินค้าจะท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ การวางแผนและควบคุม

สินค้าอย่างเหมาะสมท าให้ธุรกิจทราบความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง แม่นย า

และรวดเร็ว และที่ส าคัญต้นทุนการจัดเก็บสินค้าแต่ละประเภทก็จะลดลงและต้นทุนการจัดส่งสินค้า

ไปตามปลายทางต่างๆก็จะลดลงด้วยเช่นกัน 

 

7. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

 การบริหารด้วยระบบโลจิสติกส์ (Logistics) เป็นกระบวนการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการการน าส่งสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค และช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรม ทั้งในแง่การลดต้นทุนการผลิต การสร้างมูลค่าเพ่ิม การประหยัดพลังงาน และ

การรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันด้วยปัจจุบันในเวทีโลกได้ให้ความส าคัญกับปัญหาสิ่งแวดล้อม 

(Ćirović, Pamučar et al. 2014) อาทิ มลภาวะในอากาศที่เกิดจากการขนส่ง การใช้พลังงานใน

กระบวนการผลิตและการใช้วัสดุด้านบรรจุภัณฑ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ส าหรับอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นเฉพาะการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน 

ไม่ได้ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงการลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ก็น าไปสู่การลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการกล่าวถึง “Green Logistics” เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ

มากยิ่งขึ้น ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะประเด็นการเปลี่ยนแปลงอากาศ (Climate Change) จาก

ผลกระทบของภาวะโลกร้อน (Global Warming) และ Greenhouse effect นอกจากนั้น มลพิษทาง

อากาศอันเนื่องมาจากก๊าซ Carbon dioxide (CO2) เกิดจากการเผาผลาญน้ ามันในการขนส่งสินค้า

จากรถบรรทุก ชนิดต่าง ๆ การใช้ระบบการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆเช่น การใช้ศูนย์กระจายสินค้า 

(Distribution Center) สามารถท าให้จ านวนรอบในการขนส่งลดลง น ามาซึ่งต้นทุนขององค์การที่

ลดลง (XIE and WANG 2010) และประการส าคัญคือ มลภาวะที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดการท า 

Repackaging และ Re-used Packaging ในศูนย์กระจายสินค้าก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการล าเลียงสินค้าบนพาหนะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผลกระทบจากการขนส่ง
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อย่างไม่มีระบบที่ดีน ามาซึ่งต้นทุนที่สูง ระยะเวลาการขนส่งที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์และมลภาวะที่

เกิดจาก Carbon Dioxide (CO2) โลจิสติกส์จึงต้องเป็น “Green Logistics” ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับ

มลภาวะในอากาศที่เกิดจากการขนส่ง การประหยัดพลังงาน และการใช้วัสดุด้านบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ

น ากลับมาใช้ได้ใหม่ (Recycle) การบริหารงานด้านโลจิสติกส์ จึงต้องให้ความส าคัญต่อกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งของจ ากัดของน้ าหนักสินค้าที่

สามารถจะบรรทุกหรือบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (Container) ซึ่งในแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน

นอกจากนี้ การจัดการโลจิสติกส์จะต้องให้ความส าคัญต่อปัญหาอุบัติภัยที่จะมีต่อสังคมและการท างาน

ที่ปลอดภัย (Safety First) ของบุคคลที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่โลจิสติกส์ และที่ส าคัญจะต้องค านึงถึง

ศีลธรรมและบรรษัทภิบาล (Good Corporate) ทั้งนี้ การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศ

ตะวันตกได้ให้ความส าคัญกับ (The Benefit of a warehouse) หรือโลจิสติกส์ย้อนกลับในการที่

ผู้ขาย (Shipper) จะต้องรับผิดชอบในการขนส่งน าซากของเสียหรือวัสดุเหลือใช้กลับคืนประเทศของผู้

ส่งออก Green Logistics จึงได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ตลอดโซ่อุปทาน ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ าเพ่ือ

รักษาสิ่งแวดล้อม (Ramezani, Bashiri et al. 2013) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท าให้ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ออกแบบประติมากรรมลอยตัวที่

ค านึงถึงการจัดการโลจิสติกส์ 

ต้นแบบ (Model) ประติมากรรม

ลอยตัว 

การน าไปติดตั้งโดยใช้ Photoshop 

 

ความต้องการของผู้ใช้

ประติมากรรมลอยตัวความต้องการ

ของผู้ใช้ประติมากรรมลอยตัว 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 วิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการออกแบบนวัตกรรมจาก

ศิลปะ ประติมากรรม ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานของผู้บริโภคภายใต้พ้ืนที่ของอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง

เป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ซื้อและผู้อยู่ภายใต้กระบวนการระหว่างการขาย เพ่ือให้เป็นวัสดุในการลด

ช่องว่างระหว่างผู้ซื้อและผลงานศิลปะได้เข้าใกล้กันมากยิ่งขึ้น และเพ่ือให้ได้ข้อมูลครอบคลุมตาม

จุดมุ่งหมาย จึงเลือกใช้วิธีการศึกษาโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  

 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ช่วยให้การเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานโดยการ

สนทนา เจรจาอย่างมีจุดมุ่งหมายระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มบุคคลตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับความ

ต้องการในการได้รับประโยชน์จากการซื้อขายผลงาน ซึ่งความส าเร็จในการวิจัยเชิงลึก (In-depth 

Interview)  สามารถวัดผลความจริงมากน้อยจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ เกิดจากค าถามทีว่่า

เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการจะทราบหรือไม่ โดยการสัมภาษณ์เป็นการสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติ

มากที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดความกดดันต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ มีการใช้สื่ออุปกรณ์ประกอบการสัมภาษณ์ด้วย

รูปภาพและค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สามารถออกความเห็นได้อย่างอิสระและปราศจาก

การโต้เถียงเพ่ือประสิทธิภาพต่อความจริงในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ทราบผลความต้องการของ

ผู้เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูลจากความต้องการในประโยชน์ของผลงานศิลปะระหว่างการซื้อ การขาย 

และติดตั้ง จึงมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขาย และใช้งานศิลปะใน

อสังหาริมทรัพย์ 

2. สร้างเครื่องมือในการวิจัย 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. วิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ 
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1. ผู้ให้ข้อมูลหลักท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อขาย และใช้งานศิลปะในอสังหาริมทรัพย์ 

1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องในการซื้อ

ผลงานศิลปะเพ่ือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 10 ท่าน 

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก นักออกแบบ สถาปนิก และผู้รับเหมาที่มีสายงานออกแบบ ตัวอย่าง

บุคคลที่มีความเก่ียวข้องในการขายผลงานศิลปะเพ่ือใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 10 ท่าน 

ขั้นตอนในการด าเนินงานวิจยั 

 ขั้นที่ 1 

ก าหนดกลุ่มบุคคลผู้ให้ข้อมูลหลักในการสัมภาษณ์แบบเฉพาะเจาะจง โดยแบ่งเป็น 2 

กลุม่ดังนี้ 

- เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

- ผู้ที่เกี่ยวข้องในการขายผลงานศิลปะสู่เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ได้แก่ นักออกแบบ สถาปนิก ผู้รับเหมาที่มีสายงานออกแบบ 

โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังนี้ 

- เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นบุคคลผู้ก่อตั้งโดยตรง ไม่รวม

ครอบครัวผู้ช่วยบริหาร 

- นักออกแบบ สถาปนิก  ผู้ รับเหมาที่มีสายงานออกแบบ ต้องมี

ประสบการณ์ในการท างาน และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไม่ต่ า

กว่า 10 ปี ขึ้นไป 

ขั้นที่ 2 

จัดท าแบบสอบถามการสัมภาษณ์ เพ่ือค้นหาความต้องการประโยชน์จากผลงาน

ประติมากรรมลอยตัวจากผู้เกี่ยวข้องหลักในการสัมภาษณ์ 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้ประกอบ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มนักออกแบบ 
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ขั้นที่ 3 

จัดสร้างสื่อรูปภาพเพ่ือความชัดเจนในการสัมภาษณ์ โดยรวบรวมรูปแบบ

ประติมากรรมตัวอย่างและจัดสร้างแบบจ าลอง (Model) เพ่ือทดลองการติดตั้งด้วย

โปรแกรมแต่งภาพ (Photoshop)  

ขั้นที่ 4 

รวบรวมข้อมูลงานวิจัย สื่อสิ่งพิมพ์ และข้อมูลทางอินเตอร์เนต ทางด้านโลจิสติก เพ่ือ

หาวิธีการลดต้นทุนของวัสดุ การผลิต การขนส่ง และการบริการ ในการสร้าง

นวัตกรรมจากประโยชน์ของผลงานประติมากรรม 

ขั้นที่ 5 

รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และสรุปผลการ

สัมภาษณ์เพ่ือออกแบบนวัตกรรมที่เป็นผลจากประติมากรรมที่ใช้ประโยชน์ได้ 

ขั้นที่ 6 

ออกแบบและทดลองติดตั้งด้วยโปรแกรมแต่งภาพ (Photoshop) 

 

2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

การสร้างเครื่องมือเพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) คือแบบสัมภาษณ์กึ่งโครง

ร่าง (Semi-structure Interview) มีขั้นตอนในการด าเนินการดังนี้ 

2.1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร แนวความคิดทฤษฎี และตัวอย่างงานวิจัยต่าง ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ส าหรับสร้างแบบค าถามเพ่ือเป็นหลักการในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้ครอบคลุม 

เป็นแนวทางที่ชัดเจน และป้องกันไม่ให้เป็นค าถามชี้น า ที่น าพาสู่ค าตอบที่ไม่ใช่ความจริงจากผู้ให้

สัมภาษณ์ 

2.3 น าแบบสอบถามที่ได้รับการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงและน าเสนอให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา เพ่ือความเที่ยงตรงของบทสัมภาษณ์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

2.4 ปรับปรุงแบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ตามข้อเสนอแนะ

จากผู้ทรงคุณวุฒิ และน าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาอีกครั้ง เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ ก่อนท าให้เป็น
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แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ก่อนน าไปทดลองกับบุคคลตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบอีกครั้งว่าค าถาม

ครบถ้วนต่อความต้องการของการวิจัย 

2.5 ปรับปรุงส านวนภาษาในแบบสอบถามให้ชัดเจนและเหมาะสม เพ่ิมเติมส่วนที่ผู้ให้สัมภาษณ์

เสนอแนะตามความเหมาะสม 

2.6 รวบรวมแบบสอบถามท่ีปรับปรุงสมบูรณ์แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้จริง 

 

3. เครื่องมือในการวิจัย 

 แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงร่างเกี่ยวกับความต้องการใช้งานผลงานประติมากรรมลอยตัว ของ

ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องความต้องการในประโยชน์และวิธีการใช้งาน   มีส่วนประกอบ

ดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เจ้าของธุรกิจ

โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร หมู่บ้านจัดสรรค์ ฯ  ในลักษณะค าถามปลายเปิดที่มีการสนทนากันอย่าง

อิสระ และไม่เป็นค าถามชักจูงชี้น าไปในทางใดทางหนึ่ง สามารถให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติม

ได้จากผู้ถูกสัมภาษณ์ จากเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จ านวน 10 ท่าน 

 ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความต้องการใช้งาน ช่วงเวลาในการสั่งท าผลงาน และการจัดส่ง

ติดตั้ง จากกลุ่มตัวอย่างผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ ดีไซเนอร์ สถาปนิก และ

ผู้รับเหมาในสายงานออกแบบ ในลักษณะค าถามปลายเปิด ที่มีการสนทนากันอย่างอิสระ และไม่เป็น

ค าถามชักจูงชี้น าไปในทางใดทางหนึ่ง สามารถให้ข้อเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้จากผู้ถูก

สัมภาษณ์ จากผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ จ านวน 10 ท่าน 

 ส่วนที่ 3 สื่อในการสัมภาษณ์ ภาพประกอบโดยการทดลองสร้างแบบจ าลองและติดตั้งด้วย

โปรแกรมแต่งภาพ (Photoshop) เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เข้าใจเนื้อหาในการสัมภาษณ์ได้อย่างชัดเจน

ยิ่งขึ้น 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1.1 ติดต่อนัดหมายกลุ่มคนตัวอย่างผู้ให้สัมภาษณ์ตามความสะดวกของผู้ถูกสัมภาษณ์ เพ่ือ

พูดคุยตามกิจลักษณะ เพ่ือให้บทสนทนาการเก็บข้อมูลในการสัมภาษณ์ได้คุณภาพมาก

ที่สุด 

1.2 จัดเตรียมรวบรวมเอกสาร และสื่อในการสัมภาษณ์ให้พร้อมส าหรับการเก็บข้อมูล 

1.3 เดินทางเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 

Interview) ที่รวบรวมไว้ตามช่วงเวลาที่ผู้ร่วมให้สัมภาษณ์สะดวกตามตารางนัดหมาย 
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บทที่ 4 
รายงานผลการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการออกแบบ และจัดการประติมากรรมลอยตัว เพ่ือการใช้

ประโยชน์สูงสุดในงานออกแบบอสังหาริมทรัพย์” มีผลการรายงานการวิจัยทั้งหมด 3 ส่วน ตาม

วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ประติมากรรมลอยตัว 

1.1 เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

1.2  ผู้ที่เกี่ยวของในงานออกแบบอสังหาริมทรัพย์ 

  ส่วนที่ 2 ออกแบบประติมากรรมลอยตัวที่ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 

2.1 หลั กการสร้ า งสรรค์ ต ามแนวคิดและทฤ ษฎี สุ นทรี ยศ าสตร์  

(Aesthetics) 

2.2 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์

ประติมากรรมและองค์ประกอบศิลป์ 

2.3 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับพ้ืนที่ว่างใน

สถาปัตยกรรม 

2.4 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ 

2.5 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับการบริหาร

ต้นทุนโลจิสติกส์ 

2.6 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสินค้า

คงคลัง (Inventory Management) 

2.7 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์เพ่ือ

รักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) 

  ส่วนที่ 3 จัดท าแบบจ าลอง (Model) เพ่ือทดลองติดตั้งและใช้ประโยชน์ได้จริง 
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1. ความต้องการของผู้ใช้ประติมากรรมลอยตัว 

การศึกษาหาความเป็นไปได้ของการน าประติมากรรมมาเป็นส่วนหนึ่ง ในการออกแบบ

อสังหาริมทรัพย์ โดยการหาความเป็นไปได้ของประโยชน์เชิงการงตลาดและออกแบบตกแต่ง  ให้

มากกว่าการใช้งานเดิมของประติมากรรม ซึ่งเป็นวัตถุที่น ามาติดตั้งแบบเอกเทศ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่

ต้องทราบถึงความต้องการของบุคคลที่ใช้งานประติมากรรมในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง เครื่องมือ

ศึกษาการวิจัยเชิงลึก ( In-depth Interview) เป็นเครื่องมือซึ่งผู้วิจัยเลือกน ามาใช้ เพ่ือหาความ

ต้องการในการใช้งานเพ่ิมเติมที่ประติมากรรมควรมี เพ่ือสร้างประโยชน์ทางตรงและเป็นส่วนหนึ่งที่

กลมกลืนกับการออกแบบ ผู้วิจัยแบ่งความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงออกเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งต่อจากนี้

คือส่วนของบทสรุปที่ได้จากกลุ่มบุคคลตัวอย่าง 2 กลุ่มของผู้ให้สัมภาษณ ์ได้แก่ รายละเอียดต่อไปนี้ 

1.1 เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ 

 ผลการวิจัยพบว่าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ในไทยมีจ านวนไม่มาก มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหอศิลป์
หรือสถานที่แสดงศิลปะอ่ืน ๆ เป็นประจ า และในบางครั้งมีการใช้ผลงานประติมากรรมส าหรับตกแต่ง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา แต่มักจะเป็นพ้ืนที่กลางแจ้งหรือจุดที่มีพ้ืนที่อย่างสนามหญ้า 
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ไม่กี่คนสะสมผลงานศิลปะและส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะซื้อผลงานศิลปะที่มีราคา
แพง เนื่องจากประโยชน์ที่ได้รับไม่คุ้มค่ากับการลงทุนหากต้องใช้งานในจ านวนมาก แต่ก็ยังมีในส่วน
น้อยที่ใช้งานศิลปะเข้ามาเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจ ตามบริเวณส่วนกลางหรือสถานที่ที่มีการผ่านไป
มาของลูกค้ามากที่สุดในพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้คิดว่าการ
น าผลงานประติมากรรมมาผสมผสานกับวัสดุ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในเชิงการตลาดหรือการออกแบบ
ตกแต่งอาจเป็นประโยชน์ต่ออสังหาริมทรัพย์ของพวกเขา และอาจมีส่วนช่วยในการแสดงเอกลักษณ์
ของบริษัท มีประโยชน์ในการลดต้นทุนในการใช้งานศิลปะกับพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์ และคิดเห็นว่าอาจ
ช่วยเรื่องความแปลกใหม่ต่อลูกค้าที่จะส่งผลต่อในเชิงการตลาด ซึ่งจะสามารถท าให้ เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์สามารถลดต้นทุนการโฆษณาลงได้ 

 ในทางลักษณะทางกายภาพของประติมากรรม เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการ
ประติมากรรมที่ไม่เพียงแต่จะง่ายต่อการติดตั้งแล้ว ยังเคลื่อนย้ายได้ง่าย ไม่หนักเกินไปง่ายต่อการ
รักษาและแข็งแรงทนทาน ขนาดของประติมากรรมควรตรงกับพ้ืนที่ว่างของพ้ืนที่อสังหาริมทรัพย์นั้น 
ๆ วัสดุที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องการ ต้องมีความทนทาน แข็งแรงรับได้ต่อสภาพอากาศของ
ประเทศไทย เพ่ือให้สามารถใช้เป็นของตกแต่งกลางแจ้งที่สวยงาม และใช้ภายในร่มเพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ให้กับพ้ืนที่ได้ด้วยพ้ืนผิวที่งดงามของผลงานประติมากรรมที่จะเพ่ิมคุณค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ และ
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หากเป็นวัสดุรีไซเคิลจากธรรมชาติหรือไม่มีสารพิษจะยิ่งทรงคุณค่าในการใส่เรื่องราวให้ แก่พ้ืนที่
อสังหาริมทรัพย์ (หากเป็นได้)  

แม้ว่าจะมีราคาแพงกว่าการออกแบบโดยปราศจากการตกแต่งด้วยผลงานศิลปะ แต่
ประติมากรรมที่สามารถติดตั้งได้จะมีราคาถูกกว่าประติมากรรมที่ติดตั้งแบบเอกเทศบนพื้นที่ว่างแบบ
เก่า เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่ยินดีจ่ายเงิน 5,000 - 10,000 บาท ต่อตารางเมตร เพ่ือกับ
เพ่ิมคุณค่าให้กับธุรกิจของพวกเขาด้วยผลงานประติมากรรม และคิดว่าถ้าเป็นไปได้ส าหรับวัสดุที่ใช้ใน
การสร้างประติมากรรม ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลราคาควรลดลง 50% และการซื้อการผลิตในปริมาณที่
มากขึ้นควรใช้หลักการการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) คือยิ่งซื้อมากขึ้น ควรมีราคาที่
ลดลงเพ่ือความคุ้มค่าในการลงทุน 

ค าส าคัญท่ีได้จากเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ราคาเหมาะสมกับการลงทุน ติดตั้งง่าย ท าจากวัสดุที่ทนทาน และทนต่อสภาพอากาศ 

1.2 ผู้เกี่ยวข้องในงานออกแบบอสังหาริมทรัพย์ 

นักออกแบบรู้สึกว่ารูปแบบของผลงานประติมากรรมที่สามารถติดตั้งได้อาจเป็นประโยชน์ต่อ
ธุรกิจการออกแบบของพวกเขามากกว่า และตระหนักดีว่าศิลปะสมัยใหม่เป็นแนวโน้มที่เป็นที่นิยม 
โดยนักออกแบบส่วนใหญ่ที่ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์ ไม่แน่ใจเกี่ยวกับระยะเวลาของกระบวนการติดตั้ง
ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างแทนขั้นตอนการออกแบบ 

นักออกแบบต้องการให้ขนาดของประติมากรรมตรงกับพ้ืนที่ว่างที่มีอยู่บนพ้ืนที่ผนัง และ
ต้องการให้วัสดุมีการท างานที่สามารถสอดคล้องกับพ้ืนที่และใช้งานได้ แต่นักออกแบบส่วนใหญ่ไม่
ต้องการให้ผลงานหลุดออกนอกกรอบของศิลปะจนกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือชั้นวางของ พวกเขา
ต้องการให้ทรงคุณค่าของความเป็นศิลปะไว้ และขนาดที่ใช้ได้จริงควรอ้างอิงกับขนาดมาตรฐานของ
ประตูและหน้าต่างเพ่ือง่ายต่อการออกแบบ และเป็นผลดีต่อการออกแบบให้สัมพันธ์กับขนาดของ
สัดส่วนมนุษย์ (Human Scale)  

ค าส าคัญท่ีได้จากผู้เกี่ยวข้องในงานออกแบบอสังหาริมทรัพย์ 

ระยะเวลา ไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ ดูเป็นผลงานศิลปะ สมส่วนกับปัจจัยมาตรฐานที่ใช้งานสะดวก และ

ค่าตอบแทนในการขายผลงาน 
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2. ออกแบบประติมากรรมลอยตัวท่ีตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ 

การออกแบบวัสดุจากประติมากรรม ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง 2 วิธีหลัก คือสร้างแบบจ าลอง 

(Model) ประติมากรรมขึ้นมาเพ่ือทดสอบ และหยิบยืมผลงานของศิลปินประติมากรผู้มีชื่อเสียงน ามา

ทดลองสร้างเป็นวัสดุในการหาความเป็นไปได้ที่จะสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้ชม ผู้ซื้อ และผลงาน

ของศิลปินยิ่งขึ้น 

2.1 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics)  

การสร้างสรรค์เชิงสุนทรียศาสตร์ ผู้วิจัยค้นพบเรื่องราวความส าคัญของพ้ืนที่ว่าง (Space) 

เมื่อจัดการกับวัตถุสามารถสร้างความรู้สึกกระทบภาวะทางอารมณ์ต่อผู้ชมผลงาน เช่น ความชื่นชม 

ความรู้สึกถึงอิสรภาพ ความสบาย โดยพ้ืนที่ว่างของวัสดุนี้ผู้วิจัยได้อ้างกับ พ้ืนที่รับแสงภายในตัว

อาคาร ผนวกรวมกับพ้ืนที่รับแสงและเงาของผลงานประติมากรรม ซึ่งเข้ากับสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีภายใน

อาคารอย่างหน้าต่าง เพราะเป็นปัจจัยหลักสากลขององค์ประกอบตัวอาคาร ผู้วิจัยน าองค์ประกอบ

การสร้างประติมากรรม เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ าหนักเข้มจางของแสงเงา และพ้ืนที่ว่าง มาเป็น

เครื่องมือในการสร้างความแปลกใหม่ในวัสดุให้กับอาคาร เพ่ือสร้างสิ่งเร้าทางอารมณ์ให้ผู้ที่พบเจอ 

เหมือนดั่งการจ้องมองผลงานประติมากรรม (ภาพท่ี 2) 

 

ภาพที่ 2 การออกแบบตามหลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
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2.2 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์ประติมากรรม

และองค์ประกอบศิลป์ 

โครงสร้างของวัสดุเลือกใช้รูปแบบที่เข้าถึงง่ายสากล เข้าใจง่ายต่อการน าผลงานไปติดตั้ง ด้วย

วิธีการใช้รูปแบบของอิฐ ที่เป็นบล็อกสี่เหลี่ยม มีการทิ้งน้ าหนักลงอย่างแข็งแรงมั่นคงแบบวัสดุที่คงทน

ต่อความต้องการของผู้ใช้งาน แต่ยังคงไว้ซึ่งความส าคัญของน้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงาในผลงาน

ประติมากรรม ลายเส้นที่เกิดจากรูปทรง และจังหวะพลิ้วไหวของรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงอิสระ 

เพ่ือความแปลกใหม่และให้เกิดความต่างจากกายภาพ ของหน้าต่างแบบเดิมๆ แต่ยังคงไว้ซึ่งประโยชน์

การใช้งานที่ให้แสงเข้าสู่ตัวอาคารได้ อีกทั้งขนาดและสัดส่วนยังสัมพันธ์กับการใช้งานในแต่ละพ้ืนที่ 

ด้วยความเรียบง่ายโดยการติดตั้งบนผนังหรือฝ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่ๆจ ากัดของผู้ ซื้อผลงาน อีกทั้ง

ยังคงความรู้สึกของมวลของประติมากรรมไว้ ซึ่งเป็นจุดส าคัญที่ท าให้เกิดแสงและเงา เพ่ือท าให้พ้ืนที่

ว่างที่ต้องการเน้น โดดเด่นและชัดเจน (ภาพท่ี 3)  

 

ภาพที่ 3 การออกแบบตามหลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการสร้างสรรค์
ประติมากรรมและองค์ประกอบศิลป์ 
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2.3 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับพื้นที่ว่างในสถาปัตยกรรม 

วัสดุที่เกิดจากการรวมตัวของประติมากรรม และการติดตั้งสามารถใช้งานได้อย่างอิสระ บน

พ้ืนฐานของวัสดุก่อสร้าง ที่นักออกแบบสามารถก าหนดหรือจัดวางในจุดต่างๆ บนพ้ืนที่ของตัวอาคาร 

อย่างการเพ่ิมความแปลกใหม่ในพ้ืนที่ว่างของการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยที่ยังคงไว้ซึ่งจุดมุ่งหมาย

เดิมคือการให้แสงและเงา อีกทั้งความเป็นส่วนตัว ตามความหมายของค าว่าพ้ืนที่ว่าง (Space) ใน

สถาปัตยกรรม ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ๆที่ถูกปิดล้อมหรือจ ากัดด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (ภาพท่ี 4) 

 

ภาพที่ 4 การออกแบบตามหลักการสร้างสรรค์ตามแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพ้ืนที่ว่างใน
สถาปัตยกรรม 
(ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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2.4 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ 

การจัดการและกระบวนการวางแผน ห่วงโซ่อุปทาน โลจิสติก (Logistics) ผู้วิจัยได้ใช้

กระบวนการวางแผน การควบคุมการเคลื่อนย้ายสินค้า ด้วยวิธีการ การขนย้ายวัสดุก่อสร้างมาแก้ไข

ปัญหาการขนส่งผลงานศิลปะ ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะสูงเสียหรือเสียหาย ระหว่างการขนส่ง 

เนื่องจากรูปแบบที่อิสระที่ท าให้เสียพ้ืนที่ในการขนส่ง และเกิดพ้ืนที่สูญเปล่าระหว่างการขนส่ง ท าให้

เกิดค่าใช้จ่ายมากขึ้นหากต้องส่งในจ านวนมาก ผู้วิจัยได้ออกแบบวัสดุประติมากรรมติดตั้งนี้เพ่ือลด

ปัญหาการจัดเรียง โยกย้ายให้ง่ายขึ้น รวมถึงการวางในพ้ืนที่ของพาหนะในการขนส่งจ าได้จ านวนมาก

ขึ้น ลดการสูงเสียของพ้ืนที่สูญเปล่าลง ลดต้นทุนของบรรจุภัณฑ์และหีบห่อให้เล็กลง ง่ายต่อการเก็บ

รักษาเมื่อผลงานยังไม่ติดตั้ง และยังสามารถลดต้นทุนการขนส่งสินค้าได้อีกด้วย (ภาพท่ี 5) 

 

ภาพที่ 5 การออกแบบตามหลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับระบบโลจิสติกส์ 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ ผลงานประติมากรรม ของ Henry Moore (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น)  

(http://www.miandn.com/exhibitions/henry-moore-and-the-modern-form/selected-

works?view=slider#1) 
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2.5 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนโลจิสติกส์ 

เพ่ิมยอดขายของผลงานประติมากรรม แต่ทรงคุณค่าด้วยสินค้าที่มีจ านวนจ ากัด สามารถลด

ต้นทุนการผลิตสินค้าด้วยการออกแบบ และผลิตบล็อคครั้งเดียว สามารถขายสินค้าได้หลายชิ้นและ

เพ่ิมปริมาณยอดขายด้วยจ านวนที่มากขึ้น แม้ขายในราคาถูกลง แต่สามารถเข้าถึงผู้ซื้อได้ง่ายขึ้น 

เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ด้วยราคาที่เป็นมิตร และการกระจายจ านวนสินค้าออกไปตามสถานที่

ต่างๆ (ภาพท่ี 6) 

 

ภาพที่ 6 การออกแบบตามหลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารต้นทุนโลจิ
สติกส์ 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ ผลงานประติมากรรมยุคกลาง (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 

(https://modernism.com/items/4250/art-sculptures/9121-6699-mid-century-modern-

free-form-marble-sculpture) 
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2.6 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง 

(Inventory Management) 

การออกแบบประติมากรรมใช้เชิงวัสดุ สามารถเพ่ิมจ านวนการขายและความต้องการซื้อ

ได้มากขึ้นด้วยราคาที่ถูกลง การสั่งซื้อวัตถุดิบในจ านวนมากข้ึน เพ่ือผลิตสามารถลดต้นทุนของวัตถุดิบ 

หากจ านวนวัตถุดิบที่ใช้ มีความต้องการจ านวนมากยิ่งขึ้น ค่าใช้จ่ายในต้นทุนต่อชิ้นจะยิ่งลดต่ าลง และ

การลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าต่อพ้ืนที่ เนื่องจากปัญหาของการจัดเก็บประติมากรรม ที่ต้องใช้พื้นที่สูง

มาก บวกกับมีพ้ืนที่ไร้ประโยชน์สูงมากเช่นกัน ดังนั้นการสร้างประติมากรรมติดตั้งนี้จะช่วยให้ต้นทุน

ต่อตารางเมตรในการจัดเก็บสินค้าลดลง ด้วยการจัดเรียงวางซ้อนกันในมุมสูงได้ และตัดปัญหาการที่

เงินทุนไปจมอยู่กับสินค้าด้วยการ ท าผลงานตามออเดอร์ ด้วยวิธีการสร้างบล็อคแค่ครั้งเดียว แต่

สามารถผลิตสินค้าเพ่ิมตอนไหนก็ได้ (ภาพท่ี 7) 

 

ภาพที่ 7 การออกแบบตามหลักสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสินค้าคง
คลัง 
ภาพปรับแต่งจาก ผลงานประติมากรรม ของ Henry Moore (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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2.7 หลักการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

(Green Logistics) 

ประติมากรรมแบบติดตั้งถูกออกแบบเพ่ือเพ่ิมจ านวนการผลิต และลดต้นทุนการขนส่ง จาก

ผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค สามารถเพ่ิมจ านวนการบรรจุสินค้าขนส่งต่อรอบได้มากขึ้น ด้วยรอบการขนส่งที่

น้อยลง เพ่ือช่วยลดการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ลดปัญหาการก่อเกิดมลภาวะในอากาศ เนื่องจาก

พาหนะขนส่ง เพราะเป็นสิ่งส าคัญที่ควรเล็งเห็นอันเกิดจาก สภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด้วยสภาวะโลกร้อน สามารถลดปริมาณขยะลงด้วยการลดจ านวนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและสามารถ

น ากลับมาใช้ใหม่ด้วยขนาดที่มีความแน่นอน  ด้วยการจัดการด้านโลจิสติกส์ การสร้างประติมากรรม

ให้ออกมาในรูปแบบวัสดุนี้ ยังช่วยเพ่ิมขีดจ ากันในความสามารถทางการแข่งขัน แก้ปัญหาการ

เสียเวลาในการขนส่งได้โดยเปล่าประโยชน์ และการส่งเสริมในการน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ 

(Recycle) อีกด้วย (ภาพท่ี 8) 

 

ภาพที่ 8 การออกแบบตามหลักสร้างสรรค์ตามแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับหลักโลจิสติกส์เพื่อ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น) (https://www.materialui.co/icon/truck) 
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3. จดัท าโมเดล เพื่อทดลองติดตั้ง และใช้ประโยชน์ได้จริง 

ประติมากรรมจะมีขนาดมาตรฐาน โดยเทียบเคียงขนาดจากขนาดของอิฐที่มีมาตราฐานใน

เมืองไทย อีกทั้งเข้าใจได้ง่ายในการน าไปใช้งาน มีทางเลือกจ านวนขนาดที่แตกต่าง เพ่ือตอบรับความ

ต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน มีขนาดมาตราฐานจ านวน 3 ขนาด ต่อหนึ่งรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมทางเลือก

ให้กับผู้บริโภค การติดตั้งตัวผลงานด้วยโปรแกรม (Photoshop) ก่อนสร้างจริงท าให้เห็นถึงตัวอย่าง

การตกแต่งที่เสร็จสมบูรณ์ และเพ่ือหาความเป็นไปได้ ความแตกต่างทั้งก่อนติดตั้ง และหลังติดตั้ง 

ผู้วิจัยมีการน าข้อมูลมาใช้ในการทดลองประโยชน์ 2 แบบ โดยการสร้างโมเดลประติมากรรม และน า

ผลงานประติมากรรมของศิลปินและงานออกแบบภายในของนักออกแบบมาทดลองตัดต่อ เพ่ือหา

วิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสม ดังนี้ (ภาพที่ 9-22) 

 
 

ภาพที่ 9 อธิบายวิธีการติดตั้งวัสดุบนก าแพงด้วยการก่ออิฐ 
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ทดลองช้ินที่ 1 

การทดลองหาความเป็นไปได้ในการน าผลงานประติมากรรมมาใช้แทนวัสดุออกแบบตกแต่ง 

โดยยกตัวอย่างผลงานประติมากรรม ของ Henry Moore 

 

ภาพที่ 10 ทดลองชิ้นที่ 1 ผลงานประติมากรรม ของ Henry Moore 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) (http://www.miandn.com/exhibitions/henry-

moore-and-the-modern-form/selected-works?view=slider#1) 

 

ภาพที่ 11 ทดลองชิ้นที่ 1 อธิบายวิธีการติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม ตัวอย่างผลงานประติมากรรม 
ของ Henry Moore 
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ทดลองช้ินที่ 2 

การทดลองติดตั้งวัสดุนวัตกรรมประติมากรรม ระหว่างผนังห้องนอนและพ้ืนที่ภายนอก โดย

ยกตัวอย่างผลงานประติมากรรมของ Henry Moore 

 

ภาพที่ 12 ทดลองชิ้นที่ 2 อธิบายตัวอย่างห้องนอนก่อนติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) (http://artecht.com/bo-design/bo-concept-3-

townsend-london.html) 

 

ภาพที่ 13 ทดลองชิ้นที่ 2 อธิบายการติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม โดยตัวอย่างผลงาน
ประติมากรรม ของ Henry Moore 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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ทดลองช้ินที่ 3 

การทดลองติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม ในห้องขนาดเล็ก โดยยกตัวอย่างผลงาน

ประติมากรรมของ Shera Han 

 

ภาพที่ 14 ทดลองชิ้นที่ 3 ผลงานประติมากรรม ของ Shera Han 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 

(https://innovart1.en.ec21.com/Modern_Bronze_Sculpture_for_Hotel--

8381486_8407871.html) 

 

ภาพที่ 15 ทดลองชิ้นที่ 3 อธิบายการติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม โดยตัวอย่างผลงาน
ประติมากรรม ของ Shera Han 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)

(https://www.pinterest.com/pin/208361920245684961) 



  43 

ทดลองช้ินที่ 4 

การทดลองติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรมบนฝ้าเพดาน โดยประติมากรรมของ John 

Richard 

 

ภาพที่ 16 ทดลองชิ้นที่ 4 อธิบายภาพก่อนติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น)

(https://www.hophouse.co.jp/the_hop_house/residence/304/) 

 

ภาพที่ 17 ทดลองชิ้นที่ 4 อธิบายการติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม โดยผลงานประติมากรรมของ  
John Richard 
ปรับปรุงภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น)

(https://www.pinterest.co.uk/pin/122019471132834527/) 
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ทดลองช้ินที่ 5 

 การทดลองติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม ตอนกลางคืน โดยประติมากรรม ของ John 

Richard 

 

ภาพที่ 18 ทดลองชิ้นที่ 5 ภาพอธิบายห้องที่ยังไม่ติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม 
ภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) (https://decoratorist.com/bedroom-trends-2018/) 

 

ภาพที่ 19 ทดลองชิ้นที่ 5 ภาพอธิบายการติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม โดยผลงานประติมากรรม
ของ John Richard 
ภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น) 

(https://www.pinterest.co.uk/pin/122019471132834527/) 



  45 

ทดลองช้ินที่ 6 

การทดลองติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม ในห้องส่วนกลางหรือห้องรับแขก โดย

ประติมากรรม ของ Kevin Deery 

 

ภาพที่ 20 ทดลองชิ้นที่ 6 ผลงานประติมากรรม ของ Kevin Deery 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) (https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-

Abstract-Female-Form/853628/4042738/view) 

 

ภาพที่ 21 ทดลองชิ้นที่ 6 ภาพอธิบายห้องที่ยังไม่ติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม 
ที่มาภาพจากเวปไซต์ (ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 

(https://thedesignwalker.tumblr.com/post/170569220928/concrete-architecture-

space-concrete-via) 
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ภาพที่ 22 ทดลองชิ้นที่ 6 ภาพอธิบายการติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรม โดยผลงานประติมากรรม
ของ Kevin Deery 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น)  
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 

ประโยชน์ของนวัตกรรมประติมากรรม 

การใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

การใช้แนวคิดและทฤษฎีการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Logistic) เข้ามาจัดการการออกแบบการ

ใช้ประโยชน์ของผลงานประติมากรรม ไปสู่นวัตกรรม สามารถควบคุมต้นทุนการใช้วัสดุในการสร้าง

ผลงานต่อชิ้นให้ลดต่ าลงได้ด้วยวิธีการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) คือความได้เปรียบที่

เกิดขึ้นจากหน่วยของผลผลิตที่ได้มีจ านวนมากขึ้น โดยให้ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ าลง ช่วยให้เกิด

ประโยชน์ทางการขายที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ในราคาที่คุ้มค่าและสัมพันธ์กับต้นทุนการผลิต 

ช่วยลดปัญหาการเกิดความเสียหาย ที่เกิดจากการขนส่งผลงานประติมากรรม อีกทั้งช่วยเพ่ิมจ านวน

ในการขนส่งต่อครั้ง ท าให้ต้นทุนในการขนส่งลดลงด้วยจ านวนการขนย้ายต่อครั้งที่มากยิ่งขึ้น การ

ออกแบบนวัตกรรมประติมากรรมนี้ ท าให้ต้นทุนการใช้งานบรรจุภัณฑ์ระหว่างขนย้ายน้อยลง 

เนื่องจากขนาดที่มีมาตรฐาน และสามารถน าบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้งานใหม่ได้ การขนส่งผลงานที่มาก

ขึ้นต่อหนึ่งครั้งช่วยให้ปริมาณสารพิษในอากาศลดลง ด้วยการประหยัดพลังงานและลดมลพิษจากการ

คมนาคม อีกทั้ งนวัตกรรมประติมากรรมยั งช่ วยให้การบริหารสินค้าคงคลัง  ( Inventory 

Management) สะดวกขึ้นด้วยการใช้พ้ืนที่ในการจัดวางได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงความต้องการของขนาด

คลังสินค้าท่ีเล็กลง กระทั้งการบริการต่อลูกค้าที่สะดวกข้ึนด้วยการออกแบบนวัตกรรมประติมากรรมที่

ติดตั้งเรียบง่ายต่อความเข้าใจ ซึ่งใช้เวลาและจ านวนแรงงานในการก่อสร้างลดลง ด้วยวิธีการใช้งานที่

เข้าใจง่าย 

 

ภาพที่ 23 อธิบายการบริหารจัดการประติมากรรม 
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ประโยชน์ที่มีตัวตน 

การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าผลประโยชน์ของการใช้ประติมากรรมที่น ามาสร้างเป็น
นวัตกรรมประติมากรรมนี้ท าให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน  โดย
ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมส าหรับศิลปินนั้นจะมีโอกาสทางการค้ามากขึ้นในการขายงานศิลปะ นัก
ออกแบบสามารถเข้าถึงงานศิลปะเพ่ือใช้ในการตกแต่งให้ลูกค้าด้วยงบประมาณที่คุ้มค่า ช่วยลด
ระยะเวลาในการก่อสร้างด้วยการน านวัตกรรมประติมากรรมไปใช้ อีกทั้งยังช่วยลดจ านวนแรงงานใน
การก่อสร้างเนื่องจากมีการติดตั้งประติมากรรมที่สะดวกรวดเร็ว เจ้าของอสังหาริมทรัพย์สามารถเลือก
งานศิลปะที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้วัสดุรี
ไซเคิลที่ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 

ประโยชน์ที่ไม่มีตัวตน 

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ที่ไม่มีตัวตนส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ศิลปินสามารถแบ่งปัน
มุมมองทางศิลปะและกระจายผลงานศิลปะสู่สังคมได้มากขึ้น นักออกแบบสามารถใช้ผลงาน
ประติมากรรมให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในพ้ืนที่ที่มีบริเวณจ ากัด เจ้าของ
อสังหาริมทรัพย์สามารถใช้ศิลปะเพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของบริษัท และเพ่ิมคุณค่าในด้านสุนทรียศาสตร์
เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศของพ้ืนที่ธุรกิจ การใช้ผลงานนวัตกรรมประติมากรรมสามารถเพ่ิมความ
แปลกให้ให้กับการรับรู้ในองค์กรธุรกิจต่อลูกค้า สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมประโยชน์เชิงการตลาดได้
อีกด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

ดังนั้นการใช้นวัตกรรมประติมากรรม จึงเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียม ซึ่ง
สามารถเชื่อมโยงความแตกต่างระหว่างสุนทรียศาสตร์และการบริหารจัดการให้มีความสัมพันธ์กันมาก
ยิ่งขึ้น การร่วมมือกันระหว่างศิลปิน นักออกแบบและเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จ าเป็นที่จะต้องมี
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการแข่งขันส าหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี้ 
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ภาพตัวอย่างเม่ือติดตั้งนวัตกรรมประติมากรรมส าเร็จ 

 

นวัตกรรมประติมากรรม จากผลงานประติมากรรมเก่า สมัยยุคกลาง 

 

ภาพที่ 24 นวัตกรรมประติมากรรม โดยผมงานประติมากรรมยุคกลาง 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น) 

(https://www.restorationhardware.com/catalog/product/product.jsp?productId=prod9

740020) 

(https://modernism.com/items/4250/art-sculptures/9121-6699-mid-century-modern-

free-form-marble-sculpture) 
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นวัตกรรมประติมากรรม จากผลงานประติมากรรม ของ Kevin Deery 

 

 

ภาพที่ 25 นวัตกรรมประติมากรรม โดยผมงานประติมากรรม ของ Kevin Deery 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น) 
(https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-Wave-Form/853628/4042549/view) 
(https://orlandoairporttaxi.info/20-best-minimalist-interior-design-websites/best-
minimalist-interior-design-websites-awesome-minimal-interior-design-inspiration-in-
2018/) 
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นวัตกรรมประติมากรรม จากผลงานประติมากรรม ของ Kevin Deery 

 
 
ภาพที่ 26 นวัตกรรมประติมากรรม โดยผมงานประติมากรรม ของ Philip Hearsey 
ภาพปรับแต่งจากเวปไซต์ (ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น) 
(https://www.saatchiart.com/art/Sculpture-Narration-V/695624/2468421/view) 
(https://www.pinterest.com/pin/208361920245684961) 
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นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย ภายนอกตัวอาคาร 

 

ภาพที่ 27 นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย 
(ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย บนผนังกันระหว่างห้อง 

 

ภาพที่ 28 นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย 
(ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย บนผนังหัวเตียง 

 

ภาพที่ 29 นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย 
(ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย ร่วมกับน้ าพุหรือน้ าตกจ าลอง 

 

ภาพที่ 30 นวัตกรรมประติมากรรม จากโมเดลทดลองในการวิจัย 
(ใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น) 
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ภาคผนวก ก. 

แบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้ประโยชน์จากประติมากรรมของเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 
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แบบน าสัมภาษณ์ 

ส าหรับหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานประติมากรรมของเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. ชื่อ-สกุล .................................................................................................... อายุ .............. . 

2. กิจการ ................................................................ ต าแหน่งที่ตั้ง ....................................... 

 

ส่วนที่ 2 แบบน าสัมภาษณ์ส าหรับหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานประติมากรรม 

1. คุณเคยตั้งใจเข้าหอศิลป์ เพ่ือชมผลงานศิลปะแบบตั้งใจหรือไม่ จ านวนกี่ครั้ง 

2. คุณรู้สึกว่าผลงานศิลปะ (Fine Arts) กับผลงานตกแต่งบ้าน (Product Design) แตกต่าง

กันอย่างไร 

3. คุณคิดเห็นอย่างไรกับแนวความคิดของศิลปินที่มีต่อผลงานศิลปะ 

4. ภาพลักษณ์ภายนอกของศิลปินท าให้คุณรู้สึกอย่างไร 

5. คุณเคยซื้อผลงานศิลปะมาตกแต่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของคุณหรือไม่ ถ้าเคยจ านวนกี่

ชิ้น 

6. หากเคยซื้อเป็นศิลปะประเภทไหน 

- ผลงานจิตรกรรม จ านวนกี่ชิ้น 

- ผลงานจิตรกรรมไทย จ านวนกี่ชิ้น 

- ผลงานประติมากรรม จ านวนกี่ชิ้น 

- ผลงานประติมากรรมไทย จ านวนกี่ชิ้น 

- ผลงานภาพพิมพ์ จ านวนกี่ชิ้น 

7. หากให้เลือกระหว่างใช้ผลงานจากศิลปิน กับผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์มาตกแต่ง

อสังหาริมทรัพย์ คุณจะเลือกอย่างใด เพราะเหตุใด 

8. คิดเห็นอย่างไรกับวัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงานศิลปะแต่ละชิ้น 

- พลาสติก 

- กระดาษ 
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- ปูน 

- โลหะ 

- วัสดุจากธรรมชาติ 

- วัสดุรีไซเคิล 

- แก้วหรือกระจก 

9. หากประยุกต์ผลงานศิลปะให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้สอยได้ คุณคิดเห็นอย่างไร 
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10.  คิดเห็นอย่างไรหากน าผลงานประติมากรรมมาประยุกต์เป็นวัสดุออกแบบตกแต่ง

อสังหาริมทรัพย์ 

11.  คิดเห็นอย่างไรหากน าผลงานประติมากรรมมาประยุกต์เป็นวัสดุออกแบบตกแต่ง

อสังหาริมทรัพย์และเกิดประโยชน์ โดยอ้างอิงจากปัจจัยแวดล้อมท่ีจ าเป็น เช่น  

- ประยุกต์กับซุ้มประตู 

- ประยุกต์กับหน้าต่าง หรือกระจก 

- ประยุกต์เป็นโคมไฟขนาดใหญ่ 

- ประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์ 

- ประยุกต์เป็นชั้นวางของ 

12.  คุณพอใจกับราคาเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับขนาดของผลงานประติมากรรม กับวัสดุที่ใช้ 

- วัสดุจากโลหะ 

ขนาด ประมาณ 50 ซม.  

ขนาด ประมาณ 1 เมตร 

ขนาด ประมาณ 1.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 3 เมตร 

ขนาด ประมาณ 5-6 เมตร 

- วัสดุที่แข็งแรง เช่น ปูน ไฟเบอร์กลาส 

ขนาด ประมาณ 50 ซม.  

ขนาด ประมาณ 1 เมตร 

ขนาด ประมาณ 1.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 3 เมตร 

ขนาด ประมาณ 5-6 เมตร 

- วัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ ไม้ไผ่ 
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ขนาด ประมาณ 50 ซม.  

ขนาด ประมาณ 1 เมตร 

ขนาด ประมาณ 1.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 3 เมตร 

ขนาด ประมาณ 5-6 เมตร 

- วัสดุรีไซเคิล 

ขนาด ประมาณ 50 ซม.  

ขนาด ประมาณ 1 เมตร 

ขนาด ประมาณ 1.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 3 เมตร 

ขนาด ประมาณ 5-6 เมตร 

- วัสดุจากแก้วหรือกระจก 

ขนาด ประมาณ 50 ซม.  

ขนาด ประมาณ 1 เมตร 

ขนาด ประมาณ 1.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2 เมตร 

ขนาด ประมาณ 2.5 เมตร 

ขนาด ประมาณ 3 เมตร 

ขนาด ประมาณ 5-6 เมตร 

13.  คุณคิดว่าการประยุกต์ผลงานประติมากรรมเข้ากับการออกแบบอสังหาริมทรัพย์นี้ จะ

สามารถช่วยเพิ่มคุณค่าให้อสังหาริมทรัพย์ ในเชิงการตลาดได้หรือไม่ 

14.  หากคิดว่าได้ อยากน าผลงานประติมากรรมนี้ไปติดตั้งส่วนไหนของธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ 

15.  คุณคิดว่าหากมีสินค้าชิ้นนี้ จะซื้อหรือไม่ซื้อ 
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16.  โปรดอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามวิจัยนี้ 

17. ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข. 

แบบสัมภาษณ์ความต้องการใช้ประโยชน์จากประติมากรรมจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ

อสังหาริมทรัพย์ 
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แบบน าสัมภาษณ์ 

ส าหรับหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานประติมากรรมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ

ออกแบบอสังหาริมทรัพย์ 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

3. ชื่อ-สกุล .................................................................................................... อายุ ...............  

4. มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มาแล้ว..........................ปี 

 

ส่วนที่ 2 แบบน าสัมภาษณ์ส าหรับหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานประติมากรรม 

1. รูปแบบงานออกแบบที่ลูกค้าต้องการมากที่สุดในปี พ.ศ. 2561 

2. รูปแบบงานประติมากรรมที่คุณเลือกใช้ในงานออกแบบบ่อยครั้ง เพราะอะไร 

3. หากมีการประยุกต์ผลงานประติมากรรม มาเป็นส่วนหนึ่งในวัสดุที่ใช้ติดตั้งร่วมกับการ

ออกแบบตกแต่ง และเกิดประโยชน์ในการใช้งานต่ออสังหาริมทรัพย์ คุณคิดว่าดีหรือไม่ 

อย่างไร 

4. คุณคิดว่าหน้าที่การท างานใดของประติมากรรมที่น่าสนใจ หากประยุกต์มาใช้ในงาน

ออกแบบ 

5. จงบอกช่วงเวลาในการสั่งท าผลงาน และช่วงเวลาเข้าติดตั้งระหว่างการก่อสร้าง ที่คุณ

ต้องการ 

6. ขนาดและราคา ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ ต่อตารางเมตร 

7. ขนาดความหนาของผลงาน หากเทียบกับอิฐบล็อกมาตรฐาน ควรเป็นอย่างไร 

8. ถ้าหากมีค่าขนส่งต้องจ่ายเพ่ิม คุณคิดเห็นอย่างไร 

9. ช่วงเวลาในการสั่งท าผลงานที่เหมาะสม ระหว่างการออกแบบ 

10. คิดอย่างไรหากขนาดของประติมากรรม ถูกอ้างอิงกับขนาดมาตรฐานสัดส่วนของมนุษย์ 

11. คิดอย่างไรหากขนาดของประติมากรรม ถูกอ้างอิงกับปัจจัยส าคัญในที่อยู่อาศัย เช่น 

ประตู หน้าต่าง บันได 



  10 

12. คิดเห็นอย่างไรหากประโยชน์ของผลงานประติมากรรม ถูกอ้างอิงกับปัจจัยส าคัญในที่อยู่

อาศัย เช่น ประตู หน้าต่าง บันได 

13. หากยกตัวอย่างรูปภาพวัสดุ คุณคิดว่าควรใช้กับพ้ืนที่ใด 
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14. ควรใช้วัสดุใดในการสร้างผลงานประติมากรรม หากต้องใช้ทั้งภายในและภายนอก 

15. หากมีวัสดุชิ้นนี้ คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบตกแต่งหรือไม่ 

16. โปรดอธิบายความคิดเห็นเกี่ยวกับค าถามวิจัยนี้ 

17. หากมีวัสดุชิ้นนี้ คุณคิดว่าจะ ใช้ หรือ ไม่ใช้ 
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ภาคผนวก ค. 

หนังสือแจ้งผล การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
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ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล พุฒิพงศ ์ประสานพรรณ์ 
วัน เดือน ปี เกิด 16 ธันวาคม 2531 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2547-2549 : มัธยมศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  

พ.ศ. 2550-2555 : ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2560-2561 : ศิลปมหาบัณฑิต หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ และ
การจัดการโรงแรม และอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 102 ซ.ลาดพร้าว18 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
Email : p.prasarnphan@hotmail.com  
Tel : 0987824619,0629366459 

รางวัลที่ได้รับ พ.ศ. 2554 : รางวัลศิลปะภาพพิมพ์ระดับชาติ เหรียญทองแดง (Purchase 
Prize) The 3rd Bangkok Triennale International Print and Drawing 
Exhibition (ประเทศไทย)  
พ.ศ. 2555 : รางวัลศิลปะภาพพิมพ์ระดับชาติ เหรียญทอง (Golden Prize) 
International Biennial Print Exhibit:1012 ROC (ประเทศไต้หวัน)  
พ.ศ. 2555 : รางวัลนักศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร  
พ.ศ. 2558 : รางวัล บุคคลคุณธรรมแห่งปี 2558 Morality person 
Awards 2015   
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