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บทคััดย่่อ

การวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์ มุ่�ง่ เน้้นการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�สามารถจััดสรร
พื้้�นที่่�ภายในให้้มีีประสิิทธิิภาพ และมีีความสะดวกรวดเร็็ว
ในการติิดตั้้�ง ราคาประหยััด และ สามารถสร้้างอััตลัักษณ์์
ให้้กับั โฮสเทล โดยการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อ 1) ศึึกษา
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับงานตกแต่่ง
ภายใน 2) พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั งาน
ตกแต่่งภายในโฮสเทล โดยการดำำ�เนิินการวิิจัยั แบ่่งออกเป็็น 3
ส่่วน ได้้แก่่ 1. การศึึกษาและเก็็บข้้อมููลเพื่่�อหาปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั
ในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล 2. การศึึกษาองค์์ประกอบ
ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
3. พััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับ
ธุุรกิิจโฮสเทล โดยวิิธีีการดำำ�เนิินการวิิจัยั ในครั้้ง� นี้้� ทางผู้้�วิจัิ ยั
ได้้ทำำ�การวิิจััยเชิิงคุุณภาพ  และ เชิิงปริิมาณ ด้้วยวิิธีีการ
สััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง ซึ่ง่� เป็็นการเก็็บข้้อมููลแบบเชิิงลึึก
จากผู้้�ประกอบการโฮสเทล จำำ�นวน 3 ราย และเก็็บข้้อมููล
จากแบบสอบถามปลายปิิดจากผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลจำำ�นวน
100 ชุุด
ผลสรุุปข้้อมููลจากแบบสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง
และแบบสอบถามปลายปิิด สามารถสรุุปแนวทางการออกแบบ
ได้้ดังั นี้้� ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจ
โฮสเทลมีีความเหมาะสมที่่จ� ะใช้้รูปู ทรงหกเหลี่่ย� ม เนื่่�องจาก
การนำำ�รูปู ทรงดัังกล่่าวมาติิดตั้้ง� ในรููปแบบโมดููลาร์์ ทำ�ำ ให้้เกิิด

เป็็นโครงสร้้างที่่มีี� ความเรีียบง่่าย และแข็็งแรง โดยวััสดุุหลััก
ของผลิิตภััณฑ์์เป็็นไม้้ และเหล็็ก ซึ่ง่� เป็็นวััสดุุที่่มีี� ความยั่่�งยืืน
โดยนำำ�วัสั ดุุดัังกล่่าวมาผ่่านกระบวนการฉลุุ เพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์
มีีความยืืดหยุ่่น� ในการใช้้งานในส่่วนของโทนสีีของผลิิตภััณฑ์์
เป็็นโทนสีีเอิิร์์ธโทน เนื่่�องจากเหมาะสำำ�หรัับทุุกๆ สไตล์์
ในการตกแต่่งภายใน โดยมีีการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ในลัักษณะ
แขวนลงมาจากเพดานในแนวดิ่่�ง เพื่่�อการจััดสรรพื้้�นที่่�
และสามารถสร้้างความเป็็นส่่วนตััว โดยการออกแบบมีีการ
สอดแทรกกิิจกรรมเพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานได้้มีีส่ว่ นร่่วมกัับผลิิตภััณฑ์์
ซึ่่�งอยู่่�ในขอบเขตความสามารถของผู้้�ใช้้งาน และผลิิตภััณ
ฑ์์ดังั กล่่าวสามารถตอบสนองต่่อผู้้�ใช้้งานภายในโฮสเทลได้้
คำำ�สำำ�คััญ : โฮสเทล, ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายใน, โมดููลาร์์

Abstract

Research and Development of modular product
design for decorating hostel. Focus on product design
that can allocate the interior space efficiently. and
it is convenient, quick to install, affordable and able
to create an identity for the hostel.The objectives
of this research were as follows: (1) to study the
design of modular system products for interior
decoration; (2) to develop modular product models
for hostel interior design. The research was divided

 นัักศึึกษาปริิญญาโท หลัักสููตรศิิลปศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการออกแบบเพื่่�อธุุรกิิจ วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่อ� สารสัังคม มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ
 ดร. สาขาวิิชานวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม วิิทยาลััยนวััตกรรมสื่่�อสารสัังคม มหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ

1

2

ปีีที่่� 8 ฉบัับที่่� 2 (16) ก.ค. - ธ.ค. 63 /113

into three parts, as follows: (1) to study the data
collection to find important factors in the hostel
business; (2) to study of components for designing
interior design products for modular systems;
(3) to develop modular interior design products for
the hostel business by conducting this research. The
researcher conducted qualitative and quantitative
research using a semi-structured interview method,
with an in-depth data collection from three hostel
owners and the data collected from closed-ended
questionnaires from 100 hostel users.
A summary of the data from the semi-structured
interview form and the closed-end questionnaire
can be summarized. The design guidelines were as
follows: this most suitable modular interior product
for the hostel business were hexagonal, due to the
use of hexagons in a modular format and resulting
in a structure that is both simple and strong. The
main materials of the product were wood and steel,
which are sustainable materials. The said materials
were made through the stencil process and the
product was flexible. As for the color tone of the
product, it was an earth tone. Since it is suitable
for every style in the interior by using the product
in a vertical way or hanging it from the ceiling. In
terms of space allocation and able to create privacy.
The design included activities to allow users to get
involved with the product, which is within the scope
of the users, and that the product can respond to
users in the hostel.
Keywords : Hostel, Room divider, Modular

บทนำำ�

ปััจจุุบันั การนำำ�อาคารพาณิิชย์ม์ าดััดแปลงเป็็นโฮสเทล
เป็็นหนึ่่�งในรููปแบบที่่นิ� ยิ มมากในกรุุงเทพมหานคร โดยอาคาร
พาณิิชย์มีี์ ประสิิทธิิภาพในเชิิงทำำ�เลที่่ตั้้� ง� มากกว่่าที่่พั� กั อาศััย
ประเภทอื่่�น จึึงทำำ�ให้้เป็็นที่่นิ� ยิ มนำำ�มาดััดแปลงเป็็นโฮสเทล
เนื่่�องจากอาคารพาณิิชย์เ์ ก่่ามีีความพร้้อมของโครงสร้้าง ทำำ�ให้้
มีีต้้นทุุนในการดััดแปลงที่่ต่ำ� ำ��กว่่าการสร้้างขึ้้�นมาใหม่่รวมถึึ
งมีีระยะเวลาในการดััดแปลงที่่�สั้้�นกว่่า ทำำ�ให้้มีีนัักลงทุุนจำำ�
นวนมากเล็็งเห็็นข้้อดีีของอาคารพาณิิชย์์ดัังกล่่าว และเมื่่�อ
114 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม

พิิจารณาถึึงพื้้น� ที่่ใ� ช้้สอยภายในโฮสเทลส่่วนใหญ่่พบว่่ามีีพื้้น�
ค่่อนข้้างจำำ�กัด ทำ
ั �ำ ให้้ต้อ้ งคำำ�นึงึ ถึึงความคุ้้�มค่่าในการใช้้สอย
ในพื้้น� ที่่ดั� งั กล่่าวให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ซึ่ง่� ต้้องสอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมในชีีวิิตประจำำ�วันั ของผู้้�เข้้าพัักในโฮสเทลเป็็นหลััก
และอาจจะต้้องดััดแปลงพื้้�นที่่�ในบางส่่วนเพื่่�อรองรัับกลุ่่�ม
นัักท่่องเที่่ย� วที่่ห� ลากหลาย แต่่ในบางกรณีีไม่่สามารถดััดแปลง
เป็็นการถาวรได้้ เนื่่�องจากเป็็นการเช่่าอาคารพาณิิชย์ม์ าเพื่่�อ
ประกอบธุุรกิิจโฮสเทล ซึ่่ง� จะต้้องมีีการคืืนพื้้น� ที่่ดั� งั กล่่าวใน
ที่่�สุุด (บุุริิม โอทกานนท์์ 2559)
ปััจจุุบัันผลิิตภััณฑ์์ที่่�ตอบสนองการใช้้งานในพื้้�นที่่�
จำำ�กัดั ที่่�ได้้รัับความสนใจแบบหนึ่่�ง คืือ ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบโมดููลาร์์ ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์แบบลอยตััว 
มีีการติิดตั้้ง� แบบชั่่ว� คราว และ สามารถถอดประกอบได้้ ย่อ่
ขยาย ขนาดให้้สะดวกต่่อการขนย้้าย ปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
ตามความต้้องของผู้้�บริิโภคได้้หลากหลายมากยิ่่�งขึ้้�น และ
สามารถนำำ�ไปใช้้นอกสถานที่่�ได้้ เรีียกได้้ว่่าเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ที่่ส� ะดวกต่่อการใช้้งาน และอาจจะเป็็นทางเลืือกสำำ�หรับั การ
ออกแบบที่่�มีีข้้อได้้เปรีียบหลายประการในการสร้้างสรรค์์
ให้้มีีประโยชน์์ใช้้สอยครอบคลุุมความต้้องการของผู้้�บริิโภค
มากที่่�สุุด
สิ่่�งที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นผู้้�วิิจััยเล็็งเห็็นถึึงแนวโน้้มการ
เจริิญเติิบโตธุุรกิิจที่่พั� กั โฮสเทล โดยเห็็นว่่าการใช้้สอยภายใน
โฮสเทลให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุดเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อธุุรกิิจดังั กล่่าว 
ผนวกกัับการออกแบบระบบโมดููลาร์์เป็็นที่่ย� อมรัับในปััจจุุบันั
โดยการประยุุกต์์ใช้้กับั การออกแบบ และพััฒนารููปแบบของ
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความหลากหลาย และเป็็นสิ่่�งใหม่่ที่ส่� นองต่่อ
ความต้้องการของกลุ่่ม� เป้้าหมายในสัังคมปััจจุุบันั ในจุุดนี้้�ทาง
ผู้้�วิจัิ ยั เล็็งเห็็นถึึงช่่องว่่างทางอุุตสาหกรรมและการออกแบบ
และสามารถเติิมเต็็มช่่องว่่างในส่่วนตรงนี้้� เพื่่�อให้้แนวทาง
การสร้้างสรรค์์การออกแบบและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความ
ร่่วมสมััยเกิิดความน่่าสนใจต่่อไป

ความมุ่่�งหมายของการวิิจัยั

1. เพื่่�อศึึกษาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรัับงานตกแต่่งภายใน
2. เพื่่�อพััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั
งานตกแต่่งภายในโฮสเทล

ขอบเขตของการวิิจัยั

การวิิจััย และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทล เป็็นการวิิจัยั เชิิงคุุณภาพ และ

เชิิงปริิมาณ ซึ่่ง� เป็็นการรวบรวมข้้อมููล ทบทวนวรรณกรรม
รวมไปถึึงศึึกษาแนวคิิดและทฤษฏีีที่เ่� กี่่ย� วข้้องโดยแบ่่งขอบ
เขตในการศึึกษา ดัังนี้้�
1. ขอบเขตด้้านทฤษฏีี
1.1 การศึึกษาแนวคิิดทฤษฎีที่ี เ่� กี่่ย� วข้้องกัับโฮสเทล
และ ปััจจััยที่่�สำ�คั
ำ ัญในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล
1.2 การศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์ที่มีี่� อยู่่�ในปััจจุุบันั  ด้้วยเป็็นการรวบรวมข้้อมููล ทบทวน
วรรณกรรม ในด้้านขององค์์ประกอบของการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์

2. ขอบเขตด้้านสถานที่่�
ศึึกษาโฮสเทลที่่�ดััดแปลงมาจากอาคารพาณิิชย์์
โดยมีีทำำ�เลตั้้�งอยู่่�ในย่่านเศรษฐกิิจใจกลางเมืืองของกรุุงเทพ
มหานคร ที่่�ได้้รัับความนิิยมในกรุุงเทพมหานคร 3 แห่่ง
ดัังนี้้� เบด  สเตชั่่�น โฮสเทล (ราชเทวีี) ปิ่่�นโต โฮสเทล
(อโศก) และ แอดเวนเจอร์์ โฮสเทล (จตุุจัักร) โดยศึึกษา
องค์์ประกอบภายในของโฮสเทล รวมไปถึึงปััจจััยที่่ทำ� �ำ ให้้ธุุรกิิจ
โฮสเทลประสบความสำำ�เร็็จที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััยอย่่างมีี
นััยยะสำำ�คััญ

กรอบแนวคิิดของการวิิจััย

ทบทวนวรรณกรรณ

2.1 ปััจจััยที่่�สำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล
โฮสเทล (Hostel) หมายถึึง ที่่�พัักรููปแบบหนึ่่�งที่่�มีี
ราคาประหยััด  โดยมีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกขั้้�นพื้้�นฐานไว้้
ให้้แก่่ผู้้�เข้้าพััก ซึ่ง่� รููปแบบของที่่พั� กั จะเน้้นการบริิการตนเอง
นอกจากเป็็นที่่พั� กั ราคาประหยััดที่่ไ� ด้้รับั ความนิิยมในปััจจุุบันั
แล้้ว โฮสเทลมีีการจััดการ และมีีการแบ่่งส่่วนพื้้น� ที่่ใ� ช้้สอยภายใน

ที่่�สอดคล้้องกัับกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นภายในโฮสเทล ซึ่่�งพื้้�นที่่�
ดัังกล่่าวมีีการใช้้งานร่่วมกัันจึึงก่่อให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์
ของกลุ่่�มคนที่่�มาพัักอาศััย เกิิดการพููดคุุยแลกเปลี่่�ยน
ประสบการณ์์ (เอกราช ลัักษณะสััมฤทธิ์์� 2560)
ในปััจจุุบันั มีีโฮสเทลจำำ�นวนมากได้้มีีการพััฒนาใกล้้เคีียง
มาตรฐานโรงแรม เป็็นผลมาจากการเติิบโตของโฮสเทล
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ส่่งผลให้้เกิิดการแข่่งขัันสููง โดยโฮสเทลจะเน้้นบริิการ
ตััวเองเป็็นหลััก ในส่่วนของทำำ�เลที่่�ตั้้�ง โฮสเทลส่่วนใหญ่่
ตั้้�งอยู่่�ในจุุดแลนด์์มาร์์คต่่างๆ ซึ่่�งสามารถหาโฮสเทลเพื่่�อ
พัักอาศััยได้้โดยง่่าย ที่่�สำำ�คััญ คืือ เหมาะกัับการท่่องเที่่�ยว
ในราคาประหยััดเป็็นอย่่างยิ่่�ง (วรพัันธุ์์� คล้้ามไพบููลย์์ และ
จิิตติิพัันธ์์ ศรีีกสิิกรณ์์ 2559)
ธุุรกิิจโฮสเทลถืือเป็็นดาวรุ่่ง� พุ่่ง� แรงในช่่วงหลายปีีที่ผ่่� า่ นมา
โดยปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล คืือ 1) โฮสเทล
ที่่�มีีช่่องทางการติิดต่่อที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย 2) โฮสเทล
ที่่�มีีการคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยเป็็นหลััก 3) โฮสเทลที่่�มีี
การจััดสรรพื้้�นที่่�ภายในโฮสเทลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
4) โฮสเทลที่่มีี� ความเข้้าใจในพฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว 
และ 5) โฮสเทลที่่มีี� ความเป็็นเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว (อััฐภิิญญา
ปุุณณมากุุล 2559)
2.2 โมดููลาร์์
หลัักสำำ�คัญ
ั ของโมดููลาร์์นั้้น� เน้้นความเรีียบง่่ายเป็็นหลััก
สามารถปรัับเปลี่่ย� นการใช้้สอยได้้ มีีความยืืดหยุ่่น� ในการใช้้งาน
เหมาะสำำ�หรับั การใช้้งานในพื้้น� ที่่จำ� �กั
ำ ด 
ั และเพื่่�อเป็็นอีีกหนึ่่�ง
ทางเลืือกสำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลที่่�ต้้องการความรวดเร็็ว
ในการจััดสรรพื้้�นที่่� เนื่่�องจากเป็็นระบบที่่�ติิดตั้้�งได้้ง่่าย
และมีีราคาประหยััด ซึ่่�งสามารถสร้้างเอกลัักษณ์์สำ�หรั
ำ ับที่่�
พัักอาศััยได้้เป็็นอย่่างดีี (สิิทธิิพงศ์์ วงศ์์ไชยสุุวรรณ 2555)

วิิธีีการดำำ�เนิินการศึึกษาค้้นคว้้า

การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็นการวิิจััย และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทลทางผู้้�วิจัิ ยั
ได้้ศึึกษาค้้นคว้้าทฤษฏีี  และ งานวิิจััยที่่�เกี่่�ยวข้้อง และ
สอดคล้้องกัับงานวิิจััย โดยมีีขั้้�นตอนในการดำำ�เนิินงานดััง
ต่่อไปนี้้�
ขั้น�้ ตอนที่่� 1 ศึึกษาปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล
ขั้้�นตอนที่่� 2 สร้้างแบบสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการโฮสเทล
และสร้้างแบบสอบถามสำำ�หรัับผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล
ขั้้�นตอนที่่� 3 การเลืือกพื้้�นที่่�ศึึกษา และกรณีีศึึกษา
ขั้้น� ตอนที่่� 4 วิิเคราะห์์ข้อ้ มููลจากการสััมภาษณ์์ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
แนวทางในการออกแบบ
ขั้้�นตอนที่่� 5 ศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับงาน
ตกแต่่งภายใน
ขั้น�้ ตอนที่่� 6 วิิเคราะห์์องค์์ประกอบในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบสำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล
ขั้น�้ ตอนที่่� 7 พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์สำ�หรั
ำ ับธุุรกิิจโฮสเทล
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ขั้้�นตอนที่่� 8 ประเมิินความพึึงพอใจของผู้้�เชี่่�ยวชาญ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

ขั้น�้ ตอนที่่� 1 ผลจากการศึึกษาปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการประกอบ
ธุุรกิิจโฮสเทล
โดยผลที่่ไ� ด้้จากการศึึกษาปััจจััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการประกอบ
ธุุรกิิจโฮสเทล (Officemate Admin 2562) นำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างแบบสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้างสำำ�หรับั ผู้้�ประกอบการ
และ สร้้างแบบสอบถามสำำ�หรับั ผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลในขั้้น� ตอน
ต่่อไป เพื่่�อหาแนวทางในการวิิจัยั และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล
ขั้้น� ตอนที่่� 2 การสร้้างแบบสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการโฮสเทล
และสร้้างแบบสอบถาม  สำำ�หรัับผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล
2.1 การสร้้างแบบสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง โดย
ใช้้ปัจั จััยที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั ในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล เป็็นแนวทาง
ในการสร้้างแบบสััมภาษณ์์
2.2 การสร้้างแบบสอบถามแบบปลายปิิด โดยใช้้ปัจั จััย
ที่่�สำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจโฮสเทล มาเป็็นแนวทาง
ในการสร้้างแบบสอบถาม
ขั้้�นตอนที่่� 3 ผลจากการลงพื้้�นที่่�ศึึกษา และกรณีีศึึกษา
3.1 การเลืือกพื้้�นที่่�ในการวิิจััย
คืือ พื้้�นที่่�ในย่่านเศรษฐกิิจของกรุุงเทพมหานคร ที่่�มีี
การกระจายตััวของโฮสเทลที่่�มีีการดััดแปลงมาจากอาคาร
พาณิิชย์์ และ มีีการคมนาคมที่่�สะดวกสอดคล้้องกัับ
พฤติิกรรมของนัักท่่องเที่่�ยว โดยการวิิจััยครั้้�งนี้้�มุ่่�งเน้้นไปที่่�
การเดิินทางโดยรถไฟฟ้้าเป็็นหลััก (estopolis 2562) จาก
การศึึกษาข้้อมููลเบื้้�องต้้นของผู้้�วิิจััยซึ่่�งได้้ทำำ�การลงสำำ�รวจ
พื้้�นที่่�เพื่่�อเก็็บข้้อมููลโฮสเทลที่่�มีีการดััดแปลงมาจากอาคาร
พาณิิชย์์ โดยการเลืือกพื้้�นที่่�ในการวิิจััยในครั้้�งนี้้� ได้้แก่่
3.1.1 ย่่านราชเทวีี – ประตููน้ำำ�� เขตราชเทวีี 
3.1.2 ย่่านอโศก – เพชรบุุรีี เขตวััฒนา
3.1.3 ย่่านสะพานควาย – จตุุจัักร เขตจตุุจัักร
3.2 กรณีีศึึกษาที่่�ใช้้ในการวิิจััย
วิิ ธีี การคัั ด เลืือกผู้้�ประกอบการโฮสเทลเพื่่� อ การ
สััมภาษณ์์นั้้น� ในการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�กำ�ห
ำ นดให้้ผู้้�ให้้ข้อ้ มููลจะต้้อง
เป็็นผู้้�ประกอบการของโฮสเทลที่่�ตั้้�งอยู่่�ในย่่านธุุรกิิจของ
กรุุงเทพมหานคร และ มีีทำำ�เลที่่�ตั้้�งติิดกัับรถไฟฟ้้า ซึ่่�งจะ
ต้้องเป็็นโฮสเทลที่่�มีีการดััดแปลงมาจากอาคารพาณิิชย์์
และ มีีการรีีวิิวจากผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลจากประสบการณ์์จริงิ

ในการเข้้าพัักในแต่่ละโฮสเทลในทิิศทางที่่น่� า่ พึึงพอใจ ทางผู้้�วิจัิ ยั
ได้้เลืือกพื้้�นที่่� และ เลืือกโฮสเทลมาเป็็นกรณีีศึึกษาดัังนี้้�
1) การเลืือกกรณีีศึึกษาในย่่านราชเทวีี คืือ เบด สเตชั่่น� โฮสเทล
2) การเลืือกกรณีีศึึกษาในย่่านอโศก คืือ ปิ่่�นโต โฮสเทล
3) การเลืือกกรณีีศึึกษาในย่่านจตุุจัักร คืือ แอดเวนเจอร์์
โฮสเทล
ขั้้�นตอนที่่� 4 ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ผู้้�
ประกอบการโฮสเทล และ แบบสอบถามผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�แนวทางในการออกแบบ
4.1 ผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์แบบกึ่่�ง
โครงสร้้างสำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
การสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้างสำำ�หรับั ผู้้�ประกอบการ
หรืือผู้้�มีีส่่วนเกี่่ย� วข้้องของเบด สเตชั่่น� โฮสเทล ปิ่่�นโต โฮสเทล
และ แอดเวนเจอร์์ โฮสเทล โดยเป็็นการใช้้ชุุดสััมภาษณ์์
ชุุดเดีียวกัันทั้้�ง 3 แห่่ง เพื่่�อวิิเคราะห์์หาจุุดเด่่นของแต่่ละ
โฮสเทลในแต่่ละด้้านที่่�สอดคล้้องกัับงานวิิจััยอย่่างมีีนััยยะ
สำำ�คัญ
ั เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การออกแบบ และพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบโมดููลาร์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรับั ธุุรกิิจโฮสเทลต่่อไป
4.2 ผลสรุุปจากการวิิเคราะห์์ปัจั จััยในการประกอบธุุรกิิจ
โฮสเทลที่่�สอดคล้้องต่่องานวิิจััย
จากการสััมภาษณ์์แบบกึ่่ง� โครงสร้้างสำำ�หรับั ผู้้�ประกอบการ
โฮสเทลทั้้�ง 3  แห่่ง พบข้้อมููลที่่น่� า่ สนใจและ สอดคล้้องต่่องานวิิจัยั
โดยสามารถจำำ�แนกได้้เพีียง 3 ข้้อเท่่านั้้�น เนื่่�องจากปััจจััย
บางประการเป็็นเป็็นปััจจััยตั้้�งต้้นที่่ทุุ� กๆ โฮสเทลพึึงจะมีีเป็็นหลััก
คืือ โฮสเทลที่่�มีีช่่องทางการติิดต่่อที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย
และ โฮสเทลที่่มีี� การคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยเป็็นหลััก
โดยปััจจััยที่่ส� ามารถนำำ�มาต่่อยอดในการวิิจัยั และพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทล
อย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ โดยผ่่านกระบวนการวิิเคราะห์์ และ
สัังเคราะห์์ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ผู้้�ประกอบการโฮสเทล
แบบเชิิงลึึก สามารถจำำ�แนก 3 ข้้อ ได้้ดังั นี้้� 1) การออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรับั โฮสเทล สามารถจััดสรรพื้้น� ที่่�
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 2) การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในสำำ�หรัับโฮสเทล สามารถตอบสนองพฤติิกรรมของ
ผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลได้้ และ 3) การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในสำำ�หรัับโฮสเทลต้้องมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว  
สามารถจำำ�แนกรายละเอีียด  และจุุดเด่่นของแต่่ละโฮสเท
ลกรณีีศึึกษาได้้ดัังนี้้�
4.2.1 ผลการวิิเคราะห์์โฮสเทลที่่มีี� การจััดสรรพื้้น� ที่่�
ภายในได้้อย่่างมีีอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ กรณีีศึึกษาเบดสเตชั่่น�

โฮสเทล
ทางผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกเบดสเตชั่่น� โฮสเทล มาเป็็นกรณีีศึึกษา
เนื่่�องจากโฮสเทลดัังกล่่าวได้้รับั การยอมรัับว่่าเป็็นโฮสเทลที่่มีี�
การดััดแปลงจากอาคารพาณิิชย์ไ์ ด้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพแห่่ง
หนึ่่�ง เนื่่�องจาก มีีการจััดวางพื้้น� ที่่ใ� ช้้สอยในภายในโฮสเทล ซึ่ง่�
มีีสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครัันที่่ส� ามารถเอื้้อ� ต่่อผู้้�ใช้้บริิการ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นพื้้น� ที่่ใ� นการทำำ�กิิจกรรมนัันทนาการ พื้้น� ที่่ส่� ่วน
กลางมีีการจััดสรรพื้้�นที่่�แบบเปิิด  เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าพัักได้้มีีการ
ปฏิิสัมั พัันธ์์ระหว่่างผู้้�ใช้้บริิการด้้วยกััน รวมไปถึึงมีีลิิฟท์์สำ�หรั
ำ บั
ผู้้�พักั อาศััยภายในโฮสเทล ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีพื้้น� ที่่จำ� �กั
ำ ดก็
ั ต็ าม ซึ่่ง� ทำำ�
ให้้โครงการดัังกล่่าวมีีการจััดสรรพื้้�นที่่� และทรััพยากรได้้ดีี
มากที่่สุุด
� แห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร โดยทางผู้้�วิจัิ ยั เล็็งเห็็น
จุุดเด่่นในส่่วนนี้้� และจะข้้อมููลดัังกล่่าวมาสรุุปผล เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั
ธุุรกิิจโฮสเทลต่่อไป
4.2.2 ผลการวิิเคราะห์์โฮสเทลที่่�ความเข้้าใจใน
พฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลกรณีีศึึกษาปิ่่�นโต โฮสเทล
ทางผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกปิ่่น� โต โฮสเทล มาเป็็นกรณีีศึึกษา เนื่่�อง
จากกลุ่่ม� ผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลดัังกล่่าว มาจากหลากหลายเชื้้อ� ชาติิ
ไม่่ว่า่ จะเป็็นชาวยุุโรป อเมริิกา และ เอเชีีย ซึ่่ง� วััฒนธรรมใน
แต่่ละท้้องถิ่่�นจะแตกต่่างกััน ส่่งผลให้้กลุ่่�มผู้้�ใช้้บริิการจะมีี
พฤติิกรรมที่่แ� ตกต่่างกัันออกไปโดยสิ้้�นเชิิง และจะมีีขอบเขต
การปฏิิสัมั พัันธ์์ที่แ่� ตกต่่างกััน สะท้้อนให้้เห็็นถึึงการเปลี่่ย� นแปลง
ไปสู่่�ความต้้องการเป็็นส่่วนตััว และความต้้องการสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกที่่เ� ป็็นเฉพาะบุุคคลมากขึ้้น� ซึ่ง่� ทางโฮสเทลเองก็็
สามารถรัับมืือกัับความแตกต่่างของผู้้�ใช้้บริิการได้้เป็็นอย่่างดีี โดย
ทางผู้้�วิจัิ ยั เล็็งเห็็นจุุดเด่่นในส่่วนนี้้� และจะข้้อมููลดัังกล่่าวมาสรุุปผล
เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลต่่อไป
4.2.3 ผลการวิิเคราะห์์ถึึงโฮสเทลที่่�มีีความเป็็น
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว กรณีีศึึกษาแอดเวนเจอร์์ โฮสเทล
ทางผู้้�วิจัิ ยั ได้้เลืือกแอดเวนเจอร์์ โฮสเทล มาเป็็นกรณีีศึึกษา
เนื่่�องจากโฮสเทลดัังกล่่าวนั้้�นมีีการออกแบบให้้มีีความเป็็น
เอกลัักษณ์์ เป็็นการสร้้างจุุดเด่่น และสร้้างความน่่าสนใจให้้กับั
โฮสเทล ซึ่่�งแอดเวนเจอร์์โฮสเทลนี้้�ต้้องการออกแบบให้้
นัักท่่องเที่่ย� วสััมผััสถึึงวิิถีีชีีวิิตของคนไทยในยุุคปััจจุุบันั โดยมีี
การจำำ�ลองบรรยายกาศให้้มีีความสนุุกสนานเวลาท่่องเที่่ย� ว
ในสถานที่่�ต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการจำำ�ลองวิิถีีชีีวิิตของผู้้�คน
บนท้้องถนน สีีสัันตามท้้องถนน จึึงสร้้างชื่่�อห้้องพัักเป็็น
ชื่่�อขนส่่งต่่างๆ โดยจุุดเด่่นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของทางโฮสเทลดัังกล่่าว
คืือ การนำำ�วััสดุุเหลืือใช้้นำำ�มาผ่่านกระบวนการ Upcycling
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เพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้กับั ผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่ง� สามารสร้้างเอกลัักษณ์์
ให้้กับั ตััวโฮสเทลได้้ดีีอย่่างยิ่่�งโดยทางผู้้�วิจัิ ยั จะนำำ�ข้้อมููลที่่ไ� ด้้
มาสรุุปผล เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายใน
ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลต่่อไป
4.3 สรุุปผลการวิิเคราะห์์ข้้อมููลจากแบบสอบถาม
ปลายปิิดสำำ�หรัับผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล
โดยจากการรวบรวมข้้อมููลจากการศึึกษาและวิิจัยั เพื่่�อ
หาแนวทางในการออกแบบ ผนวกกัับการเก็็บข้้อมููลจาก
การทำำ�แบบสอบถามจากกลุ่่ม� ผู้้�ใช้้งานโฮสเทล โดยสามารถ
จำำ�แนกจากการวิิจััยรููปแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในแบบ
โมดููลาร์์ ซึ่่ง� ได้้ข้อ้ สรุุป และแนวทางในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในแบบโมดููลาร์์
4.3.1 สรุุปข้้อมููลทั่่�วไปจากแบบสอบถามปลายปิิด
ของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล
ผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล เป็็นเพศชายร้้อยละ 63 และ
เป็็นเพศหญิิงร้้อยละ 37 ช่่วงอายุุของกลุ่่ม� ผู้้�บริิโภคเป้้าหมาย
ส่่วนใหญ่่ คืือ ช่่วงอายุุระหว่่าง 20 - 30 ปีี คิดิ เป็็นร้้อยละ
59 ซึ่่�งเป็็นช่่วงวััยนัักศึึกษาและวััยทำำ�งาน กลุ่่�มเป้้าหมาย
มีีสถานภาพเป็็นโสด คิิดเป็็นร้้อยละ 77 ในส่่วนของ
สถานภาพสมรสคิิดเป็็นร้้อยละ 23 กลุ่่ม� เป้้าหมายส่่วนใหญ่่
จบการศึึกษาในระดัับปริิญญาตรีีคิิดเป็็นร้้อยละ 73 กลุ่่�ม
เป้้าหมายส่่วนใหญ่่ประกอบอาชีีพอิิสระ คิิดเป็็นร้้อยละ 63
กลุ่่�มเป้้าหมายส่่วนใหญ่่มีีรายได้้ 20,000 - 30,000 บาท 
คิิดเป็็นร้้อยละ 53
4.3.2 สรุุปข้้อมููลจากแบบสอบถามปลายปิิดใน
ด้้านผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายใน
ในส่่วนของผลสรุุปจากผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล สามารถ
จำำ�แนกได้้ 4 ข้้อ ได้้แก่่ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ บั โฮสเทล
ต้้องมีีความอเนกประสงค์์, การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ บั
โฮสเทลต้้องมีีความสะดวกในการใช้้งาน, การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
สำำ�หรับั โฮสเทลต้้องมีีความสวยงาม และ การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
สำำ�หรับั โฮสเทลต้้องมีีลููกเล่่น หรืือ กิิมมิิค เพื่่�อสร้้างกิิจกรรม
ที่่�ก่่อให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างนัักท่่องเที่่�ยวด้้วยกััน
ขั้น�้ ตอนที่่� 5 ผลการศึึกษาองค์์ประกอบของผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบโมดููลาร์์
โดยการศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์ที่ไ่� ด้้รับั ความนิิยม
ในวงการการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
จำำ�นวน 10 แบรนด์์ โดยผลิิตภััณฑ์์ต่า่ งก็็มีีจุุดเด่่นที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์
ของแบรนด์์ โดยทางผู้้�วิจัิ ยั ได้้ศึกึ ษาองค์์ประกอบในการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีความสอดคล้้องต่่องานวิิจััยดัังนี้้� 1) รููปร่่าง
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และ รููปทรง 2) วััสดุุ 3) โทนสีี 4) เทคนิิคในการออกแบบ
และ 5) การใช้้งาน และ ประโยชน์์ใช้้สอย
โดยผลของการศึึกษาองค์์ประกอบในการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์ พบว่่ารููปทรงของ
แบรนด์์โมดููลาร์์ทั้้ง� หมดเป็็นทรงเรขาคณิิต แบรนด์์ส่ว่ นใหญ่่
ใช้้วััสดุุสัังเคราะห์์ในการออกแบบคิิดเป็็นร้้อยละ70 และมีี
กระบวนการผลิิตโดยใช้้เทคนิิคการฉลุุคิิดเป็็นร้้อยละ 50
โทนสีีส่่วนมากนิิยมใช้้เอิิร์์ธโทนคิิดเป็็นร้้อยละ 60 และ
แบรนด์์ส่ว่ นใหญ่่ตกแต่่งด้้วยวิิธีีการแขวนคิิดเป็็นร้้อยละ 70
ขั้้น� ตอนที่่� 6 องค์์ประกอบในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบสำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล
จากการศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์ที่่�ได้้รัับความ
นิิยมในวงการการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์ โดยสามารถสรุุปองค์์ประกอบในการออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลได้้ดัังนี้้�
1) รููปทรงที่่ใ� ช้้ในการออกแบบ คืือ รููปทรงหกเหลี่่ย� ม 2) วััสดุุ
ที่่�ใช้้ในงานออกแบบ คืือ ไม้้ และ เหล็็ก 3) โทนสีี
ที่่�ใช้้ในการออกแบบ คืือ เอิิร์์ธโทน 4) เทคนิิคที่่�ใช้้ในการ
ออกแบบ คืือ เทคนิิคการฉลุุ 5) การใช้้งาน และประโยชน์์
ใช้้สอย คืือ การแขวน
ขั้้น� ตอนที่่� 7 พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั
งานตกแต่่งภายในโฮสเทล
จากการสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง ซึ่่�งเป็็นการเก็็บ
ข้้อมููลแบบเชิิงลึึกจากผู้้�ประกอบการโฮสเทล จำำ�นวน 3 ราย
และ เก็็บข้้อมููลจากแบบสอบถามจากผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล
จำำ�นวน 100 ชุุด ซึ่่�งผลสรุุปข้้อมููลจากแบบสััมภาษณ์์แบบ
กึ่่�งโครงสร้้าง และ แบบสอบถาม เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าวไป
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับ
ธุุรกิิจโฮสเทล สามารถจำำ�แนกได้้ 7 แนวทาง ได้้ดัังนี้้�
1) การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรัับโฮสเทล
ต้้องสามารถจััดสรรพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 2) การ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรัับโฮสเทลต้้องมีี
ความเข้้าใจในพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล และ สามารถ
ตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลได  3) การ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรัับโฮสเทลต้้องมีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััว  4) การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับ
โฮสเทลต้้องมีีความอเนกประสงค์์ 5) การออกแบบผลิิตภััณฑ์์
สำำ�หรัับโฮสเทลต้้องมีีความสะดวกในการใช้้งาน 6) การ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับโฮสเทลต้้องมีีความสวยงาม

7) การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำำ�หรัับโฮสเทลต้้องมีี
ลููกเล่่น หรืือ กิิมมิิค เพื่่�อสร้้างกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการ
ปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่างนัักท่่องเที่่�ยวด้้วยกััน
7.1 สรุุปองค์์ประกอบในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ ับธุุรกิิจโฮสเทล
จากการศึึกษาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สามารถสรุุปองค์์ประกอบในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลได้้ดัังนี้้�
1) รููปทรงที่่�ใช้้ในการออกแบบ ผลการวิิจััยชี้้�ว่่า
รููปทรงหกเหลี่่ย� ม เหมาะสมที่่จ� ะนำำ�มาออกแบบในงานวิิจัยั ครั้้ง� นี้้�
เนื่่�องจากรููปทรงดัังกล่่าวมีีเอกลัักษณ์์ สวยงาม สามารถปรัับ
เปลี่่�ยนการจััดวางรููปแบบได้้สะดวก โดยรููปหกเหลี่่�ยม
สามารถนำำ�เรีียงติิดกันั ได้้อย่่างแนบสนิิท ไม่่มีีช่อ่ งว่่างเหลืือ
อยู่่� ทำำ�ให้้ความแข็็งแรงในเรื่่อ� งของโครงสร้้าง จากคุุณสมบััติิ
ข้้างต้้นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั เลืือกรููปทรงดัังกล่่าวมาเป็็นรููปทรงหลััก
ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล
2) วััสดุุที่่�ใช้้ในการออกแบบ จากผลจากการวิิจััยชี้้�ว่่า
ผลิิตภััณฑ์์เหมาะสำำ�หรัับวััสดุุเหล็็ก ไม้้ เหมาะสมที่่�จะนำำ�
มาออกแบบในงานวิิจััยครั้้�งนี้้� เนื่่�องจากวััสดุุที่่�มีีเอกลัักษณ์์
ยั่่�งยืืน แข็็งแรง สามารถออกแบบด้้วยกรรมวิิธีีต่า่ งๆ ได้้ง่า่ ย
และเหมาะสำำ�หรัับงานตกแต่่งภายใน และภายนอก จาก
คุุณสมบััติิข้้างต้้นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิิจััยเลืือกวััสดุุดัังกล่่าวมาเป็็น
วััสดุุหลัักในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์สำ�หรั
ำ ับธุุรกิิจโฮสเทล
3) โทนสีี จากผลจากการวิิจััยชี้้�ว่่า การตกแต่่งสไตล์์
สีีเอิิร์์ธโทน เหมาะสมที่่จ� ะนำำ�มาออกแบบในงานวิิจััยครั้้�งนี้้�
เนื่่�องจากเป็็นโทนสีีที่่�มีีความเป็็นเอกลัักษณ์์ สวยงาม
ปััจจุุบันั โทนสีีนี้้� เรีียกได้้ว่า่ เป็็นโทนสีียอดนิิยมก็็ว่า่ ได้้ เนื่่�องจาก
โทนสีีนี้้�นำ�ำ ไปตกแต่่งที่่พั� กั อาศััย ยัังสามารถทำำ�ให้้บรรยากาศ
ภายในบ้้านดููอบอุ่่น� อีีกด้้วย สีีเอิิร์ธ์ โทนนั้้�นนำำ�มาตกแต่่งที่่พั� กั
อาศััยได้้ไม่่ยาก และสามารถตกแต่่งให้้เข้้ากัันได้้กัับทุุกๆ
สไตล์์ จากคุุณสมบััติข้ิ า้ งต้้นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั เลืือกโทนสีีดัังกล่่าว
มาเป็็นโทนสีีหลัักในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายใน
ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล

4) เทคนิิคในการออกแบบ จากผลจากการวิิจััยชี้้�ว่่า
เทคนิิคการฉลุุ เหมาะสมที่่จ� ะนำำ�มาเป็็นกระบวนการในการ
ผลิิต ผลิิตภััณฑ์์ในงานวิิจััยครั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก มีีเอกลัักษณ์์
สวยงาม อเนกประสงค์์ สามารถตอบสนองพฤติิกรรมของ
ผู้้�ใช้้ผลิิตภััณฑ์์ได้้ และ เป็็นการสร้้างลููกเล่่นในการออกแบบ
เพื่่�อสร้้างกิิจกรรมที่่�ก่่อให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์ระหว่่าง
นัักท่่องเที่่ย� วด้้วยกััน จากคุุณสมบััติข้ิ า้ งต้้นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั เลืือก
เทคนิิคดัังกล่่าวมาเป็็นเทคนิิคหลัักในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ ับธุุรกิิจโฮสเทล
5) การใช้้งาน และประโยชน์์ใช้้สอยผลจากการวิิจัยั ชี้้ว่� า่
การจััดวางองค์์ประกอบด้้วยการแขวน เหมาะสมที่่จ� ะนำำ�มา
เป็็นกระบวนการในการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์มากที่่สุุด 
� เนื่่�องจาก
สามารถจััดสรรพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  สะดวกต่่อ
การใช้้งาน ไม่่ทำำ�ให้้เสีียพื้้�นที่่�ในส่่วนบริิเวณทางเดิิน และ
จะไม่่ทำำ�ให้้โครงสร้้างเสีียหาย หรืือ ขยัับเปลี่่�ยนทิิศทาง
เมื่่�อเกิิดแรงมากระทบ จากคุุณสมบััติข้ิ า้ งต้้นจึึงทำำ�ให้้ผู้้�วิจัิ ยั
เลืือกการใช้้งานดัังกล่่าวมาเป็็นวิิธีีการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ตก
แต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล

ภาพประกอบ 1 ภาพรวมของการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
โดยในส่่วนของการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายใน
ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทลนั้้�น จากการวิิจัยั  นำำ�ไปสู่่�
แนวทางการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรับั ธุุรกิิจโฮสเทล ทั้้�ง 7 แนวทาง ผนวกกัับ 5 องค์์ประกอบ
ในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่่�สอดคล้้องกัับงานวิิจััยครั้้�งนี้้�
สามารถสรุุปได้้ดัังตารางต่่อไปนี้้�  
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ตารางที่่� 1 ตารางแสดงผลสรุุปในการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล

จากตารางผลสรุุปในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่ง
ภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทล สามารถสรุุปดัังนี้้�
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์มีีความเหมาะสมที่่�
จะใช้้รูปู ทรงหกเหลี่่ย� ม เนื่่�องจากการนำำ�รูปู ทรงดัังกล่่าวมา
เรีียงต่่อกัันในรููปแบบโมดููลาร์์ ทำ�ำ ให้้เกิิดเป็็นโครงสร้้างที่่มีี�
ความแข็็งแรงของโครงสร้้าง สวยงาม มีีเอกลัักษณ์์ สะดวก
ต่่อการใช้้งาน โดยวััสดุุหลัักของผลิิตภััณฑ์์เป็็นไม้้ และเหล็็ก
ซึ่่�งเป็็นวััสดุุดัังกล่่าวมีีความยั่่�งยืืน โดยนำำ�วััสดุุเหล่่านั้้�น
มาผ่่านกระบวนการฉลุุ เพื่่�อให้้ผลิิตภััณฑ์์มีีการใช้้งานแบบ
อเนกประสงค์์  มีีความยืืดหยุ่่น� ในการใช้้งาน มีีกิิมมิิค และ
สะดวกต่่อการใช้้งาน ในส่่วนของโทนสีีของผลิิตภััณฑ์์เป็็น
โทนสีีเอิิร์์ธโทน เนื่่�องจากเป็็นโทนสีีที่่�มีีเอกลัักษณ์์ เหมาะ
สำำ�หรับั ทุุกๆ สไตล์์ในการตกแต่่งที่่อ� ยู่่�อาศััย โดยผลิิตภััณฑ์์
ดัังกล่่าวมีีการใช้้งานแบบแขวนลงมาจากเพดานในแนวดิ่่�ง
เพื่่�อการจััดสรรพื้้�นที่่� และ สามารถสร้้างความเป็็นส่่วนตััว 
โดยการออกแบบผลิิตภััณฑ์์มีีการสอดแทรกกิิจกรรมเพื่่�อให้้
ผู้้�ใช้้งานได้้ มีีส่่วนร่่วมกัับผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งการออกแบบ
เน้้นความเรีียบง่่ายเป็็นหลััก อยู่่�ในขอบเขตความสามารถ
ของผู้้�ใช้้งาน และผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าวสามารถตอบสนองต่่อ
ผู้้�ใช้้งานภายในโฮสเทลได้้
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ขั้้�นตอนที่่� 8 ประเมิินความพึึงพอใจโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ
การประเมิินประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายใน
ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล โดยผู้้�วิิจััยได้้พััฒนา
แบบสอบถามเพื่่�อให้้ผู้้�เชี่่ย� วชาญในด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ผู้้�เชี่่ย� วชาญในด้้านการออกแบบตกแต่่งภายใน และ ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ในด้้านการตลาด โดยแบบสอบถามถููกแบ่่งออกเป็็น 2 ตอน
ได้้แก่่
1. ข้้อมููลทั่่�วไป
2. ด้้านประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล
โดยตอนที่่� 2 แบ่่งออกเป็็น 3 ด้้าน คืือ 1) ด้้านการออกแบบ
โดยใช้้ทฤษฏีีการออกแบบที่่�ดีี โดย Dieter Rams (Dieter
Rams 1970) 2) ด้้านการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ทฤษฏีีการออกแบบ
เพื่่�อทุุกคน โดย Ronald L. Mace (Ronald L. Mace 1950)
และ 3) ด้้านการตลาด ทฤษฏีีส่่วนผสมทางการตลาด หรืือ
4P โดย Edmund J. Mccarthy (Edmund J. Mccarthy  
1960) มาสร้้างแบบประเมิินด้้านการตลาด โดยผู้้�วิิจััยได้้
ทำำ�การรวบรวมผลการประเมิินประสิิทธิิภาพของผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลสำำ�หรัับ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ โดยมีีผลการวิิเคราะห์์ดัังนี้้�

ตารางที่่� 2 ตารางแสดงความพึึงพอใจของผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์

ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพด้้านการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทลโดยผู้้�เชี่่ย� วชาญ
แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�เชีียวชาญมีีความพึึงพอใจในระดัับมากที่่สุุด
�

ในหััวข้้อ ด้้านการใช้้สอย ด้้านความเข้้าใจในผลิิตภััณฑ์์
ด้้านความสะดวกในการใช้้งาน ด้้านความยั่่�งยืืน และ
ด้้านความเรีียบง่่ายของการออกแบบ

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญในด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์

ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพด้้านการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทลโดยผู้้�เชี่่ย� วชาญ
แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�เชีียวชาญมีีความพึึงพอใจในระดัับมาก

ที่่�สุุด  ในหััวข้้อ ด้้านความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งาน และ
ด้้านการใช้้งานที่่�สะดวก
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ตารางที่่� 4 ตารางแสดงความพึึงพอใจของผู้้�เชี่่�ยวชาญในด้้านการตลาด

ผลการประเมิินประสิิทธิิภาพด้้านการตลาดโดยผู้้�เชี่่ย� วชาญ
แสดงให้้เห็็นว่่าผู้้�เชีียวชาญมีีความพึึงพอใจในระดัับมากที่่สุุด 
�
ในหััวข้้อ รููปแบบของผลิิตภััณฑ์์ซึ่ง่� แตกต่่างจากตลาด และ
ด้้านความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์
5. สรุุปผลการวิิจััย
5.1 สรุุปผลการศึึกษาค้้นคว้้า
การวิิจััยครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
1. ศึึกษาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั
งานตกแต่่งภายใน
2. พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั งาน
ตกแต่่งภายในโฮสเทล
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5.1.1 วััตถุุประสงค์์ที่่� 1 ศึึกษาการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
ระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับงานตกแต่่งภายใน
จาการสััมภาษณ์์แบบกึ่่�งโครงสร้้าง ซึ่ง่� เป็็นการเก็็บข้้อมููล
แบบเชิิงลึึกจากผู้้�ประกอบการโฮสเทล จำำ�นวน 3 ราย และ
เก็็บข้้อมููลจากแบบสอบถามจากผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลจำำ�นวน
100 ชุุด ซึ่่ง� ผลสรุุปข้้อมููลจากแบบสััมภาษณ์์แบบกึ่่ง� โครงสร้้าง
และ แบบสอบถาม เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลดัังกล่่าว นำำ�ไปออกแบบ
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทล
สามารถจำำ�แนกได้้ 7 ข้้อ ได้้ดัังนี้้�               
1. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรัับ
โฮสเทล ต้้องสามารถจััดสรรพื้้�นที่่�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ 
2. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรับั โฮสเทล

ต้้องมีีความเข้้าใจในพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล และ
สามารถตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทลได้้
3. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในสำำ�หรับั โฮสเทล
ต้้องมีีเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว 
4. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ บั โฮสเทลต้้องมีีความ
อเนกประสงค์์
5. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ บั โฮสเทลต้้องมีีความ
สะดวกในการใช้้งาน
6. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ บั โฮสเทลต้้องมีีความ
สวยงาม
7. การออกแบบผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ บั โฮสเทลต้้องมีีลููกเล่่น
หรืือ กิิมมิิค เพื่่�อสร้้างกิิจกรรมที่่ก่� ่อให้้เกิิดการปฏิิสััมพัันธ์์
ระหว่่างนัักท่่องเที่่�ยวด้้วยกััน
5.1.2 วััตถุุประสงค์์ที่่� 2 พััฒนารููปแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบ
โมดููลาร์์สำ�หรั
ำ ับงานตกแต่่งภายในโฮสเทล
จากการวิิจัยั ครั้้ง� นี้้� สามารถจำำ�แนกองค์์ประกอบในการ
ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทลได้้ดังั นี้้�
1. รููปทรงที่่�ใช้้ในการออกแบบ คืือ รููปทรงหกเหลี่่�ยม
2. วััสดุุที่่�ใช้้ในงานออกแบบ คืือ ไม้้ และ เหล็็ก
3. โทนสีีที่่�ใช้้ในการออกแบบ คืือ เอิิร์ธ์ โทน   
4. เทคนิิคที่่�ใช้้ในการออกแบบ คืือ เทคนิิคการฉลุุ 
5. การใช้้งาน และประโยชน์์ใช้้สอย คืือ การแขวน    
5.2 อภิิปรายผลการวิิจััย
5.2.1 ด้้านการออกแบบ
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ที่ใ่� ช้้ในพื้้น� ที่่จำ� �กั
ำ ดั อย่่างโฮสเทล
นั้้�น ควรมีีความเรีียบง่่าย และมีีการใช้้งานที่่ส� ะดวกเป็็นหลััก
เพื่่�อตอบสนองพฤติิกรรมของผู้้�ใช้้บริิการโฮสเทล เนื่่�องจาก
มีีรููปแบบที่่ไ� ม่่ซับั ซ้้อน ส่่งผลให้้ง่า่ ยต่่อการจััดวางชิ้้น� ส่่วน ซึ่่ง�
รููปแบบในการออกแบบดัังกล่่าวสามารถทำำ�ซ้ำำ��ได้้หลายชิ้้�น
ด้้วยแบบเดีียวกัันทั้้�งหมดในอุุตสาหกรรม ทำำ�ให้้ใช้้ระยะเวลา
ในการผลิิตสั้้�นลง สอดคล้้องกัับหััวใจสำำ�คัญ
ั ของการออกแบบ
โดยใช้้ระบบโมดููลาร์์ ซึ่่�งทางผู้้�วิิจััยได้้คำำ�นึึงถึึงขั้้�นตอนใน
การออกแบบไว้้ล่่วงหน้้าแล้้ว  แต่่ข้้อพึึงระวััง ผลิิตภััณฑ์์
อาจจะเรีียบมากเกิิน ซึ่ง่� อาจจะส่่งผลให้้ไม่่มีีความเอกลัักษณ์์
เท่่าที่่�ควรจะเป็็น
5.2.2 ด้้านการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์
ในส่่วนของการใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทลนั้้�น ควรมีีความเสมอภาค
ในการใช้้งาน กล่่าวคืือ สามารถใช้้งานได้้ทุุกเพศทุุกวััย ซึ่่ง�
ถืือว่่าครอบคลุุมกัับผู้้�ใช้้งานในโฮสเทลพอสมควร และมีี
ความยืืดหยุ่่น� ในการใช้้งาน ถืือว่่าสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ

ผลิิตภััณฑ์์แบบโมดููลาร์์ โดยสามารถปรัับเปลี่่ย� นการใช้้งานได้้
ทัันทีี ในกรณีีที่่ผู้้�� ใช้้บริิการโฮสเทลต้้องการความเป็็นส่่วนตััวก็็
อาจจะปรัับรููปแบบได้้ ซึ่ง่� มีีความสะดวกต่่อการใช้้งาน ในบาง
กรณีีควรมีีการให้้ข้อ้ มููลผลิิตภััณฑ์์ เช่่น คู่่�มืือการใช้้งานเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อให้้ผู้้�ใช้้งานเข้้าใจในผลิิตภััณฑ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
5.2.3 ด้้านการตลาด
ในส่่วนของการวางแผนด้้านการตลาดของผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล ควรมีี
ความสะดวกการติิดต่อ่ สื่่�อสารระหว่่างผู้้�บริิโภค กัับเจ้้าของ
ธุุรกิิจ  เพื่่�อให้้ธุุรกิิจดำำ�เนิินไปอย่่างราบรื่่�นมากที่่�สุุด  โดย
การวิิจััยครั้้�งนี้้�ทางผู้้�วิิจััยได้้ออกแบบแบบจำำ�ลองเว็็ปไซต์์
เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิมการตลาดของธุุรกิิจรููปแบบหนึ่่�งโดย
ในเว็็ปไซต์์จำำ�ลอง ซึ่่�งมีีช่่องทางการจััดจำ�หน่
ำ ่าย ภาพแสดง
ผลิิตภััณฑ์์ รายละเอีียดของผลิิตภััณฑ์์ การใช้้งาน และ
การแจ้้งราคาสิินค้้าล่่วงหน้้า ไว้้ในอิินเตอร์์เฟสของเว็็ปไซต์์
จำำ�ลองอย่่างชััดเจน ซึ่ง่� มีีขั้้�นตอนการสั่่�งซื้้อ� สิินค้้า มีีขั้้�นตอน
ที่่�เรีียบง่่าย ตามมาตรฐานทั่่�วไป และที่่สำ� �คั
ำ ัญมีีการบริิการ
หลัังการขาย ถืือว่่าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการประกอบธุุรกิิจ
5.3 ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจััยครั้้�งต่่อไป
ในการศึึกษาเรื่่�องการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทล สามารถ
สรุุปข้้อเสนอแนะได้้ดัังนี้้�
5.3.1 การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบ
โมดููลาร์์สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล
5.3.1.1 รููปทรงที่่�ใช้้ในการออกแบบ
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรับั ธุุรกิิจโฮสเทล ในเรื่่อ� งของรููปทรงควรจะเป็็นรููปทรง
เรขาคณิิต เนื่่�องจากมีีความเรีียบง่่าย ส่่งผลให้้เกิิดความ
สะดวกในหลายๆ ด้้าน ไม่่ว่า่ จะป็็นกระบวนการในการออกแบบ
กระบวนการในการผลิิต รวมไปถึึงการใช้้งานภายในพื้้�นที่่�
จำำ�กัด 
ั แต่่ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเป็็นรููปทรงหกเหลี่่ย� มก็็ได้้ แต่่จำ�ำ เป็็น
ต้้องคำำ�นึึงความเรีียบง่่ายของรููปทรงเป็็นหลััก ซึ่่�งในกรณีีนี้้�
ขึ้้�นอยู่่�กัับรสนิิยมของผู้้�ออกแบบเป็็นหลััก
5.3.1.2 วััสดุุที่่�ใช้้ในการออกแบบ
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรัับธุุรกิิจโฮสเทล ในเรื่่�องของวััสดุุที่่�ใช้้ในการออกแบบ
ควรเป็็นวััสดุุที่่มีี� ความยั่่�งยืืน โดยการเลืือกใช้้วัสั ดุุขึ้้�นอยู่่�กัับ
สไตล์์ของโฮสเทลเอง โดยสามารถเลืือกวััสดุุได้้ตามความ
เหมาะสม ซึ่่�งทางผู้้�ประกอบสามารถประยุุกต์์ให้้เข้้ากัับ
รสนิิยมของผู้้�ประกอบการเองได้้
5.3.1.3 โทนสีีที่่�ใช้้ในการออกแบบ
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การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรับั ธุุรกิิจโฮสเทล ในเรื่่อ� งของโทนสีีที่่ใ� ช้้ในการออกแบบ
ควรเป็็นโทนสีีที่่�เหมาะกัับสไตล์์ของโฮสเทลเอง ซึ่่�งต้้อง
สอดคล้้องกัับผลิิตภััณฑ์์ และวััสดุุ เพื่่�อให้้การออกแบบตกแต่่ง
มีีความเป็็นอัันหนึ่่�งอัันเดีียวกััน และ มีีความกลมกลืืนมากที่่สุุด 
�
ทั้้�งนี้้�ทั้้ง� นั้้�นก็็ขึ้้น� อยู่่�กัับรสนิิยมความชอบต่่องานออกแบบที่่มีี�
ความแตกต่่างกัันออกไป
5.3.1.4 เทคนิิคที่่�ใช้้ในการออกแบบ
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรับั ธุุรกิิจโฮสเทล ในเรื่่อ� งของโทนสีีที่่ใ� ช้้ในการออกแบบ

ควรเป็็นเทคนิิคที่่�เหมาะกัับสไตล์์ของโฮสเทลเอง โดย
ผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์สำ�หรั
ำ บั ธุุรกิิจโฮสเทล
ต้้องมีีความยืืดหยุ่่�นในการใช้้งาน และที่่�สำำ�คััญต้้องใช้้งาน
ได้้ตามวััตถุุประสงค์์
5.3.1.5 ลัักษณะของการตกแต่่ง และ ประโยชน์์ใช้้สอย
การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ตกแต่่งภายในระบบโมดููลาร์์
สำำ�หรับั ธุุรกิิจโฮสเทล ในเรื่่อ� งการตกแต่่งควรที่่จ� ะคำำ�นึงึ ของ
ขนาดพื้้น� ที่่ภ� ายในโฮสเทล ซึ่ง่� ในเรื่่อ� งของการใช้้สอยก็็สำ�คั
ำ ญ
ั
ไม่่แพ้้กันั ควรจะมีีการใช้้งานที่่ส� ะดวกต่่อผู้้�ใช้้ และส่่วนช่่วย
เสริิมให้้โฮสเทลมีีเอกลัักษณ์์มากยิ่่�งขึ้้�น
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