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บทคดัย่อ 
 ในการใช้ชีวิตมนาย์ในสังคมทุกยุคสมัยต่างๆ ที่พักอาศัยล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบอันสำคัญยิ่งและ
เป็น1ในปัจจัย4ของการดำรงชีวิตมาตลอด ทำให้มนุษย์ไม่หยุดที่จะพัฒนารูปแบบการใช้ชีวิตในที่พักอาศัย
พร้อมทั้งพยายามสร้างสรรคืให้เกิดความสวยงามและแตกต่างกันข้ึนไปเรื่อยๆในทุกยุคสมัยอันเป็นการสะท้อน
ให้เห็นถึงพัฒนาการในช่วงเวลาต่างๆของศิลปะและการออกแบบตลอดจนงานสถาปัตยกรรม การแสดงออก
ทางกายภาพของสภาพแวดล้อม เช่น อาคารที่อยู่อาศัยของบุคคลนั้น ๆ ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์และการ
ยอมรับและน่าเช่ือถือทางสังคม ดังนั้นในงานออกแบบตกแต่งภายในที่นอกจากจะต้องคำนึงถึงความสวยงาม
แล้วยังจะต้องมีความพร้อมด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักออกแบบในการแก้ไขปัญหาจากความ
ต้องการของผู้ใช้งานตลอดจนพัฒนาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปในช่วงเวลาต่าง ๆ และ สไตล์โมเดิรน์ลักซัวร์รี่
(Modern Luxury)ที่มีการตกแต่งภายในเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบันที่สะท้อนถึงความ “หรูหราและ
เรียบง่ายอย่างลงตัว”(ศ.เอกชาติ จันอุไรรัตน์,2548) โดยเป็นทั้งการออกแบบที่ทันสมัยผสมผสานความหรูหรา
คลาสสิคอันเป็นสิ่งที่ผู้ใช้(USER)หลายคนช่ืนชอบ ผลงานการออกแบบตกแต่งภายในครั้งนี้จึงเกิดข้ึนจากความ
ต้องการในการผู้อยู่อาศัยในครอบครัวที่ต้องการการตกแต่งที่ทันสมัยผสานความเรียบหรูอันสะท้อนถึงฐานะ
และรสนิยมของตนต่อสังคมบนพื้นที่ในการออกแบบตกแต่งโดยรวม 740 ตารางเมตร โดยโครงการมีข้ันตอน
ของการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 โดยผู้ออกแบบได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการออกแบบ
ของตัวอาคาร โจทย์สำคัญของการออกแบบตกแต่งภายในครั้งนี้คือ ความต้องการของผู้ เป็นเจ้าของอาคารที่
ต้องการปรับปรุงภาพลักษณ์ของธุรกิจให้มีความทันสมัย สวยงามหรูหรา และเพียบพร้อมไปด้วยส่วนบริการ
ต่าง ๆ โดยความต้องการเบื้องต้นในการออกแบบ คือ ห้องโถงทางเข้าช้ันที่1 ห้องรับแขก ห้องนั่งเล่น ห้องครัว 
ห้องน้ำ ส่วนเตรียมอาหาร ห้องชมภาพยนต์ และส่วนเตรียมอาหาร ความต้องการทั้งหมดเหล่าน้ีเป็นส่วนงาน
ชั้นที่1 โดยผู้ออกแบบต้องนำมาศึกษา วิเคราะห์และพิจารณา สร้างสรรค์งานออกแบบภายในเพื่อสะทอ้นถึง
รูปแบบของงานออกแบบอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางด้านการใช้งาน และสอดคล้อง
กับหลักพฤติกรรมของผู้ใช้ในครอบครัวนี้  
คำสำคัญ 
ออกแบบตกแต่งภายใน, สไตล์โมเดิรน์ลักชัวร์รี,่ พฤติกรรมผู้ใช้  
 
ท่ีมาและความสำคัญของปัญหา 
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 ปัญหาหลักของการออกแบบตกแต่งภายในที่พักอาศัยน้ันคือการที่นักออกแบบจะต้องทำการออกแบบ
ให้มีความสวยงามผสมผสานประโยชน์ใช้สอยอย่างลงตัวและเหมาะกับยุคสมัยต่างๆที่เปลี่ยนไปตลอดทั้งเป็น
ความสวยงามที่ผู้ใช้ต้องพึงพอใจมากที่สุดจึงจะต้องเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีการสร้าง สรรค์งานให้อยู่ใน
งบประมาณที่มีอยู่  ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อความรู้สึกทางบวกของผู้ใช้งานและผลต่อทัศนคติที่ดีของผู้ใช้ ตามที่ 
วิมลสิทธ์ หรยางกูรและคณะ (2556, หน้า 15-17) ไดก้ล่าวว่า การออกแบบมีส่วนช่วยให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
สนองต่อการรู ้สึกทางประสาทสัมผัส และการรู ้สึกทางทัศนาการ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการรู้สึกจะมี
คุณสมบัติที่ดึงดูดความสนใจให้เกิดการรับรู้ จึงเห็นได้ว่าการออกแบบไม่ได้เป็นเพียงแค่การแต่งแต้มสสีรรค์เพือ่
ความสวยงามเพียงด้านเดียว แต่ยังแฝงไว้ด้วยแนวคิด ทฤษฎี และหลักจิตวิทยาในการออกแบบ เช่น แนวคิด
ทางด้านพฤติกรรมมนุษย์ทั้งในด้านบุคคล และพฤติกรรมองค์กร แนวคิดทางด้านจิตวิทยาในการออกแบบ 
แนวคิดทางด้านการบริหารจัดการพื ้นที ่ แนวคิดทางด้านขนาดสัดส ่วนมนุษย์ และทฤษฎีทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนการบริหารจัดการงบประมาณของโครงการ ฯลฯ ซึ ่งล้วนเป็นส่วนสำคัญที่
ผู้ออกแบบต้องนำมาศึกษา วิเคราะห์ และพิจารณาในหลายมิติ รวมถึงการใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมเพื่อให้
ผลงานการออกแบบสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสอดคล้องกับลักษณะพฤติกรรมของผูใ้ช้งานทั้งใน
รูปแบบของรายบุคคล และในรูปแบบองค์กร  
 
กระบวนการในการสรา้งสรรค ์
 การสร้างสรรค์ผลงานทางด้านการออกแบบในครัง้นี้ มีกระบวนการศึกษาที่ประกอบด้วยข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้
 

 
 

ภาพที่1: กระบวนการพฤติกรรมต่อการตอบสนองการใช้สอย 
ที่มา: วิมลสิทธ์ หรยางกูร. บุษกร เสรฐวรกิจ. ศิวาพร กลิ่นมาลัย (2556). จิตวิทยาสภาพแวดล้อม มูลฐานการสร้างสรรค์และ

จัดการสภาพแวดล้อมน่าอยู่อาศัย: กรุงเทพฯ: เจ.บี.พ.ีเซ็นเตอร์, 2. 
 
 1. การกำหนดโครงการ คือ คือการรับโจทย์การทำงานมาและเริ่มทำการเก็บและรวบรวมข้อมูลทางใน
ด้านต่าง ๆ  ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้งาน เพื่อทราบถึงความต้องการทางด้านการใช้งาน ลักษณะการใช้
งานหรือพฤติกรรมความชอบต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาศึกษา วิเคราะห์และสรุปใช้ในการวางแผน
กำหนดแนวทางในการออกแบบ โดย บุษกร รมยานนท์ (2558) กล่าวว่า การให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น จะทำให้ผู้ออกแบบได้รับข้อมูลจากผู้ใช้งานจริงรวมถึงได้
รับรู้ถึงความต้องการและพฤติกรรมในการใช้งาน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการกำหนดขอบเขตของพื้นที่ในการใช้
งานตลอดจนรูปแบบการจัดวางผังที่เหมาะสม ซึ่งขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การใช้งานนี้ ถือเป็นข้ันตอนสำคัญ  
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ภาพที่2: กระบวนการวิเคราะห์ทางการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน  

ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 
 

2. การออกแบบเบื้องต้น คือ ข้ันตอนในการแปลข้อมูลตลอดจนจดัเรยีบเรียงข้อมูลที่ได้รับเพื่อกำหนดเป็นพืน้ที่
และประโยชน์ใช้สอยเบื้องต้น ในข้ันตอนน้ีนักออกแบบจำเป็นต้องคำนึงถึงข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งานใน
ด้านพฤติกรรม หรือลักษณะความเช่ือมโยงของแต่ละส่วน เพื่อให้ได้การจัดวางผังที่เหมาะสมและสอดคล้องกบั
การใช้งาน นักออกแบบสามารถกำหนดแนวความคิดในการออกแบบ รวมถึงการกำหนดพื้นที่ใช้สอยเพื่อ
นำเสนอผู้ใช้งาน โดยผ่านแบบร่างเบื้องต้นซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ดังนั้นในข้ันตอนนี้ 
ผู้ออกแบบต้องเสนอถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน พร้อมนำเสนอทางเลือกต่าง ๆ ใน
การออกแบบและการแก้ปัญหาและการพัฒนาแบบข้ันต่อไป 
 

 
 

ภาพที่3: กระบวนการวิเคราะห์ทางการออกแบบ  
ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 
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ภาพที่4: กระบวนการวิเคราะห์การจัดวางพื้นที่ใช้สอยในอาคาร (ชั้นที่1) 
ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 

 

 
 

ภาพที่5: กระบวนการวิเคราะห์สไตล์การออกแบบ  
ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 

 

 3. การพัฒนาแบบ คือ ข้ันตอนที่ผู้ออกแบบสรุปรายละเอียดในการออกแบบการจัดวางผัง รวมถงึ
แนวความคิดในการออกแบบเพื่อนำเสนอต่อผู้ใช้งาน โดยมวิีธีในการนำเสนอในหลายรูปแบบ เช่น การ
นำเสนอโดยใช้แบบจำลอง (Model) การนำเสนอโดยรูปภาพทัศนียภาพ (Perspective) การนำเสนอโดยใช้
ภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ (Animation) รวมถงึงานแบบต่าง ๆ เพื่อใหลู้กค้าสามารถเกิดจินตภาพ และ
เข้าใจในภาพรวมการออกแบบ และระยะเวลาในการทำงาน และงบประมาณที่ใช้  
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ภาพที่6-7: ทัศนียภาพนอกและผังภายในชั้นที่1  

ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 
 
 4. การเขียนแบบรายละเอียดข้ันสุดท้าย คือ ข้ันตอนที่ผู้ออกแบบนำแบบร่างขั้นสุดท้ายมาสู่การ
พัฒนาแบบเชิงสรปุ ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยน เพิ่ม-ลด หรอืแก้ไขแบบมาในข้ันตอนก่อนหน้านี้ เพื่อเขียนเป็น
แบบทีส่มบูรณ์ก่อนนำส่งมอบต่อผู่ใช้งานหรือลูกค้าตลอดจนผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตอ่ไปเช่นช่างก่อสร้าง
หรือฝ่ายงานระบบดำเนินการประเมินก่อนสร้างจริง  

 
 

 
ภาพที่8-10: แบบรายละเอียดการออกแบบตกตางภายใน 

ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 
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ภาพที่8-10: แบบรายละเอียดการออกแบบตกตางภายใน 

ที่มา: พงศพัศ บัวแก้ว (2562). 
การวิเคราะห์ผลงาน   
 จากการสร้างผลงานตกแต่งภายในทั้งหมดที่เสร็จสิ้นลงนั้นผู้ออกแบบได้ทำการเข้าเก็บรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้น(ข้อมูลปฐมภูมิ)ในด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของอาคาร และข้อมูลเชิงลึก(ทุติยภูมิ)เช่น
ด้านนิสัยใจคอของผู้ใช้ตลอดจนความชอบในสิ่งต่าง ๆของแต่ละคนเพื่อค้นหาแนวทางการออกแบบและสไตล์
รูปแบบการดีไซน์ให้เหมาะสมกับผูใ้ช้มากที่สุดตลอดจนงบประมาณที่เพียงพอต่อการสรา้งงานอันเป็นสิง่สำคัญ
ในการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีในอาคารที่ตกแต่งครั้งนี้ 
สรุป 
 จากกระบวนการคิดและการสร้างสรรค์ด้านการออกแบบตกแต่งภายในต้องพึ่งพาปัจจัยความต้องการ
ด้านต่าง ๆของผู ้ใช้เป็นแรงขับและใช้จินตนาการและความชอบของเจ้าของโครงการเป็นแรงเหนี ่ยวนำ
(Passion)ในการที่จะทำให้ผู้ออกแบบสร้างผลงานให้ได้ต่อการตอบสนองที่ดีต่อเจ้าของอีกทั้ง ข้อมูลด้านการ
ออกแบบต่าง ๆ ในแต่ละยุคสมัยที่เปลี่ยนผ่านล้วนเป็นข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ในการสร้างงานให้มีความสวยงาม
และคุ้มค่าต่อผู้ใช้แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ช่วงเวลาใด ผลงานออกแบบจะถูกพัฒนาต่อไปเพราะกลุม่
ผู้ใช้ที่เปลี่ยนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ้างงานออกแบบต่อตัวนักออกแบบ ฉะนั้นนักออกแบบที่ดีต้องมี
ความเข้าใจลูกค้า ต้องวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมตลอดจนอุปนิสัยต่างของผู้ใช้ให้ดีที่สุดพร้อมทั้งตอ้งมีข้อมูลของ
วัสดุการใช้งานก่อสร้างตกแต่งและเทคโนโลยีตลอดจนแนวโน้มของความนิยม(Trend)ในช่วงเวลาที่เปลี่ยนผา่น
เพื่อการพัฒนาของผลงาน  
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Abstracts 
 
  The use of life in the society in every age of the day is a very important element and 
one of the four factors of living. This makes it possible for humans to develop a living style in 
the shelter, while trying to create a beautiful and varied appearance in all ages, as it reflects 
the development of various times of art and design as well as architectural work. Physical 
expression of the environment, such as the residence's residential buildings, has an impact on 
the image and recognition and social credibility. Therefore, in the interior design, in addition 
to taking into account the aesthetic, it is also required to have a functional advantage. It is the 
design of the designers to solve the problem from the needs of the user, as well as to develop 
the age of the transition between the various times and the modern Luxury Doen style, with 
the most popular interior, which reflects the "luxury and Simplicity" (Prof. Chanadarat, 2005) , 
the modern design combines classic luxury into something that many users love. Design works, 
but.. Many people love This interior design was made from the demand of a family resident 
who wanted a modern décor, combining the elegance of the reflection and their tastes to 
society on the overall design of the interior. 740 square meters The project has the stage of 
interior design, 1st floor and 2nd Floor by the designers have engaged in the design of the 
building. The main issue of this interior design is the requirement of the building owner who 
wants to improve the image of a modern business. It is beautifully designed and fully equipped 
with services provided by the design needs of the 1st floor entrance hall. Living room Living 
room A kitchen Bathroom Food preparation Movie and food preparation room All these needs 
are the 1st floor. The designers must study, analyze, and consider. Create interior design to 
reflect the design of a concrete design. To respond to the needs of the use and in accordance 
with the behavior of this family user.  
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