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Abstract 
  

Code of project : A72/2014 
Project name    : DESIGN AND DEVELOPMENT FINISHED MATERIALS OF  RICE STRAW  
       AND PLAYFUL FOAM FOR OFFICE BUILDING.                                           
Researcher :      Miss.Nattarika promta  , Assoc. Prof. Songklod Jarusombuti 
  

The objectives of the designing and pattern development of ready - made 
decorative materials from straws and form debris.  

1. To study patterns of ready – made decorative materials from straws and 
form debris to be the product design guidelines. 

2. To develop the pattern of ready – made decorative material from straws 
and form debris for office building. 

3. To study about the processing that suit for industrial system. By researchers 
study about the ideas of designing material specialists and pattern designing 
specialists. Include satisfaction consumers or 100 people who interested in 
decorative material patterns for office building, survey by questionnaires and 
interview in 3 periods. 

I. Collect the ideas of specialists about the kinds and attribute of products to 
develop for pattern designing of ready – made decorative materials from straws and 
form debris for office building. 

II. Interview the designing specialists for satisfaction assessment about various 
aspects of the application to build product prototype. 

III. Satisfaction assessment for products and pattern development of ready – 
made decorative materials from straws and form debris for office building. 

The summary of population assessment about office partition in term of using 
value, beauty, strength, production get 3.62 average points in good level that more 
concern with the research objectives.   
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แสดงขี้โฟมท่ีผา่นกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
แสดงขี้โฟมท่ีผา่นกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
แสดงการช่ังนํ้าหนักข้ีโฟมท่ีผา่นกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ
แสดงการช่ังนํ้าหนักข้ีโฟมท่ีผา่นกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 

แสดงการช่ังนํ้าหนักฟางข้าวที่ผ่านกระบวนการบดด้วยเคร่ืองจักรบดหยาบ
แสดงการผสมกาวฟางข้าวกับข้ีโฟม ด้วยเครื่องจักรผสมกาว 

แสดงฟางข้าวผสมขี้โฟม ที่ผา่นการผสมกาวด้วยเครื่องจักรผสมกาว 
แสดงการช่ังนํ้าหนักฟางข้าวผสมขี้โฟม ที่ผา่นการผสมกาวด้วยเครื่องจักร
แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อนแสดงการนําวัสดุฟางข้าวและขี้
แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 

แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมเข้าเคร่ืองอัดร้อน 
แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
แสดงแผ่นอัดวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
แสดงแผ่นอัดวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
รูปแบบที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) 
รูปแบบที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) 
รูปแบบที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) 
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บทท่ี1 
บทนํา 

 
1. ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

จากสถานการณ์ และสภาวะปัจจุบันการทํานาของเกษตรกรในเขตชลประทานภาคกลางท่ีมี
ปัจจัยการผลิตข้ันพ้ืนฐานค่อนข้างสมบูรณ์ เกษตรกรทํานาต่อเน่ือง 2-3 คร้ังต่อปี โดยวิธีการหว่านนา
ตมทําให้มีรอบการผลิตค่อนข้างรวดเร็ว ประมาณ 12-21 วัน เพ่ือให้ทันต่อฤดูกาลผลิต ทําให้
เกษตรกรเกือบทุกรายเผาฟางก่อนฤดูทํานา ด้วยวิธีการเตรียมดิบแบบหยาบ ๆ และรีบเร่ง โดยไถกลบ
เศษฟางที่เหลือจากการเผากับตอซังลงไปในดินที่มีการระบายอากาศไม่ดีขาดออกซิเจน เกิดก๊าซมีเทน 
(CH4) บางชนิด ปลดปล่อยสู่ช้ันบรรยากาศ ซึ่งมีผลเสียต่อสภาวะแวดล้อมของโลก ทําให้จุลินทรีย์ดิน
บางชนิดที่มีบทบาทการย่อยสลาย ฟางข้าว และตอซังมีอัตราการเจริญเติบโตตํ่า การย่อยสลายเป็นไป
อย่างช้า ๆ ทําให้ข้าวที่ปลูกใหม่แสดงอาการขาดไนโตรเจนช่ัวคราว  

ดังน้ัน หลังเก็บเกี่ยวแล้วเกษตรกรไม่ควรเผาฟางข้าว เพราะจะทําให้สูญเสียคาร์บอนที่เป็น
อาหารของจุลินทรีย์ดิน ที่จะนําไปก่อให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช ทําให้ดินเสื่อมคุณภาพขาด
ความสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะมีการเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินโดยการใส่ปุ๋ยเคมีทดแทนก็ตาม 
ผลกระทบต่อดินนา คือ ปุ๋ยเคมีจะไปช่วยเร่งให้จุลินทรีย์ย่อยสลายอินทรียวัตถุให้หมดไปโดยเร็ว 
สภาพดังกล่าวอาจทําให้ดินนาเสื่อมสภาพทางฟิสิกส์ ทําให้ดินแข็งตัวมากขึ้นและมีแนวโน้มว่าดินจะมี
สภาพเป็นกรดมากขึ้นด้วย ในปัจจุบันวิธีการ “เผาทําลาย” นับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศ
อย่างมาก นับเป็นส่วนหน่ึงที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรมอีกด้วย ภาพรวม
ประเทศไทย “ประเมินว่าเฉพาะการเผาท้ิงเศษเหลือจาก ตอซัง และฟางข้าวเพียงอย่างเดียว ทําให้
ต้องสูญเสียธาตุอาหารหลักที่เป็นไนโตรเจนถึง 90 ล้านกิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20 ล้าน กิโลกรัม และ 
โพแทสเซี่ ยม  260 ล้ านกิ โลกรัม  ยั งไม่ นั บการสูญ เสี ยธาตุ  อาหารรอง  เช่น  แคลเซี ยม  
แมกนีเซี่ยม และซัลเฟอร์ อีกกว่า 150 ล้าน กิโลกรัมต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่าห้าพันล้านบาท
(ที่มา:www.ldd.go.th/manual_stump/stump.pdf )  

ทั้งน้ีประเทศไทยยังต้องมีความรับผิดชอบในการช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะอากาศการ
เปลี่ยนแปลง และเร่งสรรหาวิธีการหยุดสร้างมลพิษจากการเผาฟาง และบริหารจัดการหาองค์ความรู้ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร ภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การใช้
ประโยชน์โดยชุมชน ท้องถิ่นและสาธารณะ ตลอดจนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ต่อ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันวัสดุที่เหลือจากการผลิตจากระบบอุตสาหกรรมก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
ด้านสิ่งแวดล้อมเช่นกัน วัสดุโฟมเป็นอีกวัสดุหน่ึงที่ เหลือจากการผลิตจากระบบอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่น่าสนใจ ที่สามารถนํามาต่อยอด พัฒนาวัสดุเพ่ือลดมลภาวะ และในการรีไซเคิลโดย
การนํากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตในระดับหน่ึง เป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบและจัดการของเสียจาก
การผลิต โดยอัตราของเสียในการผลิตโฟม EPS โดยเฉลี่ย ไม่เกิน5% คิดเป็นปริมาณของเสียในแต่ละ
เดือนมีประมาณ 125 ตัน ส่วนอัตราของเสียในการผลิตโฟม PSP โดยเฉลี่ยไม่เกิน 20% (ทั้งน้ี
เน่ืองจากกรรมวิธีในการผลิตน้ันแตกต่างกันจึงทําให้อัตราของเสียจากการผลิตไม่เท่ากัน) คิดเป็น
ปริมาณของเสียในแต่ละเดือนประมาณ 300 ตัน นอกจากการรีไซเคิลโดยผู้ผลิตโฟมเองแล้ว ยังมีผู้รับ
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ซื้อเศษของเสียจากโรงงานผลิตโฟม เพ่ือนําไปรีไซเคิลเป็นพลาสติก PS เกรดตํ่าอีกด้วย ในอดีตที่ผ่าน
มาการรีไซเคิลโฟม PS ที่จัดเก็บจากสาธารณะนั้นยังมีไม่มากเท่าที่ควร เน่ืองจากประชาชนทั่วไปยัง
ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโฟม PS อันเป็นเหตุให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีโดยเฉพาะประเด็น
การรีไซเคิลโฟม ซึ่งหลายๆคนยังเข้าใจว่าโฟมรีไซเคิลไม่ได้ ซึ่งไม่เป็นความจริง นอกจากนั้น
กระบวนการจัดเก็บโฟม EPS ซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่แต่นํ้าหนักเบา ทําให้ต้นทุนการขนส่งจะสูงกว่า
พลาสติกประเภทอ่ืน (ที่มา : http://www.tpfria.or.th/index.php/PS-Foam-Recycling.html) 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาวัสดุที่เหลือจากการเก็บเก่ียวข้าว  และวัสดุที่เหลือจาก
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม มาพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าให้กับวัสดุเพ่ือศึกษาการออกแบบและพัฒนา
หารูปแบบของผลิตภัณฑ์ จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้างต้นทําให้ผู้วิจัยได้หากระบวนการท่ีนําฟางข้าว
และขี้โฟมที่เหลือจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม ไปใช้อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ที่ได้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน อันจะลดมลพิษ และได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เกิดขึ้น  ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อีกทั้งเป็นการช่วยส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ของชาติไทยเพ่ือสร้างเพ่ือสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งให้กับชุมชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1. เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน 

3. เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 
3. ขอบเขตของโครงการ 

ขอบเขตของโครงการวิจัยน้ี เพ่ือการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จาก
ฟางข้าว และข้ีโฟม สําหรับอาคารสํานักงาน โดยนําฟางข้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากการเก็บเก่ียวทาง
การเกษตร และขี้โฟม นํามาทดลองเพ่ือขึ้นรูปเป็นวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป  

 
4. ขอบเขตของการศึกษาข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับวัสดุฟางข้าว วัสดุโฟม และกรรมวิธีการผลิต 
2. ศึกษาหาข้อมูลกระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3. ศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานและด้านการออกแบบ 
4. จัดทําแบบร่างและต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
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5. กรอบแนวคิดการวิจัย  
การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคาร

สํานักงาน มีแนวทางการศึกษาโดยมีกรอบแนวความคิดที่ใช้ในงานวิจัย ดังน้ี 
1. ด้านประโยชน์ใช้สอย ใช้แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ (สาคร คนัธโชติ,2528:34) 

ดังต่อไปนี้  
หน้าที่ใช้สอย (Function) 
ใช้งานได้ดี (Performance) 
ใช้ง่าย (Ease of Use) 
สะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) 

2. ด้านความงามใช้แนวคิดการออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม (นิรัช สุดสังข์,2548:12) 
เพ่ือให้ออกแบบตระหนักถึงความงามที่เด่นชัดร่วมสมัย และมีแนวความคิดการสร้างสรรค์แฝงอยู่ใน
การออกแบบแต่ละช้ิน และความประณีต บรรจง ในการออกแบบหรือในผลิตภัณฑ์ยังเป็นคุณค่าส่วน
หน่ึงของความงาม 
 
6. นิยามศพัท์ 

1. วัสดุตกแต่งสําเร็จรูป หมายถึง วัสดุที่ได้จากฟางข้าว ,ขี้โฟม ,ตัวประสาน นํามาอัดขึ้นรูป 
2. ฟางข้าว หมายถึง วัสดุเหลือใช้ทางการเก็บเกี่ยวข้าว ผลพลอยได้ที่ได้จากการเก็บเกี่ยว

ผลิตภัณฑ์ข้าว เป็นส่วนของลําต้นที่แห้งแล้ว หลังจากการนวดเอาเมล็ดข้าวออกเรียบร้อย 
3. ขี้โฟม หมายถึง เศษของเสียโฟม EPS จากการผลิตภาคอุตสาหกรรม และเศษเหลือจาก

การใช้งานในครัวเรือน 
 
7. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 

1.วัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม และงานต้นแบบสามารถนําไปผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม 

2. เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุ
ตกแต่งสําเร็จรูป ที่เก่ียวข้องกับวัสดุผสมต่างวัสดุประเภทต่าง ๆ 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
ในการดําเนินการวิจัยเรื่อง “การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟาง

ข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน” ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล จากเอกสาร หนังสือ และผลงานวิจัย
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นประโยชน์ในการสนับสนุนโครงการวิจัยสู่การออกแบบ ซึ่งสามารถแบ่ง
ความสําคัญได้เป็นหัวข้อดังน้ี 

1. ข้อมูลฟางข้าว 
2. วัสดุโฟม 
3. กรรมวิธีและกระบวนการผลิต 
4. กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
5. ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง 
6. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
8. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

1.ข้อมูลฟางข้าว 
ฟางข้าวซึ่งเป็นวัสดุ“เหลือใช้” จากการเกษตร ฟางข้าวก็คือเส้นใยธรรมชาติอย่างหน่ึงที่น่าจะ

นํามาทําประโยชน์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้เช่นเดียวกันกับเส้นใยอ่ืนๆ เช่น 
ผักตบชวา ป่านศรนารายหวาย ปอ ฯลฯ แต่การจัดการฟางข้าวเพ่ือนํามาใช้เป็นวัตถุดิบน้ันยังไม่
ปรากฏชัดเจน หรือยังไม่เคยมีใครจริงๆ จังๆ เช่ือว่าถ้าจับกันจริงจัง พัฒนาอย่างต่อเน่ือง ก็น่าจะนําใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจําวัน หรือเพ่ือสร้างรายได้ ประโยชน์ก็จะกลับมาที่ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว 
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เส้นใยจากฟางข้าวเป็นเส้นใยท่ีได้จากลําต้น (Bast  Fiber)  อยู่ใต้ช้ันเซลล์ผิวและเช่ือมกัน
อย่างแน่นหนา เส้นใยฟางข้าวประกอบด้วยเซลลูโลส  64%  โดย 63% ของเซลลูโลสในฟางข้าวมีการ
จัดเรียงกันอย่างมีระเบียบ (Crystalline) ทําให้มีความแข็งแรงสูง หากเตรียมเส้นใยถูกวิธี จะมีความ
เหนียวถึง 3.5 g/denier (450 MPa) มีความสามารถในการยืดขยาย 2.2% และมีค่าโมดูลัสจําเพาะสูง
มาก  (Reddy and Yang, 2006)  แม้ ว่าปัจจุ บั นการผลิต เส้น ใยคุณภาพสู งจากฟางข้ าวใน
ห้องปฏิบัติการจะประสบความสําเร็จแล้ว (Reddy and Yang, 2006) แต่กระบวนการผลิตเส้นใย
คุณภาพสูงจากฟางข้าวในระดับอุตสาหกรรมยังคงมีปัญหาการคัดแยกเซลล์ผิวออกจากเส้นใย  
นอกจากการคัดเส้นใยโดยตรง สัดส่วนปริมาณเซลลูโลสที่สูงถึง 64% ทําให้ฟางข้าวน่าจะเป็นอีก
ตัวเลือกที่ดีของการนํามาทําเป็นวัตถุดิบของการพัฒนาเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์ด้วยศักยภาพของการ
ผลิตฟางข้าวในไทยที่ค่อนข้างสูง (http://www.thaitextile.org/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 2 การเก็บเกี่ยวข้าว ก่อนเผาทําลายตอซังและฟางข้าว 
 
1.1 วิธีการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเก็บเกี่ยวข้าวในปัจจุบัน 
      การเผาตอซังและฟางข้าว ด้วยภูมิอากาศของประเทศไทย อยู่ในที่ต้ังที่เหมาะสมแก่การ

ทําการเกษตรเขตร้อนทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างย่ิง การปลูกข้าว ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่นํ้า
ของโลกและยังเป็นประเทศหลักในการปลูกข้าวเพ่ือการส่งออกแล้ว ประเทศไทยยังต้องมีความ
รับผิดชอบในการช่วยลดภาวะโลกร้อนหรือภาวะอากาศการเปลี่ยนแปลง ข้าวจํานวนมหาศาลที่
ประเทศไทยผลิตออกมาแต่ละปี หลังฤดูเก็บเก่ียวน้ัน ส่วนที่เหลือจากการเก่ียวข้าวคือ ฟางข้าว 
จํานวนมหาศาล เช่นกัน โดยฟางข้าว ที่ได้หลังจากการปลูกข้าวน้ัน เกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่มีการ
จัดการที่ดี และเหมาะสมเท่าที่ควร และเลือกใช้วิธีเผาทําลาย ซึ่งนับว่าเป็นการสร้างมลภาวะทาง
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อากาศอย่างมาก นับเป็นส่วนหน่ึงที่เป็นผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนจากภาคเกษตรกรรมอีกด้วย
(วิจิตรา,มูลนิธิรักษ์ไทย) 

ช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรนิยมเผาฟางจะเริ่มหลังจากการเก็บเก่ียวประมาณปลายเดือน
มกราคมเป็นต้นไป และการไถพรวนดินจะทําในเดือนเมษายน ต่อจากน้ันจะหว่านข้าวก่อนเทศกาล
สงกรานต์ เมื่อเข้าฤดูฝน ฝนจะตกและทําให้ต้นข้าวงอกใหม่ประมาณเดือนพฤษภาคม และจะเก็บ
เกี่ยวอีกทีต้นเดือนธันวาคมไปถึงเดือนมกราคม แต่บางพื้นที่ เช่น ในจังหวัดอยุธยาจะเก็บเกี่ยวไปถึง
เดือนกุมภาพันธ์ เหตุผลหลักที่เกษตรกรเลือกใช้วิธีการกําจัดฟางข้าวโดยวิธี การเผา เน่ืองจาก
เกษตรกรไม่มีทุนเพ่ิมเพ่ือกําจัดฟางข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเผาฟางข้าว เป็นการสร้างก๊าซ
เรือนกระจกออกสู่ช้ันบรรยากาศของโลก สร้างมลพิษทางอากาศนําไปสู่ภาวะโลกร้อน พ้ืนที่ป่าเสื่อม
โทรม สูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน ทําลายโครงสร้างดินที่เหมาะสมและทําลายห่วงโซ่
อาหาร การเผาฟางข้าวทําให้พ้ืนที่เกษตรกรสูญเสียไนโตรเจน 6-9 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 0.8 ต่อไร่ 
และโพแทสเซียม 15.6 ต่อไร่ โครงสร้างดินถูกทําลาย ดินเก็บนํ้าได้น้อยนํามาสู่การแพร่ระบาดของ 
โรคพืช  

เกษตรกรบางรายเช่ือว่าการเผาฟางข้าวก็เป็นประโยชน์ โดยการเผาฟางข้าวน้ันจะแปลง
ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมจากฟางข้าวเป็นขี้เถ้า ซึ่งจะให้ประโยชน์แก่ดิน และต้นข้าวจะได้ประโยชน์
เร็วขึ้น ย่ิงถ้าเผาขนาดไม่มีลมจะทําให้ฟางข้าวย่อยสลายเองตามธรรมชาติ ถ้าใช้วิธีไถกลบฟางข้าวลง
ดิน แล้วหว่านข้าวในไม่กี่วันต่อมา ข้าวจะเมาตอซัง ซึ่งเกิดจากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินยังไม่
สมบูรณ์ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการย่อยซึ่งขณะนั้นอาจทําให้เกิดดินร้อนถึง 70 c เกิดก๊าซไข่เน่า 
ไนโตรเจนเกิดดึงไปช่วยย่อยสลายฟางข้าวทําให้ต้นข้าวอ่อนแอ และไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 3 การเผาตอซังและฟางข้าว 
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ข้อเสียของการเผาตอซังและฟางข้าว (วชิรวิทย์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง) 

1. ทําให้สูญเสียนํ้าในดินเน่ืองจากการระเหย 
2. ทําให้ดินจับตัวกันแน่นและแข็ง การชอนไชของรากพืชในดินเป็นไปได้ยาก 
3. ทําให้สูญเสียธาตุอาหารที่อยู่ในฟางข้าว(เผาฟาง 5 ตัน จะสูญเสียไนโตรเจน 30 กิโลกรัม 

ฟอสฟอรัส 7 กิโลกรัม กํามะถัน 7 กิโลกรัม โพแทสเซียม 85 กิโลกรัม) 
4. ทําให้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินถูกทําลาย 
5. ทําให้โลกร้อนขึ้น การเผาทําให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดปรากฏการเรือนกระจก

(Greenhouse Effect) 
6. บดบังทัศนวิสัยการมองเห็นของผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนน อาจลุกลามไหม้อาคาร 

สิ่งก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 
 
1.2 การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว 
      การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากฟางข้าว น่าจะเป็นแรงจูงใจหลักให้เกษตรกรในการสร้าง

รายได้ ฟางข้าว มีประโยชน์มากมาย เช่น นําไปเล้ียงสัตว์ คลุมหน้าดิน รักษาความชุ่มช้ืน ใช้ในการ
เพาะเห็ด นอกจากน้ันยังสามารถนําไปใช้เป็นพลังงานทางเลือกทดแทนพลังงานท่ีมีอย่างจํากัด เช่น 
ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติและน้ํามันเป็นต้น ปัจจุบันน้ีมีเทคโนโลยีใหม่ๆ นําเอาฟางข้าวไปใช้เป็นชีวมวล
ทางเลือกเสริมเช้ือเพลิงจําพวกแกลบ และกากอ้อยที่โรงงานน้ําตาลและโรงสีข้าวมีความต้องการสูง 
และราคาเร่ิมสูงข้ึน เป็นเช้ือเพลิงของหม้อต้มนํ้าในโรงงานอุตสาหกรรม เช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไอนํ้าในการ
ผลิตไฟฟ้า ผลิตเป็นเอทานอล เมทานอล หรือทําเป็นนํ้ามันชีวภาพ (Bio oil) อีกด้วย แม้ว่า ฟางข้าว 
จะเป็นชีวมวลที่มีความร้อนตํ่าเก็บเกี่ยวยาก และมีค่าขนส่งสูงเมื่อเทียบกับแกลบ เศษไม้ เปลือกปาลม์ 
ส่งผลให้เกือบ 50% ของฟางข้าว ถูกเผาทําลายไปโดยไม่เกิดประโยชน์ อย่างไรก็ตามการจัดการกับ
ฟางข้าว อย่างถูกวิธี สะอาด ปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมนับเป็นเร่ืองที่ควรตระหนักอย่างย่ิง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4 เก้าอ้ีฟางข้าว 



9 
 

ได้มีการนําฟางข้าวมาสร้างประโยชน์โดยนํามาแปลรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้ ฟางข้าวที่นิยม
นํามาใช้  ได้แก่ 

1. ปุ๋ย เป็นวัสดุอินทรีย์ในการจัดการปุ๋ยหมัก วัสดุปลูกพืช วัสดุคลุมดิน 
2. อาหารสัตว์ ผสมปุ๋ยยูเรีย เป็นอาหารสําหรับลูกแกะ เป็นหญ้าหมัก 
3. วัสดุก่อสร้าง ผสมกับซีเมนต์อัดแผ่น ใช้เป็นตัวดูดซับคราบนํ้ามัน 
4. ส่วนประกอบอาหาร พัฒนาไข่เค็มที่พอกด้วยฟางข้าว เป็นวัสดุเพาะเห็ด 
5. งานศิลป์และงานฝีมือ ผสมเส้นใยสังเคราะห์ในการผลิตไหมพรม ที่รองนั่ง เคร่ืองจักรสาน 

เชือก เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ในการจักรสาร เป็นต้น 
6. อุตสาหกรรมสิ่งก่อสร้าง ทําแผ่นฟางซีเมนต์ ใช้ฟางข้าว แกลบแทนไม้ กระดาษจากฟาง

ข้าว 
7. ทางเคมี ดูดซับคราบนํ้ามัน ผลิตเซลลูโลสด้วยวิธีระเบิดด้วยไอนํ้า และผลิตเอทานอลใน

แก๊สโซฮอล์ 
8. อ่ืน ๆ อนุรักษ์นํ้าและดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5 โคมไฟจากฟางข้าว 
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ภาพท่ี 6 ผลิตภัณฑ์จากฟางข้าว 
 
2. ข้อมูลโฟม 

โฟมพลาสติกประเภท Polystyrene/PS มี 2 ประเภทหลักคือ 
1. Expandable Polystyrene/ EPS ที่ ใช้บรรจุสินค้า มีค่าต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ ,ตู้ เย็น

,เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และหมวกกัน น็อค โฟมกล่องนํ้าแข็ง รวมถึงโฟมแผ่น และโฟมก้อนที่ใช้ทําถนน  
2 . Polystyrene Paper / PSP ที่ ใ ช้ ทํ าถ าดห รื อ  กล่ อ ง  โฟ มบ รร จุ อ าห าร  ที่ ม า  : 

http://www.tpfria.or.th/index.php/What-Is-Foam.html 
 
2.1 วัสดุโฟม  

วัสดุโฟมถูกจัดอยู่ในกลุ่มของวัสดุประเภท Cellular solid ชนิดหน่ึง เป็นวัสดุที่มี
ลักษณะเป็นโครงสร้างเล็กๆ ประกอบกันเป็นเน้ือวัสดุ Foam เป็นการเช่ือมต่อขด้แก่องโครงสร้างเซลล์ 
เป็น3 มิติ โดยวัสดุโฟม ยังสามารถแบ่งลักษณะ 
โครงสร้างออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

- Open cell เป็นโฟมที่มีการเช่ือมต่อกันของช่องว่างเป็นช่องว่างเดียว โดยจะมีการเช่ือมต่อ
กันของเน้ือวัสดุตรงบริเวณขอบ และมุม ที่เซลล์ชนกัน ดังรูปที่  

- Close cell เป็นโฟมที่มีการแบ่งแยกอิสระต่อกันระหว่างเซลล์ ซึ่งจะใช้ผนังเซลล์ ขอบ และ
มุมร่วมกัน 

สมบัติที่สําคัญ สมบัติหน่ึงที่แสดงลักษณะเฉพาะของวัสดุประเภท Cellular solid คือสมบัติ 
Relative density เป็นอัตราส่วนระหว่าง ความหนาแน่นของวัสดุโฟม เปรียบเทียบกับ ความ
หนาแน่นของวัสดุชนิดเดียวกันที่ไม่เป็นโฟม (โดยท่ัวไปโฟมจะมีค่า Relative density ประมาณ 0.05-
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0.2) ค่า Relative density จะใช้บ่งช้ีว่าวัสดุน้ันใช่วัสดุโฟมหรือไม่โดย วัสดุโฟมจะต้องมี ค่า Relative 
density ตํ่ากว่า 0.3 หากสูงกว่าจะไม่จัดว่าเป็นวัสดุประเภทโฟม 

วัสดุโฟมสามารถผลิตได้จากวัสดุ พอลิเมอร์ โลหะ เซรามิก วัสดุแต่ละชนิดจะมีวิธีการผลิต ที่
แตกต่างกัน ถึงแม้วัสดุชนิดเดียวกันยังสามารถมีกระบวนการผลิตให้เป็นโฟมต่างกันได้ เน่ืองจาก
จุดประสงค์ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างโครงสร้าง Cellular solid 
 
2.2 สมบัติของวัสดุโฟม 

โฟม เป็นวัสดุ Composite รูปแบบหน่ึง คือ เป็นวัสดุที่มี 2 เฟสข้ึนไป ผสมอยู่ด้วยกัน 
วัสดุโฟมเป็นการผสมกันระหว่าง เฟสของแข็ง กับเฟสที่เป็นช่องว่าง ซึ่งในช่องว่างอาจจะบรรจุด้วย 
แก๊ส ชนิดต่างๆหรืออากาศ ในส่วนเฟสท่ีเป็นของแข็ง จะเรียกว่า Matrix  

ลักษณะทางกายภาพของโฟม จะมีลักษณะเป็นโครงสร้างผนังบางย่อยๆหลายผนังมา
ประกอบกัน ซึ่งจะมีทั้งแบบ เซลล์ปิดที่ช่องว่างถูกกันเป็นปริมาตรเล็กๆ โดยรอบอย่างสมบูรณ์ กับอีก
ลักษณะ คือเป็นการเช่ือมต่อของเน้ือวัสดุ ทําให้เกิดช่องว่างที่เช่ือมต่อกันคล้ายฟองน้ํา 

เมื่อเปรียบเทียบสมบัติต่างๆของวัสดุโฟม กับวัสดุเดิม แนวโน้มของสมบัติเปลี่ยนไปอย่าง
ชัดเจน โดยหลักการของโฟม คือเป็นโครงสร้างย่อยเล็กๆของวัสดุ ก่อข้ึนเป็นโครงสร้างใหญ่ สมบัติที่
เปลี่ยนแปลงชัดเจนคือสมบัติทางกายภาพ สมบัติทางกล ส่งผลให้ความเเข็งเเรงของวัสดุ เเละค่าการ
นําความร้อนของวัสดุเปลี่ยนแปลงไป กายภาพของโฟม มีส่วนประกอบของช่องว่างแทรกตัวอยู่ในเน้ือ
วัสดุ ส่งผลให้ปริมาณเนื้อของวัสดุต่อปริมาตรลดลงเม่ือเทียบกับวัสดุเดิม ผลที่ได้เช่นความหนาแน่น
รวมของวัสดุโฟมลดลง นํ้าหนักเบาขึ้น 

นอกจากน้ันโครงสร้างเซลล์ของวัสดุก็จะมีผลด้วยคือเมื่ออากาศเกิดการไหลตัวจะ
สามารถถ่ายเทความร้อนสูงขึ้น จากการพาความร้อน ดังน้ันวัสดุโฟมโครงสร้างแบบ Close cell จึงมี
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แนวโน้มเป็นฉนวนกันความร้อนสูงกว่า วัสดุโฟมโครงสร้าง Open cellทั้งน้ียังข้ึนกับชนิดของวัสดุ 
Matrix และแก๊สที่แทรกตัวอยู่ในเน้ือวัสดุ ซึ่งอาจจะเป็นแก็สชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่อากาศได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 แสดงช่วงสมบัติของวัสดุโฟม 

 
2.3 ประเภทโฟม 

โฟมในที่น้ีหมายถึงพลาสติกที่ฟูหรือขยายตัว พลาสติกมากมายหลายประเภท และใน
บรรดาพลาสติกหลายประเภท ที่มีในโลกน้ัน หากผ่านกระบวนการที่ใช้สารขยายตัว (Blowing Agent) 
ก็จะทําให้พลาสติกน้ันกลายเป็นโฟมได้ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า Foam Plastic ตัวอย่างของโฟมพลาสติก
ที่รู้จักกันทั่วไป เช่น ฟองน้ํา กล่องโฟมใส่อาหาร โฟมแผ่น โฟมฉีดพ่นเพ่ือเป็นฉนวน เป็นต้น ซึ่งโฟม
พลาสติกเหล่าน้ีล้วนแต่ผลิตจากพลาสติกแตกต่างประเภทกันไป 

2.3.1 โฟมพอลิเมอร์ เฟสที่ เป็นของแข็ง จะเป็นวัสดุ ที่ทํามาจากพอลิเมอร์ เรียก 
Polymer matrix ในการแบ่งชนิดของพอลิเมอร์โฟมน้ัน สามารถแบ่งได้เหมือนกับการแบ่งชนิดของ
พอลิเมอร์ คือวัสดุที่ทํามาจาก พอลิเมอร์ชนิด เทอร์โมเซ็ตต้ิง กับ เทอร์โมพลาสติก 

- เทอร์โมพลาสติกโฟม เป็นโฟมที่ทํามาจากพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมพลาสติก ซึ่งเทอร์โม
พลาสติก เป็นพอลิเมอร์ที่เมื่อได้รับความร้อนแล้วจะอ่อนตัว เน่ืองจากความร้อนที่ได้รับจะทําให้เกิด
การเคลื่อนตัวของสายโซ่โมเลกุล ทําให้สามารถนําไปขึ้นรูปได้อีก 

- เทอร์โมเซ็ตต้ิงโฟม ทํามาจากพอลิเมอร์ชนิดเทอร์โมเซ็ตต้ิง ที่เกิดจากการทําปฎิกริยาของ
สารเคมี ซึ่งไม่สามารถข้ึนรูปใหม่ได้ด้วยความร้อนเหมือน เทอร์โมพลาสติกซึ่งวัสดุเทอร์โมเซ็ตต้ิง จะ
สามารถทนต่อสารเคมีและความร้อนได้ดีกว่า วัสดุเทอร์โมพลาสติก เน่ืองจากพันธะการยึดเหน่ียวของ
โมเลกุล มีลักษณะเป็นร่างแหของพันธะโควาเลนท์ ในขณะที่วัสดุเทอร์โมพลาสติกจะมีพันธะยึดเหน่ียว
ระหว่างโมเลกุลในแบบที่ไม่แข็งแรงมากนัก 
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การข้ึนรูปวัสดุโฟมพอลิเมอร์มีด้วยกัน 4 วิธีคือ 
1. Physical frothing เป็นการใช้วิธีทางกลทําให้เกิดช่องว่างข้ึนภายในเน้ือวัสดุ เช่น การกวน

Matrix ก่อนแข็งตัว จนทําให้เกิดช่องว่างเกิดขึ้นภายในเน้ือวัสดุ 
2. Chemical frothing เกิดจากการปล่อยแก๊สเข้าไปใน Matrix เหลวก่อนที่จะคงรูป ทําให้

เกิดฟองแก๊สแทรกตัวอยู่ในเน้ือ Matrix 
3. Chemical foaming เป็นการเกิดปฺฎิกริยาของสารต้ังต้นพอลิเมอร์ที่ผสมเข้าด้วยกันแล้ว

เกิดแก๊สในปฎิกริยาน้ัน ทําให้แก๊สที่ได้แทรกตัวอยู่ภายในเน้ือวัสดุ 
4. Pressure sponge เป็นการลดความดันขณะข้ึนรูป ทําให้เน้ือวัสดุขยายตัวไปตามปริมาตร

ที่เพ่ิมขึ้นและเกิดช่องว่างภายในเนื้อวัสดุ 
 

2.3.2 โฟมพอลิยูรีเทน พอลิยูรีเทน เป็นวัสดุพอลิเมอร์ชนิดเทอโมเซ็ต เป็นการทํา
ปฎิกริยาของ Polyol กับ Isocyanate ซึ่งพอลิยูรีเทนน้ีมีสมบัติที่หลากหลาย ทั้งอยู่ในสภาพของแข็ง 
และโฟม ดังรูปที่ 10 โดยโฟมพอลิยูลีเทนยังมีหลายชนิด เช่น Micro cellular foams, High density 
foams, Low density foams และแต่ละชนิดก็ยังสามารถปรับปรุงสมบัติต่างๆให้เป็นไปตามต้องการ
ได้ โดยในการเกิดปฎิกริยาพอลิเมอไรเซชั่น จะเกิดแก็สคาร์บอนไดออกไซข้ึนในระบบทําให้เกิดการ
พองตัวจนเป็นโฟมขึ้น เเละยังสามารถเติมสารเคมีอ่ืนช่วยในการพองตัว (Blowing agent) จะช่วยทํา
ให้ได้วัสดุโฟมมีความหนาแน่นตํ่าลงได้ พอลิยูรีเทนสามารถทําให้มีความแข็งสูงได้ โดยสามารถเลือก
จากประเภทของพอลิยูรีเทนชนิดต่างๆเพ่ือเหมาะแก่การนําไปใช้ในผนังอาคารและฉนวนกันความร้อน 
เมื่อเปรียบเทียบสมบัติใช้งาน พอลิยูรีเทน โฟม มีความหนาแน่น และมีค่านําความร้อนตํ่ามากเมื่อ
เทียบกับวัสดุชนิดอ่ืน ที่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความหนาของวัสดุต่างๆกับพอลิยูรีเทนท่ีต้องใช้
เพ่ือให้เกิดค่าการต้านทานความร้อนเท่ากัน 

การเปรียบเทียบสมบัติที่ต้องการกับสมบัติของพอลิยูรีเทนโฟม   มีความสอดคล้องกันอย่าง
มากท้ังให้สมบัติทางกลที่สูง นํ้าหนักเบา และมีความเป็นฉนวนกันความร้อนที่สูง แต่การนําไปใช้งาน
ของพอลิยูรีเทนนั้น ไม่ค่อยสะดวกนักเนื่องจากจะต้องทําการฉีดพ่นบริเวณติดต้ัง ทําให้เกิดการฟุ้ง
กระจายยากที่จะควบคุม ใหม่รูปร่างตามท่ีต้องการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 9 เปรียบเทียบสมบัติการนําความร้อนของวัสดุหลายชนิด 
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กระบวนการขึ้นรูปโฟมพอลิยูรีเทน การข้ึนรูปโฟมพอลิยูรีเทนสามารถทําได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละ
วิธีการขึ้นรูปจะเหมาะสมกับแบบช้ินงานท่ีจะขึ้นรูปว่ามีลักษณะอย่างไร และจุดประสงค์การใช้งาน
อย่างไร 

- การเท เป็นกระบวนการที่พ้ืนฐานที่สุด โดยเป็นการผสมสารเคมีต้ังแต่ 2 ชนิดข้ึนไปตาม
อัตราส่วนที่กําหนด สามารถผสมได้จากการใช้มือกวน หรือใช้เครื่องจักรในการผสมส่วนใหญ่การผสม
โดยใช้เครื่องจักรช่วยในการผสมมักมีส่วนประกอบของสารเคมีมากกว่า 2 ชนิด และรูปแบบของ
ช้ินงานที่ผลิต โดยการเทสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มรรูปร่างเป็นแผ่น สามารถเทใส่แม่พิมพ์ หรือ 
ช่องว่างภายใน เช่น ตู้เย็น ห้องเก็บเสียง เป็นต้น ซึ่งในการเทใส่แม่พิมพ์จะทําให้ความหนาแน่นของ
โฟมสูงกว่าการเทในบรรยากาศเปิด เน่ืองจากการจํากัดปริมาตรการขยายตัวของวัสดุโฟม 

- การสเปรย์ การสเปรย์จะเป็นกระบวนการขึ้นรูปโฟมพอลิยูรีเทนที่ต้องอาศัยเครื่องฉีด
โดยเฉพาะ เคร่ืองฉีดจะทําการผสมสารเคมี Polyol และ Isocyanate โดยสารเคมีทั้ง 2 ชนิด จะถูก
พ่นออกมาด้วยแรงดันสูง และผสมกันบริเวณหัวฉีด โดยการพ่นส่วนใหญ่จะควบคุมให้ความหนาแน่น
อยู่ประมาณ 34-85 kg/m3 การพ่น Spray สามารถประยุกต์ใช้กับงานสร้างผนังห้องเย็น รถขนส่งการ
ปรับอุณหภูมิ โดยส่วนใหญ่ในการพ่น Spray ตัวเครื่องจะทําการผสมสารเคมี 2 ชนิด โดยป๊ัมดึง
สารเคมีผสมเข้ากันในอัตราส่วนตามที่กําหนดให้ผสมกันบริเวณหัวพ่น ระหว่างการไหลสารเคมี จะผ่าน
เคร่ืองทําความร้อนเพ่ือเพ่ิมอุณหภูมิให้กับสารเคมีให้มีอุณหภูมิเหมาะสมขณะฉีดพ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 กระบวนการข้ึนรูปโฟมพอลิยูรีเทน 
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ภาพท่ี 11 กระบวนการข้ึนรูปโฟมพอลิยูรีเทน 
 

2.3.3 E.P.S.FOAM ( Expandable polystyrene )  
E.P.S.FOAM ( Expandable polystyrene ) เป็นโฟมที่มีความหนาแน่ น้อย 

ประมาณ 0.1 ปอนด์ ต่อ ลูกบาศก์ฟุต และ เป็น FS.โฟม (โพลีสไตรีนโฟม) หรือเป็นเกรดไม่ลามไฟ 
หรือ N-GRADE เพราะใส่สารลามไฟเข้าไป ไม่มีสาร CFC ในขบวนการผลิตโฟมE.P.S.น้ีมีให้เลือกได้
หลายขนาด สามารถขึ้นรูปได้หลายรูปทรงโดยแม่พิมพ์สําหรับงานเฉพาะ หรือจะใช้ทั้งแผ่นสําหรับงาน
พ้ืนและผนัง และยังสามารถกัดเซาเป็นรูปทรงหรือรูปสลักได้ตามการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 E.P.S.FOAM ( Expandable polystyrene ) 



16 
 

คุณสมบัติของ E.P.S. Foam  
1. นํ้าหนักเบา ในการสร้างบ้านโฟม ที่ผลิตผนังซีเมนต์โฟม รั้วซีเมนต์โฟม โฟมแกะสลัก

เสมือนหิน ที่ผลิตจากโฟมEPS ในการก่อสร้าง ช่วยประหยัดทั้งต้นทุน และระยะเวลาในการก่อสร้าง 
เพราะโฟม EPS มีนํ้าหนักเบา สามารถยกหรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย 

2. ประหยัดไฟ บ้านโฟม ที่มีผนังที่ทําด้วย ซีเมนต์โฟม ที่ผลิตจาก โฟม EPS เป็นฉนวนกัน
ความร้อนได้ดี ช่วยทําให้บ้าน อาคาร ประหยัดพลังงาน มีค่าการนําความร้อนตํ่า เพราะมีอากาศอยู่
ภายในถึง 98% จึงประหยัดค่าไฟฟ้าในการใช้ เครื่องปรับอากาศ3.ตัดแต่งง่าย สําหรับการก่อสร้าง
บ้านโฟม นอกจากคุณสมบัติของโฟม EPS นอกจากจะเป็นฉนวนท่ีดีแล้ว อีกคุณสมบัติที่ดี คือ โฟม 
EPS มีความยึดหยุ่นสูงจึงทําให้ โฟม EPS จึงทําให้ง่ายต่อการ ขุด เจาะ ตัด และสามารถเก็บ
รายละเอียดของผนังซีเมนต์โฟม รั้วซีเมนต์โฟม โฟมค้ิวบัว โฟมแกะสลักเสมือนหินได้ง่าย 

3. ประหยัดค่าโครงสร้าง บ้านโฟมที่ก่อสร้างด้วย ซีเมนต์โฟม มีนํ้าหนักเบาจึงประหยัดค่า
โครงสร้าง และซีเมนต์โฟม ง่ายในการติดต้ัง เพราะโฟม EPS ยังเป็นฉนวนท่ีมีนํ้าหนักเบาที่สุด และ
ราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับฉนวนชนิดอ่ืน5.ป้องกันการซึมนํ้าและความช้ืนได้ดี บ้านโฟม ที่มีผนังซีเมนต์
โฟม สามารถกันความช้ืนและป้องกันการซึมนํ้าได้ดี เน่ืองจากโฟมมีคุณสมบัติไม่ซึมนํ้า ความช้ืนจึงไม่
สามารถผ่านผนังโฟมเข้าสู่ภายในบ้านได้ 

4. สามารถทําบ่อปลาหรือสระน้ําก็ได้6.ไม่ลามไฟ บ้านโฟม ที่ก่อสร้างด้วย ซีเมนต์โฟม ในการ
ก่อสร้างผนังซีเมนต์โฟม รั้วซีเมนต์โฟม ใช้โฟม EPS ชนิดไม่ลามไฟ จึงมีความปลอดภัยสูง จึงไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย 

5. ไม่ใช้เคร่ืองมือพิเศษ บ้านโฟม ที่ก่อสร้างด้วย ซีเมนต์โฟม การฉาบปูนซีเมนต์เข้ากับโฟมทํา
ให้ง่ายไม่ต้องใช้เคร่ืองมือชนิดพิเศษในการก่อสร้าง 

6. แข็งแรง ไม่แตกร้าวบ้านโฟมที่มี ผนังซีเมนต์โฟม รั้วซีเมนต์โฟม ที่ผลิตจากโฟม EPS มี
ความแข็งแรงไม่แตกร้าวง่าย สามารถรับนํ้าหนักแนวด่ิงได้ดี 

7. สวยงาม 
 

2.3.4 โพลียูริเทนโฟม ( Polyurethane Foam ) โพลียูริเทนโฟม ( Polyurethane 
Foam ) หรือพียูโฟม ( P.U.Foam ) เป็นสารเคมีโพลียูริเทนชนิดหน่ึง ที่มีลักษณะของเนื้อโพลิเมอร์ไม่
แน่น ผลิตจากโพลิอีเทอร์ และไดไอโซไซยาเนต โดยมีนํ้าและแคตทาลิสต์ เช่น แอมีน และออร์แกโน
ทิน ทําให้มีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดข้ึน และแทรกอยู่ในเนื้อของโพลิเมอร์ระหว่างโพลิเมอไรเซชัน 
บางครั้งใช้แก๊ส หรือวัสดุระเหยง่ายชนิดอ่ืนเป็นโบลอิงเอเจนต์ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ เฟล็กซิเบิลโฟม 
และริจิดโฟม เฟล็กซิเบิลโฟม ผลิตจากโพลิออกซิโพรพิลีนไดออล ใช้ทําเฟอร์นิเจอร์ เบาะรองน่ังทั่วไป 
เก้าอ้ีนวม ที่นอน แผ่นรองใต้พรม ตัวดูดซับนํ้ามันที่รั่วไหลในทะเล ริจิดโฟมผลิตจากโพลิอีเทอร์ที่ได้
จาก ซอร์บิทอล เมทิลกลูโคไซด์ หรือ ซูโครส ทําให้มีดีกรีของการครอสลิงสูง จึงมีความแข็งแรงสูงกว่า
เฟล็กซิเบิลโฟม มีความต้านทานต่อแรงกดดันสูง จึงใช้ทําโครงสร้างของส่วนที่ต้องการนํ้าหนักเบา เช่น 
ลําตัวเคร่ืองบิน และเรือ เป็นต้น สมบัติในการนําความร้อนตํ่ามาก มักใช้เป็นฉนวนสําหรับอาคาร รถ
ขนส่งผลิตภัณฑ์แช่เย็น ช้ินส่วนของรถยนต์ ตู้เย็น และกระติกนํ้าแข็ง นอกจากน้ียังใช้ทําส่วนประกอบ
ของเรือเพ่ือการลอยตัวดีขึ้น โพลียูรีเทนโฟม( Polyurethane Foam) หรือพียูโฟม ( P.U.Foam ) 
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เป็นสารฟลูออโรคาร์บอนท่ีสเปรย์หรือพ่นให้เป็นโฟม โดยมีทั้งการหล่อเป็นแบบแผ่นแข็ง แบบฉีดพ่น
ขึ้นรูป หรือแบบพ่นบนพ้ืนผิว ความแข็งแรงของฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟม ขึ้นอยู่กับการบ่ม
สภาพการนําความร้อน ( k ) ของฉนวนกันความร้อนโพลี่ยูรีเทนโฟมชนิดน้ีจะตํ่ามาก เน่ืองจากในเซลล์
เป็นก๊าซฟลูออโรคาร์บอน ( ฟรีออน -11 ) เป็นสารเคมีที่ใช้ในงานพ่นหรือเคลือบวัสดุ เพ่ือป้องกัน
ความร้อนหรือลดความร้อนลง โดยการฉีดหรือพ่นโพลียูรีเทนโฟมลงบนผิววัสดุ ซึ่งอาจจะเป็นกระเบ้ือง 
พ้ืนปูน หรือผนัง เป็นต้น 

 คุณสมบัติเด่นๆของฉนวนกันความร้อนโพลียูรีเทนโฟม ( Polyurethane Foam ) 
- มีนํ้าหนักเบา แข็งแรงทนทาน ไม่ลามไฟ ทนต่อการกัดกร่อนของกรด 
- สามารถต้านทานความร้อนได้ดี เป็นฉนวนที่ไม่นําความร้อน 
- เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีความคงทนต่อแรงอัดและแรงดึงได้เป็นอย่างดี 
- เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีอัตราการดูดซับความช้ืนที่ตํ่า ไม่อมนํ้า และไม่ซึมนํ้า 
- เป็นฉนวนกันความร้อนใช้ได้กับอุณหภูมิที่กว้าง หรือทุกระดับได้เปลี่ยนรูปได้ยาก 
- ติดต้ังง่ายและมีความคงตัวสูง 
- กันเสียงหรือลดเสียงดัง กันร่ัว กันซึมของหยดนํ้าหรือไอน้ํา 
- กันสนิมโครงสร้างที่เป็นเหล็กและสังกะสี 
การรีไซเคิลโฟม  

2.4 การรีไซเคิลโฟม PS  
                การรีไซเคิลโฟม PS ในเมืองไทยมีสภาพการณ์เช่นเดียวกับการรีไซเคิลพลาสติกทั่วไป 
บรรดาผู้ผลิตโฟมทั้ ง EPS และ PSP ต่างก็มีศักยภาพในการรีไซเคิลโดยการนํากลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตในระดับหน่ึง ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบและจัดการของเสียจากการผลิต โดย
อัตราของเสียในการผลิตโฟม EPS โดยเฉลี่ย ไม่เกิน5% คิดเป็นปริมาณของเสียในแต่ละเดือนมี
ประมาณ 125 ตัน ส่วนอัตราของเสียในการผลิตโฟม PSP โดยเฉลี่ยไม่เกิน 20% (ทั้งน้ีเน่ืองจาก
กรรมวิธีในการผลิตน้ันแตกต่างกันจึงทําให้อัตราของเสียจากการผลิตไม่เท่ากัน) คิดเป็นปริมาณของ
เสียในแต่ละเดือนประมาณ 300 ตัน นอกจากการรีไซเคิลโดยผู้ผลิตโฟมเองแล้ว ยังมีผู้รับซื้อเศษของ
เสียจากโรงงานผลิตโฟม เพ่ือนําไปรีไซเคิลเป็นพลาสติก PS เกรดตํ่าอีกด้วย ในอดีตที่ผ่านมาการรี
ไซเคิลโฟม PS ที่จัดเก็บจากสาธารณะน้ันยังมีไม่มากเท่าที่ควร 

นอกจากน้ันกระบวนการจัดเก็บโฟม EPS ซึ่งมักจะมีขนาดใหญ่แต่นํ้าหนักเบา ทําให้
ต้นทุนการขนส่งจะสูงกว่าพลาสติกประเภทอ่ืน แต่ปัจจุบันกลุ่มฯ ได้พยายามทําการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อเท็จจริงและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และนอกจากน้ันยังดําเนินการสร้างเครื่องอัดโฟม
เพ่ือลดขนาดโฟมที่จัดเก็บให้มีขนาดเล็กลง และได้นํ้าหนักมากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการขนส่งจากที่ต่างๆ 
ไปยังโรงงานรีไซเคิล อันจะช่วยให้กระบวนการจัดเก็บโฟมกลับมารีไซเคิลมีมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง ที่มา : 
http://www.tpfria.or.th/index.php/PS-Foam-Recycling.html 
 
3. กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิต 

 งานวิจัยการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปจากฟางข้าวและขี้โฟม สําหรับ
อาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติ และศึกษาถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตของแผ่นอัดจากฟางข้าว 
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และขี้โฟม โดยในส่วนเน้ือหาการวิเคราะห์ของขั้นตอนน้ีเพ่ือจะได้เข้าใจ และรู้ถึงคุณสมบัติ จาก
กรรมวิธีในการผลิต และนําผลข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีลําดับขั้นในการผลิต
ดังต่อไปน้ี กรรมวิธีการผลิตแผ่นอัดจากฟางข้าวและข้ีโฟม ขั้นตอนกระบวนการในการผลิต 
(เคร่ืองจักรและวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 แสดงการบดฟางข้าว ด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 14 แสดงการบดฟางข้าว ด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
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ภาพท่ี 15 แสดงการช่ังนํ้าหนักฟางข้าว และขี้โฟม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 แสดงการผสมฟางข้าว และขี้โฟม ด้วยเครื่องจักรผสมกาว 
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ภาพท่ี 17 ฟางข้าวผสมขี้โฟม ที่ผ่านการผสมกาวด้วยเคร่ืองจักรผสมกาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 แสดงการช่ังนํ้าหนักฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการผสมกาวด้วยเครื่องจักรผสมกาว 
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ภาพท่ี 19 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 20 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
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ภาพท่ี 21 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
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ภาพท่ี 23 แสดงการนําวัสดุฟางข้าวและขี้โฟมเข้าเคร่ืองอัดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 24 แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟม ที่ผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
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ภาพท่ี 25 แสดงแผ่นอัดวัสดุฟางข้าว และขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 แสดงแผ่นอัดวัสดุฟางข้าว และขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
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4. กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อน สิ่งที่ ป้อนเข้า

กระบวนการเร่ิมแรก ได้แก่ การรับทราบความต้องการของลูกค้า จากน้ันจึงตามด้วยกระบวนการ
ต่อไป คือ การระบุข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ การเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด 
การสร้างข้อกําหนดของระบบย่อย การสร้างแบบละเอียด และการทดสอบและสร้างต้นแบบในทาง
ปฏิบัติกระบวนการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์มักไม่เกิดเป็นลําดับต่อเน่ืองกัน ขั้นตอนแต่ละขั้นจะ
ไม่มีการเร่ิมต้นและสิ้นสุดที่แน่นอน และจะเกิดซ้อนทับกันและมีการทําซ้ําตลอดเวลา จะเห็นได้จาก
ภาพท่ี 27 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์มีลูกศรเส้นประย้อนขึ้น ซึ่งแสดงถึงความไม่แน่นอนของ
ความคืบหน้า เราอาจพบว่า  มีข้อมูลใหม่เข้ามาในขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง หรือผลที่ได้จากกระบวนการ
ใดกระบวนการหน่ึงอาจทําให้ทีมต้องย้อนกลับไปทํากิจกรรมหน่ึงซ้ําก่อนก้าวเดินต่อไป นอกจากนี้
กิจกรรมบางอย่างมักดําเนินไปตลอดกระบวนการได้แก่ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ การ
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง การสร้างและทดสอบโมเดลต้นแบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 27 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
4.1 การระบุความต้องการของลูกค้า 

การระบุความต้องการของลูกค้าเป็นข้ันตอนแรกที่สําคัญมาก เน่ืองจากการที่ผลิตภัณฑ์
จะทํากําไรได้น้ันนอกจากจะมีราคาเหมาะสมแล้ว ยังต้องเป็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการซื้อ หรือตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ การระบุความต้องการของลูกค้าเป็นหน้าที่หลักของฝ่ายการตลาดซ่ึงต้องทํา
การวิจัยและสํารวจตลาดและส่งข้อมูลให้ฝ่ายวิศวกรรมเพ่ือเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าให้เป็น
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ข้อกําหนดทางเทคนิคข้อมูลความต้องการของลูกค้านอกจากจะได้จากฝ่ายการตลาดแล้ว ยังอาจได้
จากฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการลูกค้าอีกด้วย 

4.2 การระบุข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ 
การระบุข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ (Product design specification) คือ การเปลี่ยน

ความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นภาษาทั่วไป ให้เป็นคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภาษาเทคนิค
เน่ืองจากข้อมูลความต้องการของลูกค้าไม่สามารถใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ทันที เราจึงต้องเปลี่ยนเป็น
ข้อกําหนดทางเทคนิคก่อนเพ่ือช่วยให้หาวิธีตอบสนองความความต้องการของลูกค้าโดยทั่วไป
ข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์จะระบุตัวช้ีวัดสมรรถนะ เทคนิคหน่ึงในการแปลภาษาของลูกค้าให้เป็นภาษา 
เทคนิค คือการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ(Quality function deployment หรือ QFD) ซึ่งเป็นวิธีที่
ช่วยให้ฝ่ายออกแบบสามารถตัดสินใจในแนวทางท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุดตาม
กําลังทรัพยากรท่ีมีอยู่ 

4.3 การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ 
การสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ คือ การอธิบายรูปแบบหน้าที่การทํางานและคุณสมบัติ

พิเศษต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ภายใต้ข้อกําหนดของแบบที่ระบุไว้ซึ่งอาจเป็นรูปภาพหรือข้อความก็ได้แต่
เพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจนควรจะเป็นรูปภาพ และเพ่ือให้มีโอกาสที่จะได้แนวคิดที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับ
ข้อกําหนดจึงควรเสนอแนวคิดหลาย ๆ แบบ 

4.4 การเลือกแนวคิดที่เหมาะสมที่สุด 
ขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินแนวคิดต่างๆและเลือกแนวคิดที่ดีที่สุด แนวคิดที่ไม่ตรงตาม

ข้อกําหนดของแบบผลิตภัณฑ์จะถูกตัดออกหรือแก้ไข แนวคิดที่ดีที่สุดอาจได้จากการนําส่วนดีของ
หลายแนวคิดมารวมกันหรือเลือกแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงก็ได้ วิธีการเลือกแนวคิดที่ดีที่สุดมีหลายวิธี 
ได้แก่ ให้ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกเป็นผู้เลือก ให้หัวหน้าทีมออกแบบเป็นผู้เลือก เลือกตามความรู้สึก 
เลือกโดยการลงคะแนนภายในทีม เลือกโดยให้ทีมพิจารณาข้อดีและข้อเสียของแต่ละแบบ เลือกโดย
สร้างต้นแบบ(Prototype) ของแนวคิดแต่ละอย่าง แล้วตัดสินใจจากข้อมูลการทดสอบต้นแบบ เลือก
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

4.5 การทดสอบแนวคิดและสร้างข้อกําหนดของระบบย่อย 
ขั้นต่อไปคือการทดสอบแนวคิดและสร้างข้อกําหนดของระบบย่อยเพ่ือพิสูจน์ว่าสามารถ

ตอบสนองความต้องการลูกค้าได้จริง โดยทีมออกแบบจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะ
ความรู้และวิธีการต่าง ๆ เช่นเดียวกับในการสร้างแนวคิดของผลิตภัณฑ์ วิศวกรอาจต้องใช้วิธีการทาง
คณิตศาสตร์เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะของทางเลือกต่าง ๆ หรือใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยในการจําลอง
สมรรถนะของระบบนอกจากน้ียังต้องพิจารณาทางเลือกด้านการผลิตและวัสดุรวมท้ังผลต่อต้นทุนด้วย 
สิ่งสําคัญคือ ตลอดกระบวนการทีมออกแบบจะต้องตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าและผลการ
ตัดสินใจต่อยอดขายกําไรของผลิตภัณฑ์ด้วย เป้าหมายของการสร้างข้อกําหนดของระบบย่อย เป็นไป
เพ่ือช่วยให้บริษัทกําหนดคําอธิบายของผลิตภัณฑ์ในลักษณะที่จะนําไปสร้างเป็นแบบละเอียดเพื่อใช้ใน
การผลิตจริง การกําหนดตัวช้ีวัดในขั้นตอนน้ีจะต้องคํานึงถึงข้อจํากัดต่างๆท่ีเห็นได้ชัดเจนในปัจจุบัน 
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4.6 การสร้างต้นแบบและทดสอบ 
หลังจากออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงขั้นการออกแบบรายละเอียดแล้ว จะทําการผลิต

ต้นแบบตามแบบละเอียด และทดสอบผลเปรียบเทียบกับข้อกําหนดของผลิตภัณฑ์ 
 
5. ผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง 

5.1 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี  
ความแปลกใหม่(Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ําซาก มีการนําเสนอความแปลกใหม่

ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออ่ืนๆ ที่เหมาะสมกับ
สภาพความต้องการของผู้บริ โภคในตลาดนั้ น (เข้ าถึ งวันที่  8 มีนาคม  2557 .เข้ าถึ งได้จาก
http://prezi.com/jwgpmejomyeg/presentation/) 

มีที่มา (Story) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ มีที่มาหรือ เล่าเร่ืองได้ไม่ว่าจะเป็นต้นกําเนิด 
ความคิดรวบยอดของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่าน้ันได้ เช่น นาฬิกาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถึงต้นกําเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหน่ึงที่มีการสืบทอด
กันต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

ระยะเวลาเหมาะสม (Timing) การนําผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดน้ันเหมาะสมตามฤดูกาล 
หรือตามความจําเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลาน้ันๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อ
กันฝนหรือร่ม ก็ควรจะออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาล
ก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 

ราคาเหมาะสม (Price) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกําลังซื้อของผู้บริโภคใน
ตลาดน้ัน โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนทําการออกแบบและผลิต 

มีข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้
ทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่
องค์กรและผลิตภัณฑ์ 

เป็นที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑ์น้ันจะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อ
สภาพการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาที่จําหน่าย 

 
5.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีปัจจัยมากมายที่นักออกแบบท่ีต้องคํานึงถึง ที่นิยมใช้เป็น
เกณฑ์ในการใช้พิจารณาสร้างสรรค์ผลงานเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สามารถ
ควบคุมได้ และเป็นตัวกําหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สําคัญ ได้แก่ 

5.2.1 หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้อง
คํานึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิด ต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้ังไว้คือสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสะดวกสบายผลิตภัณฑ์น้ันถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี 
(HIGHFUNCTION) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนอง ความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ันก็จะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร (LOW FUNTION) สาหรับคาว่าประโยชน์ใช้
สอยดี (HIGH FUNCTION) น้ัน ดลต์ รัตนทัศนีย์ (2528: 1) ได้กล่าวไว้ว่า เพ่ือให้ง่ายแก่การเข้าใจ
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ขอให้ดูตัวอย่างการออกแบบมีดห่ันผักแม้ว่ามีดหั่นผัก จะมีประสิทธิภาพในการห่ันผักให้ขาดได้ตาม
ความต้องการ แต่จะกล่าวว่า มีดน้ันมีประโยชน์ใช้สอยดี (HIGH FUNCTION) ยังไม่ได้จะต้องมี
องค์ประกอบอย่างอ่ืนร่วมอีก เช่น ด้ามจับของมีดน้ันจะต้องมีความโค้งเว้าที่สัมพันธ์กับขนาดของมือ
ผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหั่นผักด้วยและภายหลังจากการใช้งานแล้วยัง
สามารถทาความสะอาดได้ง่าย การเก็บและบํารุงรักษาจะต้องง่ายสะดวกด้วยประโยชน์ใช้สอยของมีด
จึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์เร่ืองหน้าที่ใช้สอยนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมากผลิตภัณฑ์
บางอย่างมีประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้คนทั่วๆ ไปทราบเบื้องต้นว่ามีหน้าที่ใช้สอยแบบน้ีแต่ความ
ละเอียดอ่อนที่นักออกแบบได้คิดออกมาน้ัน ได้ตอบสนองความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ เช่น มีดในครัว
มีหน้าที่หลักคือใช้ความคมช่วยในการหั่นสับแต่เราจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบมีดที่ใช้ในครัวอยู่
มากมายหลายแบบหลายชนิดตามความละเอียดในการใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะที่แตกต่างเช่นมีดสา
หรับปอกผลไม้มีดแล่เน้ือสัตว์ มีดสับกระดูก มีด  มีดห่ันผัก เป็นต้น ซึ่งก็ได้มีการออกแบบลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามการใช้งาน ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวแล้วใช้กันทุกอย่างต้ังแต่แล่เน้ือ  สับ
กระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใช้ได้ แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจได้รับอุบัติเหตุขณะที่ใช้ได้ 
เพราะไม่ใช่ประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เป็นการเฉพาะอย่าง การออกแบบเก้าอ้ีก็
เหมือนกัน หน้าที่ใช้สอยเบ้ืองต้นของเก้าอ้ี คือใช้สาหรับน่ัง แต่น่ังในกิจกรรมใดนั่งในห้องรับแขกขนาด
ลักษณะรูปแบบเก้าอ้ีก็เป็นความสะดวกในการนั่งรับแขกพูดคุยกันน่ังรับประทานอาหาร ขนาด
ลักษณะเก้าอ้ีก็เป็นความเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร น่ังเขียนแบบบนโต๊ะเขียนแบบ เก้าอ้ีก็จะมีขนาด
ลักษณะที่ใช้สาหรับการนั่งทางานเขียนแบบถ้าจะเอาเก้าอ้ีรับแขกมาใช้น่ังเขียนแบบก็คงจะเกิดการ
เมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอ แล้วน่ังทางานได้ไม่นาน ตัวอย่าดังกล่าวต้องการท่ีจะพูดถึงเรื่องของหน้าที่
ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญและเอียดอ่อนมากซึ่งนักออกแบบจาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษา
ข้อมูลอย่างละเอียด 

5.2.2 ความปลอดภัย สิ่งที่ อํานวยประโยชน์ได้มากเพียงใด ย่อมจะมีโทษเพียงน้ัน 
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่างๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบควร
คํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแสดงเคร่ืองหมายไว้ให้ชัดเจนหรือมี คาอธิบาย
ไว้ ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กต้องคํานึงถึงวัสดุ ที่เป็นพิษเวลาเด็กเอาเข้าปากกัดหรือ อม นักออกแบบ
จะต้องคํานึงถึงความปลอดภัย ของผู้ใช้เป็นสําคัญ มีการออกแบบบางอย่าง ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า 
แบบธรรมดา แต่คาดไม่ถึงช่วยในการให้ความปลอดภัย เช่น การออกแบบหัวเกลียววาว ถังแก๊ส หรือ
ปุ่มเกลียวล็อคใบพัดของพัดลม จะมีการทาเกลียวเปิดให้ย้อนศรตรงกันข้ามกับเกลียวทั่วๆ ไปเพ่ือ
ความปลอดภัย สาหรับคนที่ไม่ทราบหรือเคยมือไปหมุนเล่นคือ ย่ิงหมุนก็ย่ิงขันแน่น เป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ 

5.2.3 ความแข็งแรง  ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้าง
เป็นความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุและจานวน หรือปริมาณของ
โครงสร้าง ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการรับน้าหนัก เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ต้องเข้าใจหลักโครงสร้าง
และการรับน้าหนัก อีกทั้งต้องไม่ทิ้งเร่ืองของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหาว่า ถ้าใช้โครงสร้าง
ให้มากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะต้องเป็นผู้ดึงเอาสิ่งสองสิ่งน้ีเข้า
มาอยู่ในความพอดีให้ได้ส่วนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์เองน้ันก็ขึ้นอยู่ที่การออกแบบรูปร่างและ
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การเลือกใช้วัสดุและประกอบกับการศึกษาข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องรับน้าหนัก
หรือกระทบกระแทกอะไร หรือไม่ในขณะใช้งานก็คงต้องทดลองประกอบการออกแบบไปด้วย แต่
อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงของโครงสร้างหรือตัวผลิตภัณฑ์นอกจากเลือกใช้ประเภทของวัสดุ
โครงสร้างที่เหมาะสมแล้วยังต้องคํานึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

5.2.4 ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับ
สัดส่วน ขนาด และขีดจากัดที่เหมาะสมสาหรับอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์ทุกเพศทุกวัย 
ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ทางด้านขนาดสัดส่วนมนุษย์ (ANTHROPOMETRY) ด้านสรีรศาสตร์ 
(PHYSIOLOGY) จะทาให้ทราบ ขีดจากัด ความสามารถของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ เพ่ือใช้
ประกอบการออกแบบหรือศึกษาด้านจิตวิทยา (PSYCHOLOGY) ซึ่งความรู้ในด้านต่างๆท่ีกล่าวมาน้ีจะ
ทาให้นักออกแบบ ออกแบบและ กําหนดขนาด (DIMENSIONS) ส่วนโค้ง ส่วนเว้า ส่วนตรง ส่วนแคบ
ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์ที่ ใช้ก็จะเกิดความ
สะดวกสบายในการใช้การไม่เมื่อยมือหรือเกิดการล้าในขณะท่ีใช้ไปนานๆ ผลิตภัณฑ์ที่จาเป็นอย่างย่ิงที่
ต้องศึกษาวิชาดังกล่าวก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องใช้อวัยวะร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน เช่น เก้าอ้ี 
ด้าม เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบภายในห้องโดยสารรถยนต์ ที่มือจับรถจักรยาน ปุ่มสัมผัส
ต่างๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมาน้ีถ้าผู้ใช้ผู้ใดได้เคยใช้มาแล้วเกิดความไม่สบายร่างกายข้ึนก็
แสดงว่าศึกษากายวิภาคเชิงกลไม่ดีพอแต่ทั้งน้ีก็ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ดีก่อน จะไปเหมาว่า
ผลิตภัณฑ์น้ันไม่ดี เพราะผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตกซ่ึงออกแบบโดยใช้มาตรฐาน
ผู้ใช้ของชาวตะวันตกที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่าชาวเอเชียเมื่อชาวเอเชียนามาใช้อาจจะไม่พอดีหรือหลวมไม่
สะดวกในการใช้งานนักออกแบบจึงจาเป็นต้องศึกษาสัดส่วนร่างกายของชนชาติหรือเผ่าพันธ์ุที่ใช้
ผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ 

5.2.5 ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันน้ีความสวยงามนับว่ามีความสําคัญไม่ย่ิง
หย่อนไปกว่าหน้าที่ใช้สอยเลยความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ทาให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจส่วน
หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึงคือใช้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดข้อบกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้
เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือหน้าที่ใช้สอยน่ันเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ของโชว์ตกแต่งต่างๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ความสวยงามจะเกิดมา
จากส่ิงสองสิ่งด้วยกันคือ รูปร่าง (FORM) และสี (COLOR) การกําหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการกําหนด รูปร่าง สี ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรที่ต้องการ แต่ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะทาตามความชอบความรู้สึกนึกคิดของนัก
ออกแบบแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้จาเป็นต้องยึดข้อมูล และกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปร่างและสีสันให้เหมาะสม 
ด้วยเหตุของความสําคัญของ รูปร่าง และสีที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์นักออกแบบจึงจาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง
ศึกษาวิชาทฤษฏีหรือหลีกการออกแบบและวิชาทฤษฏีสีซึ่งเป็นวิชาทางด้านของศิลปะแล้วนามา
ประยุกต์ผสานใช้กับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรมให้เกิดความกลมกลืน 

5.2.6 ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนมาขายน้ันย่อมต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภค และ 
การตลาดที่ได้ค้นคว้าและสํารวจแล้ว ผลิตภัณฑ์ย่อมจะต้องมีการกาหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็น 
คนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร มีความต้องการใช้สินค้า หรือผลิตภัณฑ์น้ีเพียงใดนักออกแบบก็จะ
เป็นผู้กําหนดแบบผลิตภัณฑ์ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อได้การจะได้มาซึ่ง
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ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมกับผู้ซื้อน้ัน ก็อยู่ที่การเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือกวิธีการ
ผลิตที่ง่ายรวดเร็ว เหมาะสม อย่างไรก็ดี ถ้าประมาณการออกมาแล้ว ปรากฏว่าราคาค่อนข้างจะสูงกว่า
ที่กําหนดไว้ ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ กันใหม่แต่ก็ยังต้องคงไว้ซึ่ง
คุณค่าของผลิตภัณฑ์น้ัน เรียกว่าเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่าย 

5.2.7 การซ่อมแซมง่าย หลักการน้ีคงจะใช้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ 
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่บางช้ินย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุ การ
ใช้งานหรือการใช้งานในทางที่ผิดนักออกแบบย่อมที่จะต้องศึกษาถึงตําแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละ
ช้ินตลอดจนนอตสกรูเพ่ือที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ ให้สะดวกในการถอด
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ง่าย 

5.2.8 วัสดุและวิธีการผลิต  ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์ อาจมี 
กรรมวิธีการเลือกใช้วัสดุและวิธีผลิตได้หลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุด ที่จะไม่ทา ให้
ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณฉะน้ันนักออกแบบคงจะต้องศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตให้ลึกซึ้ง
โดยเฉพาะวัสดุจาพวกพลาสติกในแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีต่างกันออกไป เช่น มีความ
ใส ทนความร้อน ผิวมันวาว ทนกรดด่างได้ดี ไม่ลื่น เป็นต้น ก็ต้องเลือกให้ คุณสมบัติดังกล่าวให้
เหมาะสมกับคุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ์ที่พึงมีย่ิงในยุคสมัยน้ี มีการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้วัสดุที่นากลับหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ก็ย่ิงทาให้นักออกแบบย่อมต้องมีบทบาทเพ่ิมขึ้นอีกคือ 
เป็นผู้ช่วยพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่เรียกว่า “ รีไซเคิล ” 

5.2.9 การขนส่ง  นักออกแบบต้องคํานึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การขนส่งสะดวก
หรือไม่ ระยะใกล้หรือระยะไกลกินเน้ือที่ในการขนส่งมากน้อยเพียงใดการขนส่งทางบกทางน้าหรือทาง
อากาศต้องทาการบรรจุหีบห่ออย่างไร ถึงจะทาให้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการเสียหายชารุด ขนาดของตู้คอน
เทนเนอร์บรรทุกสินค้าหรือเน้ือที่ที่ใช้ในการขนส่งมีขนาด กว้าง ยาว สูง เท่าไหร่ เป็นต้น หรือในกรณีที่
ผลิตภัณฑ์ที่ทาการออกแบบมีขนาดใหญ่โตยาวมาก เช่น เตียง หรือพัดลมแบบต้ังพ้ืน นักออกแบบ ก็
ควรที่จะคํานึงถึงเร่ืองการขนส่ง ต้ังแต่ขั้นตอนของการออกแบบกันเลย คือออกแบบให้มีช้ินส่วน
สามารถถอดประกอบได้ง่าย สะดวก เพ่ือทาให้หีบห่อมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุได้ในลังที่เป็นขนาด
มาตรฐาน เพ่ือการประหยัดค่าขนส่งเมื่อผู้ซื้อซื้อไปก็สามารถท่ีจะขนส่งได้ด้วยตนเองนากลับไปบ้านก็
สามารถประกอบช้ินส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตนเอง  

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาทั้ง 9 ข้อน้ีเป็นหลักการที่ นักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ต้องคํานึงถึงเป็นหลักการทางสากลที่ได้กล่าวไว้ในขอบเขตอย่างกว้าง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไว้ทั่วทุก
กลุ่มทุกประเภทในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดน้ันอาจจะไม่ต้องคํานึงหลักการดังกล่าวครบทุกข้อก็ได้ ขึ้นอยู่
กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์บางชนิดก็อาจจะต้องคํานึงถึงหลักการดังกล่าวครบถ้วน
ทุกข้อ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้แขวนเสื้อ ก็คงจะเน้นหลักการด้านประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกใน
การใช้และความสวยงามเป็นหลัก คงจะไม่ต้องไปคํานึงถึงด้านการซ่อมแซม เพราะไม่มีกลไกซับซ้อน
อะไร หรือการขนส่ง เพราะขนาดจากัดตามประโยชน์ใช้สอยบังคับ เป็นต้น ในขณะท่ีผลิตภัณฑ์
บางอย่าง เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์รถยนต์ ก็จาเป็นที่นักออกแบบจะต้องคํานึงถึงหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ครบทั้ง 9 ข้อ เป็นต้น 
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6. การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
6.1 ความหมายการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

การออกแบบเชิงนิ เวศเศรษฐกิจ เครื่องมือสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมการขยายตัวของประชากร และการพัฒนาทางเศรษฐกิจในปัจจุบันก่อให้เกิดการขยายตัว
ของกิจกรรม และเกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  เพ่ือตอบสนองความต้องการและอํานวยความสะดวกให้กับ
มนุษย์  ในขณะเดียวกันกิจกรรมและผลิตภัณฑ์เหล่าน้ี ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐานในการผลิต
และพัฒนา จึงก่อให้เกิดความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

การจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเครื่องมือสําคัญในการป้องกัน และ
แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ควรเน้นนโยบายเชิงรุกซึ่ง
นโยบายดังกล่าวจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องผสมผสานวิธีการและทางเลือกหลายรูปแบบที่เหมาะสม โดย
มีแนวคิดว่าการพัฒนาสิ่งแวดล้อมจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะนําไปสู่
การพัฒนาที่ย่ังยืน แนวคิดด้านการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ในอดีตที่ผ่านมาการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ัน จะมุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าและ
ผู้ผลิตเป็นสําคัญ โดยเน้นพิจารณาต้นทุน หน้าที่ ความสวยงาม ความปลอดภัยเป็นหลัก แต่จาก
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่แนวคิดผลิตภัณฑ์ย่ังยืน ทําให้มุมมองการออกแบบผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลงไป สู่แนวคิดที่มีการพิจารณาด้านอ่ืนๆ มากข้ึน คือการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
สังคม และจริยธรรมเพ่ิมเติมข้ึนมา ทําให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ขยายไปสู่แนวคิด Eco Design 
จริงๆ แล้วแนวคิดน้ีไม่ได้เป็นเรื่องใหม่ เพราะถูกนํามาพิจารณาครั้งแรกในปี 1980 ในการประชุม 
World Conversation Strategy ประเด็นขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่แนวคิด
ผลิตภัณฑ์ย่ังยืน เกิดจากแนวคิดในการบริโภคและการผลิตที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

แนวคิดการบริโภคและการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป  เน่ืองจากประชาชนให้ความสนใจเรื่อง
สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงให้ความสนใจกับปัญหานี้เป็นอย่างมากโดยให้ความรู้กับ
ประชาชนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ความต้องการ Eco Product สําหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจึงมี
อัตราสูงมาก นอกจากนั้นภาครัฐของประเทศเหล่าน้ีต่างช่วยกันผลักดันให้ใช้ Eco Product โดยการ
นํานโยบายรัฐมาเป็นตัวกําหนด เช่น งบประมาณในการจัดซื้อของรัฐต้องพิจารณา Eco Product ก่อน
เป็นอันดับแรก  

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ความสามารถของเทคโนโลยีก็เพ่ิมข้ึนด้วย แต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึนเช่นกัน 
ดังน้ันผู้ออกแบบต้องตระหนักเสมอว่า ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีไม่ได้เหมาะสมสําหรับทุกคน 
ผลิตภัณฑ์อาจเหมาะสําหรับคนท่ีใช้เท่าน้ันแต่เกิดผลกระทบต่อคนอ่ืน ดังน้ัน หากจะมุ่งสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืนแล้ว ต้องมองในภาพกว้างถึงผลกระทบท่ีอาจตามมา และปลูกฝังแนวคิดทางด้าน
สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางด้านเศรษฐศาสตร์และสังคม ปัจจุบันหลายๆประเทศให้
ความสําคัญและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ประเภท Eco Product ด้วยการให้สิทธิประโยชน์กับสินค้านําเข้า
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ที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม หรือระบุให้ผลิตภัณฑ์ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้ผู้บริโภค
ทราบ  

6.2 ประโยชน์ของการทํา Eco Design 
- เพ่ือลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งผลดีต่อธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมซึ่ง

เป็นแนวทางนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- เพ่ือสร้างผลกําไรให้กับองค์กรโดยการนํากระแสความต้องการของสินค้า และบริการท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นจุดเด่นต่อการสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้บริโภค 
- สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการลดปริมาณวัตถุดิบ หีบห่อการใช้

พลังงานในการผลิตสินค้าและบริการ 
- สามารถนําวัสดุหรือช้ินส่วนกลับมาใช้ได้ใหม่โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์จากการ

ออกแบบ 
- เพ่ือป้องกันปัญหาการใช้ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกําแพงทางการค้าที่มิใช่ภาษี 

และรองรับการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทางด้านของสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีความเข้มงวดจาก
ประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ 

การนํา Eco Design มาประยุกต์ใช้ จะคํานึงถึงกลไก (Eco Design Strategy) ใน 7 ด้านหลัก 
คือ 

- ลดการใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
- ลดปริมาณและชนิดของวัสดุที่ใช้ 
- ปรับปรุงกระบวนการผลิต 
- ปรับปรุงการขนส่งผลิตภัณฑ์ 
- ปรับปรุงข้ันตอนการใช้ผลิตภัณฑ์ 
- ปรับปรุงอายุผลิตภัณฑ์ 
- ปรับปรุงข้ันตอนการท้ิงและทําลายผลิตภัณฑ์ 

 
7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 

7.1 ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539 : 3) พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ซึ่ง

บุคคลทําการค้นหา การซื้อ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่าย ในผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยคาด
ว่าจะตอบสนองความต้องการของเขา หรืออาจหมายถึง กระบวนการตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรม
ของแต่ละบุคคลเมื่อทําการประเมินผล การจัดหา การใช้ และการใช้จ่าย เก่ียวกับสินค้า และบริการ  
ธงชัย สันติวงษ์ (2515 : 8) พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นการกระทําของบุคคลใดบุคคลหน่ึงที่เก่ียวข้อง
โดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาและการใช้ัซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งน้ีหมายรวมถึงกระบวนการตัดสินใจมี
มาอยู่ก่อนแล้ว และเป็นสิ่งที่ส่วนในการกําหนดให้เกิดการกระทําดังกล่าว  

ดารา ทีปะปาล (2542 : 3) พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการต่างๆ 
ที่บุคคลหือกลุ่มบุคคลเข้าไปเก่ียวข้องเพ่ือทําการเลือกสรรการซื้อ การใช้ การบริโภค อันเกี่ยวกับ
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ผลิตภัณฑ์ บริการความคิด หรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการ และความปรารถนาต่างๆ 
ให้ได้รับความพอใจ  

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543 : 6) ผู้บริโภค คือ บุคคลต่างๆ ที่มีความสามารถในการซื้อ 
(Ability to buyป หรือทุกคนท่ีมีเงิน นอกจากน้ันในทัศนะของนักการตลาด ผู้บริโภคจะต้องมีความ
เต็มใจในการซื้อ (Willingness to buy) สินค้าหรือบริการด้วย ลักษณะอ่ืนๆ ของผู้บริโภคก็คือ 
ผู้บริโภคบางคนซื้อสินค้าไปเพ่ือใช้ประโยชน์ส่วนตัวและในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้บริโภคอีกหลายร้อย
หลายพันคน ซื้อไปเพ่ือขายต่อหรือใช้ในการผลิตอีกด้วย  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  เป็นการศึกษาถึงเหตุจูงใจผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทําให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นผ่านเข้า
มาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดํา (Buyer’s Black Box) ที่ผู้ผลิต หรือผู้ขายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของผู้ซื้อและจะมีการ
ตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’ Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) 
เน่ืองจากมีการจัดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการเพ่ือให้เกิดการตอบสนอง (Response) 
ดังน้ัน จุดเริ่มต้นของรูปแบบจําลองน้ีอยู่ที่มีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ให้เกิดความต้องการแล้วทําให้เกิด
การตอบสนอง (Response) ดังน้ัน รูปแบบจําลองนี้จึงอาจเรียกว่า แบบจําลองตัวกระตุ้นปฏิกิริยา
ตอบสนอง (S – R Model) โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 
7.2 สิ่งกระตุ้น (Stimulus) หมายถึง สิ่งที่ผลักดันให้บุคคลเกิดการตอบสนองหรือการตัดสินใจ 

สิ่งกระตุ้นประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นภายนอก และสิ่งกระตุ้นภายใน ดังมีรายละเอียด คือ  
7.2.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่สําคัญมากที่

นักการตลาดจะต้องจัดให้มีขึ้น เพราะจะสร้างให้เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งกระตุ้นที่เก่ียวข้อง
กับส่วนประสมทางการตลาด  

- สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม เพ่ือ
กระตุ้นให้เกิดความต้องการ  

- สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ โดยพิจารราลูกค้าเป้าหมาย  

- สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Distribution or Place) เช่น การจัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือสะดวกแก่ผู้บริโภค ถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการสินค้า  

- สิ่งกระตุ้นด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม่ําเสมอ การ
ใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป
เหล่าน้ี ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซื้อ  

7.1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่
ภายนอกองค์กร ซึ่งบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ี ได้แก่  

- สิ่งกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ ของ
ผู้บริโภค สิ่งเหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความต้องการของบุคคล  
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- สิ่งกระตุ้นทางด้านเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ด้าน ฝาก – 
ถอนเงิน อัตโนมัติสามารถกระตุ้นความต้องการให้ใช้บริการของธนาคารมากข้ึน  

- สิ่งกระตุ้นทางด้านกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่น กฎหมาย
เพ่ิมหรือลดภาษีสินค้าใดสินค้าหน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพ่ิมหรือลดความต้องการของผู้ซื้อ  

- สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อสินค้าในเทศกาลน้ัน  

 
7.3 กล่องดํา หรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด

ของผู้ซื้อเปรียบเทียบเสมือนกล่องดํา (Black Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้อง
พยายามค้นหาความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึก
คิดของผู้บริโภค และกระบวนการตัดสินใจซื้อโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

7.3.1 ลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer characteristics) ลักษณะของผู้ซื้อมีอิทธิพลจากปัจจัย
ต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา  

7.3.2 กระบวนการัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) ประกอบด้วย ขั้นตอน
ดังน้ี (1) การรับรู้ ความต้องการ (ปัญหา) (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินผลทางเลือก (4) การ
ตัดสินใจซื้อ (5) พฤติกรรมภายนอกหลังการซื้อ  

- การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่ผู้บริโภครู้จักปัญหา ซึ่งหมายถึง 
ผู้บริโภคทราบความจําเป็นและความต้องการในสินค้า งานของนักการตลาดในข้ันน้ี คือ จัดสิ่งกระตุ้น
ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจําหน่าย หรือการส่งเสริมการตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการในสินค้า  

- การค้นหาข้อมูล (Information Search) เมื่อผู้บริโภครับรู้ปัญหา น่ันคือ เกิด
ความต้องการในขั้นที่ 1 และจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ 

 (1) แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือน คนรู้จัก  
 (2) แหล่งการค้า ได้แก่ สื่อโฆษณา พนักงานขาย งานของนักการตลาด ที่

เกี่ยวข้องกับกระบวนการในขั้นน้ี คือ พยายามจัดข้อมูลข่าวสารให้ผ่านแหล่งการค้า และแหล่งบุคคล
ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

- การประเมินผลทางการเลือก (Evaluation Of Alternatives) การพิจารณา
เลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากข้อมูลที่รวบรวมได้ในขั้นท่ี 2 หลักเกณฑ์ที่พิจารณา คือ  

(1) คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น รูปร่าง รูปทรง  
(2) การให้นํ้าหนักความสําคัญสําหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ เช่น ราคาเหมาะสม 

คุณภาพสูง  
(3) ความเช่ือถือเก่ียวกับตราสินค้าหรือภาพลักษณ์ ซึ่งความเช่ือน้ีจะมีอิทธิพล

ต่อการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจ  
(4) เปรียบเทียบระหว่างย่ีห้อต่างๆ งานของนักการตลาดที่ เก่ียวข้องกับ

กระบวนการข้ันน้ี คือ การจัดส่วนประสมทางการตลาดด้านต่างๆ ให้เหมาะสม  
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- การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ย่ีห้อใด
เน่ืองจากมีการประเมินผลทางเลือกต่างๆ มาแล้ว ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ชอบมาก
ที่สุด และปฏิเสธที่จะซื้อสินค้าที่ตนเองไม่มีความพอใจที่จะซื้อ  

- พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post – purchase Behavior) เป็นความรู้สึกพอใจ 
หรือไม่พอใจหลังจากมีการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้แล้ว ความรู้สึกน้ีขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ
ความคาดหวังของผู้บริโภค ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติตรงตามที่คาดหวังก็จะเกิดผลในทางบวก คือ 
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจและมีแนวโน้มที่จะซื้อว่า แต่ถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติไม่ตรงตามความต้องการ
หรือตํ่ากว่าที่คาดหวังย่อมเกิดผลในทางลบ น่ันคือ ผู้บริโภคไม่พอใจ และมีแนวโน้มที่จะไม่ซื้อซ้ํา
ค่อนข้างสูง  

 
7.4 การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หมายถึง พฤติกรรมที่มีการแสดงออกมา

ของบุคคลหลังจากที่มีสิ่งกระตุ้น ซึ่งหมายถึง การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Buyer’s Purchase 
decision) ประกอบด้วย การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจด้านร้านค้า และการตัดสินใจ
เก่ียวกับวิธีการซื้อดังน้ี  

7.4.1 การตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ (Product Decision) การตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะ
ซื้อผลิตภัณฑ์หน่ึงจะขึ้นอยู่กับทัศนคติต่อผู้ประกอบการธุรกิจและย่ีห้อ ราคา การลดราคา การ
ตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์จะทําการตัดสินใจเก่ียวกับเร่ืองต่อไปน้ี (1) การตัดสินใจเกี่ยวกับย่ีห้อ (Brand 
Decision) (2) การตัดสินใจด้านราคา และการลดราคา (Price and Deal Decision) (3) การตัดสินใจ
ซื้อโดยฉับพลัน (Impasse Decision)  

7.4.2 การตัดสินใจด้านราคา (Store Decision) การตัดสินใจเกี่ยวกับร้านค้าของ
ผู้บริโภคขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความรู้สึกต่อร้านน้ันๆ การเลือกร้านค้า (Choice of Store) การเลือก
ร้านค้าขึ้นอยู่กับทําเลท่ีต้ัง ประเภทของสินค้า ราคา และการบริการ 14  

7.4.3 การตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการซื้อ (Method of Purchase Decision) ลักษณะ หรือ
วิธีการซื้อของผู้บริโภคจะใช้หัวข้อต่อไปน้ีพิจารณา คือ  

7.4.4 ทัศนคติต่อเวลาและระยะทาง (Attitude Toward Time Distance) ผู้บริโภคจะ
เปรียบเทียบระหว่างระยะทางกับสินค้าที่จําหน่าย  

7.4.5 การตัดสินใจจับจ่ายหลายประเภท (Multiple Shopping Decision) ผู้บริโภคมัก
นิยมไปร้านค้าที่สามารถหาซื้อของที่ต้องการได้ครบทุกอย่างภายในร้านเดียว (One Stop Shopping)  

 
ปัจจัยที่สําคัญที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค เพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการของผู้บริโภคทางด้านต่างๆ เพ่ือที่จะจัดสิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดให้เหมาะสม เมื่อผู้ซื้อได้รับสิ่งกระตุ้นทางการตลาด หรือสิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ ผ่านเข้ามาในความนึก
คิดของผู้ซื้อ ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดํา ที่ผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ งานของผู้ขายหรือนักการตลาด 
ก็คือ ค้นหาว่าลักษณะของผู้ซื้อและความรู้สึกคิดได้รับอิทธิพลสิ่งใดบ้าง การศึกษาถึงลักษณะของผู้ซื้อ
ที่เป็นเป้าหมาย จะมีประโยชน์สําหรับนักการตลาด คือ ทราบความต้องการและลักษณะของลูกค้า
เพ่ือที่จะจัดส่วนประสมทางการตลาดต่างๆ ให้กระตุ้นและให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อ
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ที่เป็นเป้าหมายได้ถูกต้อง ลักษณะของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางด้านจิตวิทยา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

- ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) วัฒนธรรม เป็นเครื่องผูกพันบุคคลในกลุ่มไว้
ด้วยกัน บุคคลจะเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาภายใต้กระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่กําหนด
ความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น วัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมกลุ่ม
ย่อย และช้ันของสังคม  

- ปัจจัยทางสังคม (social Factors) เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื้อ ลักษณะทางสังคมประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ  

- ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสินใจของผู้ซื้อได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วน
บุคคลของคนด้านต่างๆ ได้แก่ อายุ ขั้นตอนวัฎจักรชีวิตครอบครัว อาชีพ โอกาสทางเศรษฐกิจ 
การศึกษา รูปแบบการดํารงชีวิต บุคลิกภาพ และแนวความคิดส่วนบุคคล  

- ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological Factors) การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจาก
กระบวนการจิตวิทยา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายในตัวผู้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้
สินค้าประกอบด้วย การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อถือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของ
ตนเอง  

สรุป ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ความหมายเป็นการกระทําของบุคคลที่
เก่ียวข้องกับการจัดหาและใช้ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการกระบวนการตัดสินใจก่อนที่มีส่วนในการกําหนดให้
มีการกระทํา พฤติกรรมจะเกิดข้ึนได้ต้องมีสาเหตุ มีสิ่งกระตุ้น หรือแรงจูงใจ โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัย
ภายนอกและภายในของแต่ละบุคคล และสามารถนําทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค นําไปใช้ในการรับรู้
พฤติกรรมของผู้บริโภคว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่กําหนดให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ รวมถึงนําทฤษฎี
ไปต้ังสมมติฐานในการวิจัย กําหนดเครื่องมือทางสถิติที่ ใช้ด้วย และนําไปกําหนดคําถามใน
แบบสอบถามให้ตัวอย่างประชากรตอบพฤติกรรมในส่วนตัวออกมาเพื่อทราบและประเมินผลงานวิจัย
ได้ถูกต้องย่ิงข้ึน  

ทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์  ทฤษฎีลําดับขั้นความต้องการของมาสโลว์ 
(Maslow’s hierarchy of human needs) มีข้อสมมติขั้นพ้ืนฐานดังน้ี  

1. มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็นความต้องการที่ไม่สิ้นสุด  
2. ความต้องการจะมีความสําคัญแตกต่างกัน  
3. บุคคลจะแสวงหาความต้องการที่สําคัญที่สุดหรือสําคัญมากกว่าก่อน  
4. เมื่อบุคคลได้สิ่งที่ต้องการบําบัดความต้องการของตนเองแล้วความจําเป็น เป็นสิ่งน้ันจะ

หมดไป  
5. บุคคลจะต้องสนใจในความต้องการ จะเริ่มสนใจในความต้องการสํารองลงมาอย่างอ่ืนไป

ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้จัดประเภทความต้องการตามความสําคัญออกเป็น 5 ระดับ จากสูงไปตํ่า 
ดังน้ี  

- ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการข้ันพ้ืนฐาน
ความอยู่รอด เช่น อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย และความต้องการทางเพศ  
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- ความปลอดภัยและความมั่นคง (Safety and Security Need) เป็นความต้องการที่
เหนือความต้องการเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งมนุษย์ต้องการเพ่ิมความต้องการในระดับที่สูงขึ้น เช่น ความ
ต้องการความมั่นคงในการทํางาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้มครอง ความต้องการความ
ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เป็นต้น  

- ความต้องการด้านสังคม (Social Needs) หรือความต้องการความรักและการยอมรับ 
(Love Belongingness Need) เช่น ความต้องการท้ังในแง่ของการให้และการได้รับความรัก ความ
ต้องการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ความต้องการให้ได้รับการรับการเคารพนับถือ ความสําเร็จ ความรู้ 
ศักด์ิศรี ความสามารถฐานะดีในสังคมและมีช่ือเสียงในสังคม สินค้าที่สนองความต้องการในด้านน้ี 
ได้แก่ ของขวัญ เคร่ืองแบบ เป็นต้น  

- ความต้องการการยกย่อง (Esteem Needs) ซึ่งเป็นความต้องการยกย่องส่วนตัว
(Selfesteem) ความนับถือ (recognition) และสถานะ (Status) จากสังคมตลอดจนเป็นความ
พยายามที่จะให้มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับบุคคลอ่ืน เช่น ความต้องการให้ได้รับการเคารพนับถือ 
ความสําเร็จ ความรู้ ศักด์ิศรี ความสามารถ ฐานะดีในสังคม และมีช่ือเสียงในสังคม สินค้าที่สนองความ
ต้องการในด้านนี้ ได้แก่ บ้านหรูหรา รถยนต์ราคาแพง แหวน เพชร เป็นต้น  

- ความสําเร็จส่วนตัว (Self – Actualization) เป็นความต้องการสูงสุดของแต่ละบุคคล 
ซึ่งถ้าบุคคลใดสามารถบรรลุความต้องการในขั้นน้ีจะได้รับการกย่องเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความ
ต้องการที่เกิดจากความสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้สําเร็จ นักร้อง หรือนักแสดงที่มีช่ือเสียง เป็นต้น 
สินค้าที่ตอบสนองความต้องการในข้อน้ี  ได้แก่ ล็อตเตอร่ี ศัลยกรรมแตกต่าง เคร่ืองสําอาง ปริญญา
บัตร  

 
8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

นางสาวโสภา เกตุสุวรรณ์ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาออกแบบ และพัฒนาของตกแต่ง
บ้านจากวัสดุเหลือใช้ทางการเก็บเก่ียวข้าว ดําเนินการโดยการทดลองวัสดุ คือ การสานฟางข้าว การ
หล่อเรซิ่น การพับกระดาษ และการสัมภาษณ์ผู้บริโภค เพ่ือทําการประเมินหาความต้องการในการ
เลือกและตัดสินใจซื้อของตกแต่งบ้าน จากการวิจัยพบว่า ด้านการเลือกซื้อของตกแต่งบ้านในบ้านพัก
อาศัย กลุ่มตัวอย่างให้การตัดสินใจเลือกซื้อโดยคํานึงถึงด้านประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามเป็น
หลัก และให้ความสําคัญกับวัสดุประเภทไม้ ซึ่งให้ความแข็งแรงทนทาน และระยะในการใช้ยาวนาน
ด้านความนิยมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งเป็นประเภทเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ชุดโต๊ะ
กลาง ตู้ และช้ันวาง ด้านความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม หากมีการนํามาใช้ร่วมการออกแบบ จะทําให้
สามารถสร้างจุดเด่น และจุดขายให้กับตัวผลิตภัณฑ์ได้ 

ผศ.วาสนา เจริญวิเชียรฉาย (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ เพ่ือเป็นการพัฒนา
รูปแบบลวดลายของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ให้ผู้ผลิตได้นํารูปแบบ ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ของตน และเพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับชุมชนเพ่ือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
จากวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบใหม่ โดยศึกษาความต้องการของผู้ผลิต ผลิตของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือ
ใช้ ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้เพ่ือ
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นํามาเป็นแนวทางการออกแบบ ของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้ ผู้ผลิตและผู้สนใจสินค้าต้องการให้ 
ใช้กระดาษเหลือใช้เป็นวัสดุหลัก ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน การออกแบบลวดลาย
ตกแต่งของตกแต่งบ้าน ประเภทรูปภาพ ควรเป็นภาพดอกไม้รองลงมาเป็นภาพทิวทัศน์ กรอบรูป ควร
เป็นลายดอกไม้ รองลงมาเป็นลายสร้างสรรค์ กล่องใส่กระดาษชําระควรเป็นลายดอกไม้ รองลงมาเป็น
ลายสร้างสรรค์ กล่องอเนกประสงค์ควรเป็นลายดอกไม้ รองลงมาเป็นลายสร้างสรรค์ 

นายประชม ทางทอง, นายโสรัจ พฤฒิโกมล และ นายบวร เครือรัตน์ (2552)  ได้ศึกษา 
งานวิจัยเรื่อง พัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดผ้ายีนช้ินน้ีเกิดจากความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับ บริษัท สามพิม จากัด โดยวัตถุประสงค์ของการงานวิจัยฉบับน้ี
จัดทาขึ้นเพ่ือศึกษาคุณสมบัติแผ่นอัดผ้ายีน ซึ่งได้รับรางวัลนวัตกรรม จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
นาวัสดุมาออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดผ้ายีน แนวความคิดในการออกแบบชิ้นงานเกิดจากนา
แผ่นอัดผ้ายีน คือการมาสร้างช้ินงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสามารถเป็นวัสดุทดแทน
ธรรมชาติได้ โดยช้ินงานได้รับแรงบัลดาลใจจากรูปร่าง ของกางเกงยีนมาเป็นในแนวคิดการออกแบบ 
จึงเป็นที่มาของ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดผ้ายีน เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบมาจากการ
เก็บแบบสอบถามเพื่อหาความต้องการที่แท้จริงและปัญหาที่พบในคุณสมบัติของตัววัสดุ โดยนาข้อมูล
ที่ได้มาทาการออกแบบและให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้วิเคราะห์ระดมความคิด และคัดเลือกรูปแบบท่ี
เหมาะสมมากที่สุดมาทาการออกแบบและนาผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดผ้ายีนที่ได้รับการออกแบบไป
ทดสอบความพ่ึงพอใจโดยให้ผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ทาแบบสอบถาม เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาทางด้าน
ผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดผ้ายีนให้เหมาะสมมากที่สุดและนาข้อมูลที่ได้มาผลสรุปในงานวิจัย ผลการวิจัย
พบว่าผู้เช่ียวชาญ มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับดีซึ่งแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์จากแผ่นอัดผ้า
ยีนที่ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยมีประสิทธิภาพที่สามารถตอบความต้องการและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

 
 



    
 

บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม 

สําหรับอาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้แยกระเบียบวิธีวิจัยออกเป็นขั้นตอนตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เป็น ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย          

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและข้ีโฟม
สําหรับอาคารสํานักงาน 

ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 

ขั้นตอนที่ 1. เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย  
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สนใจรูปแบบวัสดุตกแต่ง สําหรับอาคารสํานักงาน เพ่ือ
สอบถามความต้องการข้อมูลด้านรูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย          

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคหรือบุคคลที่สนใจรูปแบบวัสดุตกแต่ง สําหรับอาคารสํานักงาน ทั้ง
ชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี จํานวน 100 คน 

 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยทําการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Rating scale) 
5 ระดับ โดยเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังน้ี 

5 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    มากที่สุด 
4 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    มาก 
3 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    ปานกลาง 
2 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    น้อย 
1 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    น้อยที่สุด 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านรูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทาง
ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และนําข้อมูลมา

คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

 
4.50 – 5.00     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มากที่สุด 
3.50 – 4.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มาก 
2.50 – 3.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    ปานกลาง 
1.50 – 2.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    น้อย 
1.00 – 1.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    น้อยที่สุด 

 
ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม สําหรับ
อาคารสํานักงาน 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ ผู้เช่ียวชาญด้านด้านวัสดุการออกแบบ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือประเมินการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม 
สําหรับอาคารสํานักงาน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ  ผู้เช่ียวชาญด้านด้านวัสดุการออกแบบ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือประเมินการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม 
สําหรับอาคารสํานักงานจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 

1. ผศ.ดร. ทรงวุฒิ เอกวุฒิวงศา อาจารย์ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                        

2. อ.ธีราทัต เลิศชํ่าชองกุล อาจารย์ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง    

3. ผศ.ดร.ธเนศ ภิรมย์การ อาจารย์ประจําสาขาวิชาครุศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง                             
  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบประเมิน  โดยประเมินด้านรูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม เป็นแบบ
มีโครงสร้าง (Rating scale) 5 ระดับ โดยเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังน้ี 

                     5 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    มากที่สุด 
                     4 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    มาก 
                     3 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    ปานกลาง 
                     2 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    น้อย 
                     1 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    น้อยที่สุด 
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว

และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินแบบมี
โครงสร้างจากผู้เช่ียวชาญ เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือนําไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอน
ต่อไป 

 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว
และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญและสรุปผลในรูปแบบของการคํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

 
ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

ประชากร คือ  ผู้มีประสบการณ์ในด้านวัสดุวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป และกระบวนการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย          

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้มีประสบการณ์ในด้านวัสดุวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป และกระบวนการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมจํานวน 3-5 คน  

  
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม โดยผู้วิจัยทําการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Rating scale) 5 
ระดับ โดยเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังน้ี 

                     5 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    มากที่สุด 
                     4 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    มาก 
                     3 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    ปานกลาง 
                     2 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    น้อย 
                     1 หมายถึง    มีความพึงพอใจ    น้อยที่สุด 

 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือ
นําไปสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
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4. การวิเคราะห์ข้อมูล   
การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยนําข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาวิเคราะห์และนําข้อมูลมา

คํานวณหาค่าเฉลี่ย (Mean: ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เกณฑ์ใน
การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
                     4.50 – 5.00     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มากที่สุด 
                     3.50 – 4.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    มาก 
                     2.50 – 3.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    ปานกลาง 
                     1.50 – 2.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    น้อย 
                     1.00 – 1.49     หมายถึง    มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ    น้อยที่สุด 



    
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ในการวิจัยการออกแบบ และพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม 

สําหรับอาคารสํานักงาน ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร จากการสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ แบบสอบถามความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ นํามาวิเคราะห์การวิจัย 3 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย      

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จาก
ฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญ 

ขั้นตอนที่ 2 เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและข้ีโฟม
สําหรับอาคารสํานักงาน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนใหม่ จากกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ บริเวณภายในสํานักงาน และในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 100 คน แบ่งเป็นชาย 30 คน หญิง 70 คน เฉพาะชาวไทย รวม
ทั้งหมด 100 คน  

ขั้นตอนที่ 3 เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
งานวิจัยการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับ

อาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติ และศึกษาถึงข้ันตอนกรรมวิธีการผลิตของแผ่นอัดฟางข้าว และ
ขี้โฟม โดยในส่วนเน้ือหาการวิเคราะห์ของขั้นตอนน้ีเพ่ือจะได้เข้าใจ และรู้ถึงคุณสมบัติของแผ่นอัดฟาง
ข้าว และขี้โฟม จากกรรมวิธีในการผลิต และนําผลข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่น
อัดฟางข้าว และขี้โฟม  

 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปจากฟางข้าว เพื่อนํามาเป็น
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย  ประกอบด้วย 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จาก
ฟางข้าว และข้ีโฟม สําหรับอาคารสํานักงาน ประกอบด้วยผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือสรุปคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนา และเป็นแนวทางการออกแบบ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้
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มากที่สุดได้ ผู้วิจัยได้พิจารณาชนิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ในอาคารสํานักงานมีความเหมาะสม และ
น่าสนใจในการพัฒนารูปแบบ และสามารถประยุกต์ใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทน
ไม้ จากแผ่นอัดฟางข้าว และขี้โฟม เพ่ือสรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนา 3 รูปแบบ 
แล้วนํามารับการประเมินความ คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เพ่ือหาแนวทางในการสรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนาผลิตภัณฑ์สรุปผลได้
ดังต่อไปนี้ 

คําช้ีแจง: สรุปความคิดเห็นของของผู้ทรงคุณวุฒิและ ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (การประเมินผลิตภัณฑ์ จากคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ชนิดของรูปแบบว่ามีความเหมาะสม 
และน่าสนใจในการนํามาพัฒนารูปแบบ และทําการพัฒนาเพ่ือการประยุกต์ใช้งานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากฟางข้าวและขี้โฟม แบบที่ 1,แบบที่ 2,แบบที่ ปรากฏผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้) 

 
ตารางที่ 1 การพิจารณาเลือกชนิดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์  

 

ลําดับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
อาคารสํานักงาน

ชนิดและรายละเอยีด เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

แบบ
ท่ี 
1 

 
 
 
 
 
 
 

www.maneemanee.com 

ผนังตกแต่งภายในสํานักงาน  
(wall interior decoration for office)
เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งผนังที่เน้นการใช้งาน
ภายในอาคาร  

  

แบบท่ี 

2 
 
 
 
 
 
 
 

ฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) 
ที่เน้นการใช้งานภายในอาคาร โครงสร้าง
ที่เหมาะสมการใช้งาน 
 

  

แบบท่ี 
3 

 
 
 
 
 
 
 

www.paortsann.com.tw 

ผลิตภัณฑ์แขวนผนังโลหะช้ันนิตยสาร
สํานักงาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้งาน
ภายในอาคาร 
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สรุป ผลการประเมินการเลือกชนิด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนารูปแบบว่า
มีความเหมาะสม และน่าสนใจในการนํามาพัฒนา เพ่ือการประยุกต์ใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทดแทนไม้จากฟางข้าว และขี้ โฟม ทั้ ง 3 รูปแบบ ( แบบที่ 1,แบบที่ 2, แบบที่ 3 ) จากกลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 ท่าน รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่มี
ความเหมาะสมมากที่สุด โดยชนิด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เหมาะสมแก่การประยุกต์ใช้งานใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากฟางข้าว และขี้โฟม รูปแบบที่ 1 ได้เป็นอันดับที่ 2 เป็นรูปแบบที่
มีความเหมาะสมปานกลาง และ รูปแบบที่ 1 เป็นอันดับสุดท้าย เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมน้อย
ที่สุด โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนการปรับปรุงด้านโครงสร้างตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้งาน
เน้ือวัสดุร่วมกันทั้งวัสดุทดแทนไม้ที่พัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับช้ินงาน 
จากปัญหาและ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญผู้วิจัยจะนํามาพัฒนาในด้าน
โครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นจากฟางข้าว และขี้โฟม  
 
2. ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม 
สําหรับอาคารสํานักงาน 

2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้องด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ภายในสํานักงาน รวมถึงวัสดุใกล้เคียงที่ใช้ในการผลิตในรูปแบบต่างๆ รวมถึง
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเป็นวัสดุทดแทนไม้ครอบคลุมแนวคิดหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์  ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้าน
กระบวนการผลิต โดยคํานึงถึงโครงสร้างวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต จํานวน 3 รูปแบบ และนําไปเขียน
โปรแกรม 3 มิติ เพ่ือให้สมจริงมากที่สุด จากน้ันนํารูปแบบที่ได้ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญด้าน
การออกแบบและผลิตเคร่ืองประดับและผลการประเมิน ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 แสดงฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) รูปแบบที่ 1 
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ภาพท่ี 29 แสดงการจัดวางฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) รูปแบบที่ 1 
 

จากภาพรูปแบบที่ 1 ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) โดยใช้
รูปทรงเรขาคณิต ประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยเข้ากับการออกแบบร่วมกับวัสดุทดแทนไม้ที่ผลิตจากฟาง
ข้าว และขี้โฟม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 30 แสดงฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) รูปแบบที่ 2 
 

จากภาพรูปแบบที่ 2 ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) โดยใช้
เทคนิคการปรบัเปลี่ยนการใช้งาน ประยุกต์เข้ากับการออกแบบร่วมกับวัสดุทดแทนไม้ที่ผลิตจากฟาง
ข้าว และขี้โฟม  
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ภาพท่ี 31 แสดงฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) รูปแบบที่ 3 
 

จากภาพรูปแบบที่ 3 ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) โดยใช้
เทคนิคการปรบัเปลี่ยนการใช้งาน ประยุกต์เข้ากับการออกแบบร่วมกับวัสดุทดแทนไม้ที่ผลิตจากฟาง
ข้าว และขี้โฟม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 32 แสดงการปรับเปล่ียนการจัดวาง รูปแบบที่ 3 
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ภาพท่ี 33 แสดงการปรับเปล่ียนการจัดวาง รูปแบบที่ 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 34 แสดงการปรับเปล่ียนการจัดวาง รูปแบบที่ 3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 35 แสดงการปรับเปล่ียนการจัดวาง รูปแบบที่ 3 
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ตารางที ่2 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  
และด้านโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์  

 

 
รายละเอียดการประเมิน 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 
 

(N=3)
SD. 

 
 
(N=3)

SD. 
 

 
(N=3) 

SD. 
 

ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ 
1.รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน  

 
3.67 

 
0.57 

 
3.33 

 
0.57 

 
3.67 

 
0.57 

2.การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลัก
ของผลิตภัณฑ์ 

3.00 0.00 2.33 0.57 3.67 0.57 

3.รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง  2.33 0.57 2.67 0.57 4.33 0.57 
4.ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้ 2.67 0.57 2.67 0.57 3.67 0.57 
5.ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาการใช้งาน 3.00 0.00 3.33 0.57 3.67 0.57 

รวม 2.93 0.34 2.86 0.57 3.80 0.57
ด้านความงาม 
1.รูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม 

 
2.67 

 
0.57 

 
3.33 

 
0.57 

 
3.67 

 
0.57 

2.มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้
สอยหลักของผลิตภัณฑ์ 

2.33 0.57 2.67 0.57 3.33 0.57 

3.ความลงตัวในส่วนของโครงสร้างและวัสดุ 3.00 0.00 3.00 0.00 4.33 0.57 
รวม 2.66 0.38 3.00 0.38 3.77 0.57

ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน 
1.โครงส ร้างและความแข็ งแรงทนทานของ
ผลิตภัณฑ์จากวัสดุ 

 
3.33 

 
0.57 

 
2.67 

 
0.57 

 
3.67 

 
0.57 

2.ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ 2.67 0.57 2.67 0.57 4.33 0.57 
3.การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก 3.00 0.00 3.00 0.00 4.67 0.57 

รวม 3.00 0.38 2.78 0.38 4.22 0.57
ด้านกระบวนการผลิต 
1.วัสดุในการผลิตมีความเหมาะสม  

 
2.33 

 
0.57 

 
2.67 

 
0.57 

 
3.67 

 
0.57 

2.มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต  2.67 0.57 3.00 0.00 3.33 0.57 
3.กระบวนการผลิ ต วัส ดุทดแทน ไม้ มี ค วาม
เหมาะสมในการนํา ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิต
วัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายในสํานักงาน 

3.33 0.57
7 

3.67 0.57 4.33 0.57 

4.วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหาได้ง่ายในท้องถิ่น 2.33 0.57 3.33 0.57 4.33 0.57 
5.กระบวนการผลิตมีความเหมาะสมกับวัสดุ 3.33 0.57 3.00 0.00 3.33 0.57 

รวม 2.79 0.57 3.13 0.34 3.79 0.57 
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จากตารางท่ี 2 ผู้วิจัยนํารูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 รูปแบบ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ทําการประเมิน 
และนําแบบประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซึ่งสามารถ
สรุปประเด็นสําคัญที่จะนําไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนต่อไป ดังน้ี 

 
ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ สรุปการประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
อันดับที่ 1 คือ รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย (x̄=3.80) โดยให้ระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง ค่าเฉลี่ย (x̄=4.33) และน้อยที่สุด คือ 
ความเหมาะสมในการรูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน , การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการ
ใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์ ,ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้ และความสะดวกสบายของการ
บํารุงรักษาการใช้งาน จํานวน ค่าเฉลี่ย (x̄=3.67)  

อันดับที่ 2 คือ รูปแบบที่ 1 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (x̄=2.93) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน ค่าเฉลี่ย (x̄=3.67) 
และน้อยที่สุด คือ รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง ค่าเฉลี่ย (x̄=2.33)  

อันดับที่ 3 คือ รูปแบบที่ 2 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (x̄=2.86)โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน , ความสะดวกสบาย
ของการบํารุงรักษาการใช้งาน ค่าเฉลี่ย (x̄=3.33) และน้อยที่สุด คือ การออกแบบมีความสัมพันธ์กับ
การใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย (x̄=2.33) 

 
ด้านความงาม สรุปการประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
          อันดับที่ 1 คือ รูปแบบที่ 3 มีความเหมะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̄=3.77) โดยให้ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง ความลงตัวในส่วนของโครงสร้างและวัสดุ ค่าเฉลี่ย (x̄=4.33) และน้อย
ที่สุด คือ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย (x̄=3.33)       
          อันดับที่ 2 คือ รูปแบบที่ 2 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย (x̄=3.00) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากในเรื่อง รูปแบบผลิตภัณฑ์สื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย (x̄=3.33) และน้อยที่สุด คือ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้
สอยหลักของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย (x̄=2.67)  
           อันดับที่ 3 คือ รูปแบบที่ 1 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย (x̄=2.66) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากในเร่ืองความลงตัวในส่วนของโครงสร้างและวัสดุ ค่าเฉลี่ย (x̄=3.00) และน้อย
ที่สุด คือ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย (x̄=2.33) 
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ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน สรุปการประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

อันดับที่ 1 คือ รูปแบบที่ 3 มีความเหมะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̄=4.22) โดยให้ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง การบํารุงรักษาไม่ ยุ่งยาก ค่าเฉลี่ย (x̄=4.67) และน้อยที่สุด คือ 
โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ ค่าเฉลี่ย (x̄=3.67)  

อันดับที่ 2 คือ รูปแบบที่ 1 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (x̄=3.00) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ 
ค่าเฉลี่ย(x̄=3.33) และน้อยที่สุด คือ ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติค่าเฉลี่ย (x̄=2.67)  

อันดับที่ 3 คือ รูปแบบที่ 2 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (x̄=2.78) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากในเรื่อง การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก ค่าเฉลี่ย (x̄=3.00) และน้อยที่สุด คือ 
โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุและความทนทานการใช้งานใน
สภาพแวดล้อมปกติ ค่าเฉลี่ย (x̄=2.67)  

 
ด้านกระบวนการผลิต สรุปการประเมินความคิดเห็นมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 อันดับที่ 1 รูปแบบที่ 3 มีความเหมะสมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̄=3.79) โดยให้ระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้มีความเหมาะสมในการนํา ไป
ประยุกต์ใช้งานในการผลิตวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายในสํานักงาน และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหาได้ง่าย
ในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย (x̄=4.33) และน้อยที่สุด คือ มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต และ
กระบวนการผลิตมีความเหมาะสมกับวัสดุ ค่าเฉลี่ย (x̄=3.33)  

อันดับที่ 2 คือ รูปแบบที่ 2 มีความเหมะสมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (x̄=3.13) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเร่ือง กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้มีความเหมาะสมในการนํา ไป
ประยุกต์ใช้งานในการผลิตวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายในสํานักงาน ค่าเฉล่ีย (x̄=3.67) และน้อยที่สุด คือ 
วัสดุในการผลิตมีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ย (x̄=2.67)  

อันดับที่ 3 คือ รูปแบบที่ 1 มีความเหมะสมอยู่ในระดับน้อย ค่าเฉล่ีย (x̄=2.79) โดยให้ระดับ
ความพึงพอใจมากในเรื่อง กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้มีความเหมาะสมในการนํา ไปประยุกต์ใช้
งานในการผลิตวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายในสํานักงาน และกระบวนการผลิตมีความเหมาะสมกับวัสดุ 
ค่าเฉล่ีย (x̄=3.33) และน้อยที่สุด คือ วัสดุในการผลิตมีความเหมาะสม และวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตหา
ได้ง่ายในท้องถิ่นค่าเฉลี่ย (x̄=2.33)  
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ตารางที่ 3 แสดงลําดับรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้าน
ความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต  

 
 

รูปแบบ 
ด้านประโยชน์

ใช้สอย 
ด้านความ

งาม 
ด้านความคงทน
แข็งแรงในการ

ใช้งาน 

ด้านกระบวน 
การผลิต 

 
รวม 

อัน 
ดับ

x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D. x̄ S.D.  

แบบที่ 1 2.93 0.34 2.66 0.38 3.00 0.38 2.79 0.57 2.84 0.41 3 

แบบที ่2 2.86 0.57 3.00 0.38 2.78 0.38 3.13 0.34 2.94 0.41 2 
แบบที่ 3 3.80 0.57 3.77 0.57 4.22 0.57 3.79 0.57 3.89 0.57 1 

 
จากตารางที่ 3 แสดงลําดับรวม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ด้านประโยชน์ใช้สอยของ

ผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต ตามความ
คิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ มีผลดังน้ี  

รูปแบบที่ 1 ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงใน
การใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=2.84) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง อยู่ใน
อันดับที่ 3  

รูปแบบที่ 2 ด้านด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรง
ในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉล่ียรวม (x̄=2.94) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง อยู่ใน
อันดับที่ 2  

รูปแบบที่ 3 ด้านด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรง
ในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.89)  ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมากอยู่ใน 
อันดับที่ 1 

 เน่ืองจากรูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน (x̄=3.89) อยู่ในอันดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบ
ตามรายข้อดังกล่าว ไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมากข้ึน 
ซึ่งได้รูปแบบดังภาพที่ และนําไปผลิตเป็นต้นแบบต่อไป 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ 
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาข้ึนใหม่ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริเวณภายในสํานักงาน และในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 100 คน เฉพาะชาวไทย รวมทั้งหมด 100 คน สามารถวิเคราะห์
ตามแบบประเมินความพึงพอใจได้ 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ จากการประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ัน

สํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) ในด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความ
คงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต  

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค 
 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  
 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากการประยุกต์ในการสร้างต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION )  
ระดับสูงสุด คือ เพศหญิง (ร้อยละ 70)  
ระดับสูงสุด คือ อายุ 25 – 34 ปี (ร้อยละ 49)  
ระดับสูงสุด คือ ลูกจ้าง พนักงานบริษัท (ร้อยละ 60)  
ระดับสูงสุด คือ รายได้/เดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 45)  
ระดับสูงสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 80 )  

 

  ผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ ชาย 30 30 
หญิง 70 70 

อายุ ตํ่ากว่า 25 ปี  11 11 
25 – 34 ปี 49 49 
35 – 44 ปี 22 22 
45 ปีขึ้นไป 18 18 

อาชีพ 
 
 

ข้าราชการ ,รัฐวิสาหกิจ 30 30 
ลูกจ้าง พนักงานบริษัท 60 60 
ธุรกิจส่วนตัว 10 10 
อ่ืน ๆ โปรดระบุ - - 

รายได้/เดือน 10,001-20,000 บาท 45 45 
20,001-30,000 บาท 35 35 
30,001 บาทข้ึนไป 20 20 

ระดับการศึกษา 
 
 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 15 15 
ปริญญาตรี 80 80 
ปริญญาโท ขึ้นไป 5 5 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ จากการประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน 
(OFFICE  PARTITION) ในด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทน
แข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต  ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยใช้ค่าเฉล่ีย และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 100 คน 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
 

รายละเอียดการประเมิน x̄ SD ความหมาย 
ด้านประโยชนใ์ช้สอยของผลติภัณฑ์ 
1. การออกแบบสามารถสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 

 
3.83 

 
0.71 

 
ดีมาก 

2. การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของ
ผลิตภัณฑ์ 

3.64 0.65 ดี 

3. รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง 3.62 0.63 ดี 
4. ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้ 3.70 0.62 ดี 
5. ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาหลังการใช้ 3.63 0.59 ดี 

รวม 3.68 0.64 ดี 
ด้านความงาม 
1. รูปแบบผลติภัณฑ์ สามารถสื่อถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ
สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม 

 
3.66 

 
0.62 

 
ดีมาก 

2. รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเรียบง่าย เหมาะสมกับ
ความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์ 

3.63 0.63 ดี 

3. ความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง และวัสดุ 3.49 0.64 ดี 
รวม 3.59 0.63 ดี 

ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน 
1. โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุ 

 
3.58 

 
0.65 

 
ดี 

2. ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ 3.62 0.66 ดีมาก 
3. การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก 3.58 0.63 ดี 

รวม 3.59 0.65 ดี 
ด้านกระบวนการผลิตวัสดุ 
1. วัสดุในการผลิตมีความเหมาะสม  

 
3.62 

 
0.64 

 
ดี 

2. มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต  3.70 0.65 ดี 
3. ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ 3.54 0.59 ดี 
4. ราคาต้นทุนในการผลิตผลติภัณฑ์มีความเหมาะสม 3.72 0.60 ดีมาก 
5. ความเป็นไปได้ในการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด 3.67 0.60 ดี 

รวม 3.65 0.62 ดี 
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 จากตาราง 5 สรุปการแสดงค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม 
ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทั้งหมดจํานวน 100 คน 

 อันดับที่ 1 คือ ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉล่ียรวม (x̄=3.68) โดยให้ระดับความ
พึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การออกแบบสามารถสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (x̄=3.83) 
และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องรูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง (x̄=3.62) 

อันดับที่ 2 คือ ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=3.65 ) โดยให้ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเร่ือง ราคาต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=3.72 ) และระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ ค่าเฉลี่ยรวม ( 
x̄=3.54 ) 

 อันดับที่ 3 คือ ด้านความงาม ค่าเฉล่ียรวม ( x̄=3.59 ) โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่อง รูปแบบผลิตภัณฑ์ สามารถส่ือถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=3.66 ) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง 
และวัสดุ ค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=3.49 ) 

ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน (x̄=3.59) โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง 
ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ ค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=3.62 ) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ในเรื่องโครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ และการบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก
ค่าเฉลี่ยรวม ( x̄=3.58 )  

สรุป ผลการประเมินความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ในการ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั้นสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) ในด้านประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ย 
โดยรวมในทุกด้านเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับ ดี เป็นข้อมูลสรุปอธิบายผลการวิจัยให้มีความชัดเจน
สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมากย่ิงขึ้น 
 
3. ผลการวิเคราะห์กรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

งานวิจัยการออกแบบ และพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม ใน
ส่วนเนื้อหาในการวิเคราะห์ของขั้นตอนน้ี ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติ และศึกษาถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิต 
เพ่ือจะได้เข้าใจ และรู้ถึงกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิต รวมถึงการทดสอบคุณสมบัติของ
แผ่นอัดฟางข้าว และข้ีโฟม จากกรรมวิธีในการผลิต และนําผลข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดฟางข้าว และขี้โฟม โดยมีลําดับข้ันในการผลิตดังต่อไปนี้ 

 กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟางข้าว และขี้โฟม ขั้นตอนกระบวนการในการผลิต (เครื่องจักรและ
วัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละข้ันตอน) 
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ภาพท่ี 36 แสดงการบดฟางข้าว ด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพท่ี 37 แสดงการบดฟางข้าว ด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
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 ภาพท่ี 38 แสดงการบดข้ีโฟม ด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 39 แสดงการบดขี้โฟม ด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
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ภาพท่ี 40 แสดงข้ีโฟมท่ีผ่านกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 41 แสดงข้ีโฟมท่ีผ่านกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
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ภาพท่ี 42 แสดงการช่ังนํ้าหนักข้ีโฟมท่ีผ่านกระบวนการบดด้วยเคร่ืองจักรบดหยาบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 43 แสดงการช่ังนํ้าหนักข้ีโฟมท่ีผ่านกระบวนการบดด้วยเคร่ืองจักรบดหยาบ 
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ภาพท่ี 44 แสดงการช่ังนํ้าหนักฟางข้าวที่ผ่านกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรบดหยาบ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 45 แสดงการผสมกาวฟางข้าวกับข้ีโฟม ด้วยเครื่องจักรผสมกาว 
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ภาพท่ี 46 แสดงฟางข้าวผสมขี้โฟม ทีผ่่านการผสมกาวด้วยเคร่ืองจักรผสมกาว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 47 แสดงการช่ังนํ้าหนักฟางข้าวผสมขี้โฟม ทีผ่่านการผสมกาวด้วยเคร่ืองจักรผสมกาว 
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ภาพท่ี 48 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 49 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
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ภาพท่ี 50 แสดงการเตรียมแผ่น เพ่ือเข้าเครื่องอัดร้อน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 51 แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมเข้าเคร่ืองอัดร้อน 
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ภาพท่ี 52 แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 53 แสดงการนําวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
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ภาพท่ี 54 แสดงแผ่นอัดวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 55 แสดงแผ่นอัดวัสดุฟางข้าวผสมขี้โฟมท่ีผ่านการอัดด้วยเครื่องอัดร้อน 
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ตารางที่ 6 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม  
การทดสอบ IB 

    ชนิด 
กว้าง  

(mm.) 
ยาว  

(mm.)
พ้ืนที่  

(mm2) 
P  

(kg) 
IB  

(MPa) 
IB เฉลี่ย  
(MPa) 

MPI  
5% 

โฟม 

5 

11 
50 50 2500 74 0.29 

0.307 

0.274 

50 50 2500 81 0.32 
50 50 2500 80 0.31 

12 
50 50 2500 59 0.23 

0.251 50 50 2500 68 0.27 
50 50 2500 65 0.26 

13 
50 50 2500 72 0.28 

0.263 50 50 2500 69 0.27 
50 50 2500 60 0.24 

โฟม 

10 

21 
50 50 2500 41 0.16 

0.166 

0.216 

50 50 2500 39 0.15 
50 50 2500 47 0.18 

22 
50 50 2500 53 0.21 

0.255 50 50 2500 78 0.31 
50 50 2500 64 0.25 

23 
50 50 2500 51 0.20 

0.226 50 50 2500 72 0.28 
50 50 2500 50 0.20 

โฟม 

15 

31 
50 50 2500 87 0.34 

0.331 

0.300 

50 50 2500 96 0.38 
50 50 2500 70 0.27 

32 
50 50 2500 90 0.35 

0.302 50 50 2500 72 0.28 
50 50 2500 69 0.27 

33 
50 50 2500 70 0.27 

0.267 50 50 2500 69 0.27 
50 50 2500 65 0.26 
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ตารางที่ 6 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม (ต่อ) 
 

    ชนิด 
กว้าง  

(mm.) 
ยาว  

(mm.)
พ้ืนที่  

(mm2) 
P  

(kg) 
IB  

(MPa) 
IB เฉลี่ย  
(MPa) 

MPI  
7% 

โฟม 

5 

11 
50 50 2500 48 0.19 

0.200 0.204 50 50 2500 50 0.20 
50 50 2500 55 0.22 

12 
50 50 2500 45 0.18 0.171 
50 50 2500 40 0.16 

 

 

50 50 2500 46 0.18 

13 
50 50 2500 63 0.25 

0.242 50 50 2500 43 0.17 
50 50 2500 79 0.31 

โฟม 

10 

21 
50 50 2500 65 0.26 

0.246 

0.248 

50 50 2500 61 0.24 
50 50 2500 62 0.24 

22 
50 50 2500 63 0.25 

0.249 50 50 2500 62 0.24 
50 50 2500 65 0.26 

23 
50 50 2500 66 0.26 

0.250 50 50 2500 64 0.25 
50 50 2500 61 0.24 

โฟม 

15 

31 
50 50 2500 131 0.51 

0.360 

0.264 

50 50 2500 75 0.29 
50 50 2500 69 0.27 

32 
50 50 2500 60 0.24 

0.220 50 50 2500 53 0.21 
50 50 2500 55 0.22 

33 
50 50 2500 54 0.21 

0.212 50 50 2500 53 0.21 
50 50 2500 55 0.22 
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ตารางที่ 7 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม  
การทดสอบ MOR ,MOE 
 

  
ชนิด

กว้าง 
(mm.) 

หนา 
(mm.) 

ยาว 
(mm.)

ปริมาตร
(cm3)

MOR 
(MPa) 

MOR เฉลี่ย 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOE เฉลี่ย (MPa) 

MPI 
5% 

โฟม 
5 

11 
50 34.5 280  17.03 

16.71 

17.56 

1,697.00 
1,624.67 

1,686.56 

50 34.5 280  18.88 1,835.00 
50 34.5 280  14.22 1,342.00 

12 
50 34.5 280  19.06 

17.79 
1,781.00 

1,669.00     20.80 1,830.00 
    13.50 1,396.00 

13 
    18.26 

18.19 
1,820.00 

1,766.00     18.34 1,809.00 
    17.98 1,669.00 

โฟม 
10 

21 
    22.81 

21.14 

21.08 

1,976.00 
1,860.33 

1,857.56 

    23.46 2,060.00 
    17.15 1,545.00 

22 
    23.97 

21.90 
2,067.00 

1,922.67     17.83 1,603.00 
    23.89 2,098.00 

23 
    14.44 

20.19 
1,388.00 

1,789.67     24.72 2,096.00 
    21.41 1,885.00 

โฟม 
15 

31 
    20.49 

24.38 

23.00 

1576 
1,921.67 

1,806.78 

    25.49 2109 
    27.17 2080 

32 
    22.13 

22.53 
1811 

1,791.00     22.3 1772 
    23.17 1790 

33 
    23.04 

22.08 
1705 

1,707.67     19.06 1425 
    24.13 1993 
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ตารางที่ 7 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม (ต่อ) 
 

  
ชนิด

กว้าง 
(mm.) 

หนา 
(mm.) 

ยาว 
(mm.)

ปริมาตร
(cm3)

MOR 
(MPa) 

MOR เฉลี่ย 
(MPa) 

MOE 
(MPa) 

MOE เฉลี่ย (MPa) 

MPI 
7% 

โฟม 
5 

11 
    20.48 

21.66 

20.23 

1634 
1,691.33 

1,710.22 

    19.9 1656 
    24.6 1784 

12 
    18.95 

19.87 
1625 

1,719.67     18.93 1783 
    21.73 1751 

13 
    18.94 

19.17 
1778 

1,719.67     18 1568 
    20.57 1813 

โฟม 
10 

21 
    14.82 

18.76 

20.20 

1405 
1,616.33 

1,720.33 

    20.83 1676 
    20.63 1768 

22 
    22.13 

20.57 
1985 

1,777.33     22.95 1896 
    16.64 1451 

23 
    20.38 

21.27 
1829 

1,767.33     22.86 1714 
    20.56 1759 

โฟม 
15 

31 
    16.18 

23.01 

24.23 

1416 
1,790.33 

1,878.00 

    28.09 2095 
    24.76 1860 

32 
    23.76 

24.26 
1863 

1,897.67     24.21 1854 
    24.81 1976 

33 
    26.59 

25.42 
2007 

1,946.00     23.76 1924 
    25.91 1907 
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ตารางที่ 8 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม  
การทดสอบ ความช้ืน ความหนาแน่น 

 

  
ชนิด 

กว้าง 
(mm.) 

หนา 
(mm.) 

ยาว 
(mm.) 

ปริมาตร 
(cm3)

นน. 
ก่อนอบ 

(g) 

นน. 
หลังอบ 

(g) 

ความชื้น 
(%) 

MC เฉลี่ย 
(%) 

ความ
หนาแน่น 
(g/cm3) 

DC เฉลี่ย 
(g/cm3) 

MPI 
5% 

โฟม 
5 

11 
50.60 9.52 50.38 24.27 20.21 18.68 8.19 

8.67 

9.28 

0.83 
0.828

0.790

50.66 9.56 50.30 24.36 20.54 18.92 8.56 0.84 
50.64 9.80 50.40 25.01 20.18 18.47 9.26 0.81 

12 
50.76 9.84 50.40 25.17 19.65 18.03 8.99 

9.04 
0.78 

0.79450.68 9.66 50.42 24.68 20.16 18.5 8.97 0.82 
50.74 9.86 50.30 25.16 19.76 18.1 9.17 0.79 

13 
50.68 9.84 50.36 25.11 19.56 17.99 8.73 

10.13
0.78 

0.74850.68 9.54 50.68 24.50 18.74 16.73 12.01 0.76 
50.66 10.04 50.62 25.75 18.07 16.48 9.65 0.70 

โฟม 
10 

21 
50.64 9.22 50.62 23.63 19.47 18.04 7.93 

8.33 

8.27 

0.82 
0.749

0.781

50.74 9.76 50.74 25.13 18.02 16.61 8.49 0.72 
50.50 9.18 50.66 23.49 16.61 15.30 8.56 0.71 

22 
50.66 9.48 50.46 24.23 18.70 17.27 8.28 

8.33 
0.77 

0.77550.36 9.32 50.68 23.79 19.38 17.97 7.85 0.81 
50.60 9.50 50.66 24.35 17.96 16.50 8.85 0.74 

23 
50.36 9.66 50.78 24.70 18.81 17.34 8.48 

8.16 
0.76 

0.82050.70 9.76 50.54 25.01 21.41 19.85 7.86 0.86 
50.46 9.88 50.66 25.26 21.24 19.64 8.15 0.84 

โฟม 
15 

31 
50.42 7.92 50.62 20.21 17.97 16.68 7.73 

8.13 

8.03 

0.89 
0.861

0.835

50.48 8.2 50.66 20.97 17.08 15.83 7.90 0.81 
50.68 7.86 50.64 20.17 17.76 16.33 8.76 0.88 

32 
50.3 9.32 50.64 23.74 20.9 19.39 7.79 

8.33 
0.88 

0.85350.6 8.7 50.6 22.28 19.61 18.09 8.40 0.88 
50.7 9.16 50.76 23.57 18.79 17.27 8.80 0.80 

33 
50.64 9.08 50.58 23.26 18.48 17.24 7.19 

7.64 
0.79 

0.79250.46 8.8 50.64 22.49 17.44 16.16 7.92 0.78 
50.52 8.9 50.64 22.77 18.34 17.01 7.82 0.81 
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ตารางที่ 8 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม (ต่อ)  
 

  
ชนิด 

กว้าง 
(mm.) 

หนา 
(mm.) 

ยาว 
(mm.) 

ปริมาตร 
(cm3)

นน. 
ก่อนอบ 

(g) 

นน. 
หลังอบ 

(g) 

ความชื้น 
(%) 

MC เฉลี่ย 
(%) 

ความ
หนาแน่น 
(g/cm3) 

DC เฉลี่ย 
(g/cm3) 

MPI 
7% 

โฟม 
5 

11 
50.8 10.36 50.64 26.65 17.19 15.71 9.42 

9.11 

9.29 

0.64 
0.698

0.714

50.76 10.12 50.4 25.89 19.14 17.65 8.44 0.74 
50.48 10.32 50.7 26.41 18.73 17.11 9.47 0.71 

12 
50.74 9.94 50.64 25.54 17.39 15.92 9.23 

9.36 
0.68 

0.69150.5 9.68 50.62 24.75 19.2 17.62 8.97 0.78 
50.74 10 50.62 25.68 15.79 14.37 9.88 0.61 

13 
50.54 9.9 50.82 25.43 18.55 16.96 9.38 

9.39 
0.73 

0.75550.7 9.28 50.48 23.75 17.73 16.18 9.58 0.75 
50.66 9.2 50.58 23.57 18.61 17.04 9.21 0.79 

โฟม 
10 

21 
50.62 9.2 50.72 23.62 16.8 15.48 8.53 

8.87 

8.80 

0.71 
0.701

0.724

50.5 9.1 50.74 23.32 16.66 15.32 8.75 0.71 
50.76 9.54 50.44 24.43 16.52 15.11 9.33 0.68 

22 
50.5 9.12 50.66 23.33 17.34 15.95 8.71 

8.73 
0.74 

0.73050.54 9.58 50.74 24.57 16.45 15.08 9.08 0.67 
50.66 9.36 50.5 23.95 18.6 17.16 8.39 0.78 

23 
50.38 9.52 50.66 24.30 17.83 16.37 8.92 

8.79 
0.73 

0.74050.72 9.46 50.62 24.29 16.97 15.54 9.20 0.70 
50.6 9.58 50.8 24.63 19.39 17.91 8.26 0.79 

โฟม 
15 

31 
50.66 9.56 50.66 24.54 17.84 16.39 8.85 

8.42 

8.55 

0.73 
0.824

0.783

50.48 8.84 50.64 22.60 19.17 17.71 8.24 0.85 
50.4 9.46 50.58 24.12 21.6 19.97 8.16 0.90 

32 
50.72 9.36 50.5 23.97 19.17 17.74 8.06 

8.13 
0.80 

0.83250.6 9.36 50.32 23.83 20.33 18.83 7.97 0.85 
50.44 8.84 50.62 22.57 19.04 17.57 8.37 0.84 

33 
50.6 8.38 50.38 21.36 16.27 14.96 8.76 

9.10 
0.76 

0.69450.82 9.74 50.72 25.11 15.8 14.49 9.04 0.63 
50.6 8.3 50.48 21.20 14.64 13.37 9.50 0.69 
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ตารางที่ 9 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม 
การทดสอบ TS 

 

ลําดับ ชนิด 
ความหนาก่อนแช ่

เฉลี่ย 
ความหนาหลังแช่ 24 ชม. 

เฉลี่ย 
TS 24 
ชม. 
(%) 

TS 24 ชม.
เฉลี่ย(%) 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

MPI 
5% 

โฟม 
5 

11 
9.61 9.58 9.61 9.52 9.580 10.27 10.03 10.41 10.12 10.208 6.550 

6.355

6.005

9.52 9.53 9.58 9.55 9.545 10.03 10.18 10.12 10.21 10.135 6.181 
9.4 9.61 9.65 9.54 9.550 9.87 10.27 10.19 10.29 10.155 6.335 

12 
9.9 9.99 9.9 9.79 9.895 10.33 10.52 10.43 10.24 10.380 4.901 

5.4789.68 9.68 9.76 9.8 9.730 10.25 10.27 10.5 10.35 10.343 6.295 
9.8 9.75 9.69 9.72 9.740 10.32 10.19 10.16 10.33 10.250 5.236 

13 
9.85 9.77 9.84 9.91 9.843 10.4 10.3 10.4 10.53 10.408 5.740 

6.18110.02 9.95 9.91 9.96 9.960 10.7 10.57 10.53 10.67 10.618 6.601 
9.77 9.7 9.81 9.91 9.798 10.24 10.36 10.56 10.46 10.405 6.201 

โฟม 
10 

21 
9.07 9.08 9.12 9.71 9.245 9.56 9.57 9.6 9.57 9.575 3.569 

4.345

4.633

9.14 9.1 9.3 9.33 9.218 9.67 9.5 9.8 9.76 9.683 5.045 
9.21 9.23 9.3 9.35 9.273 9.75 9.6 9.62 9.76 9.683 4.422 

22 
9.64 9.51 9.49 9.56 9.550 10.14 10.12 10 10.13 10.098 5.733 

5.1189.52 9.55 9.54 9.46 9.518 9.98 10.02 9.9 9.86 9.940 4.439 
9.52 9.61 9.7 9.57 9.600 9.93 10.23 10.23 10 10.098 5.182 

23 
9.48 9.5 9.67 9.71 9.590 9.27 10.09 10.15 10.22 9.933 3.571 

4.4379.84 9.72 9.72 9.7 9.745 10.25 10.14 10.27 10.15 10.203 4.695 
9.75 9.52 9.5 9.69 9.615 10.27 9.85 10.12 10.16 10.100 5.044 

โฟม 
15 

31 
8 7.91 7.85 7.99 7.938 8.28 8.15 8.16 8.16 8.188 3.150 

3.020

3.476

8.15 8.02 7.94 8.05 8.040 8.4 8.22 8.18 8.18 8.245 2.550 
8.23 8.25 8.57 8.56 8.403 8.52 8.52 8.85 8.85 8.685 3.362 

32 
8.6 8.51 8.82 8.71 8.660 8.86 8.81 9.03 9.03 8.933 3.147 

2.8628.77 9.01 9.37 9 9.038 9.02 9.14 9.54 9.54 9.310 3.015 
9.16 9.17 9.48 9.31 9.280 9.22 9.28 9.76 9.76 9.505 2.425 

33 
8.86 8.93 8.98 8.85 8.905 9.35 9.38 9.33 9.33 9.348 4.969 

4.5468.63 8.78 8.73 8.7 8.710 8.83 9.09 9.1 9.1 9.030 3.674 
9.17 9.17 9.1 9.19 9.158 9.6 9.54 9.66 9.66 9.615 4.996 
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ตารางที่ 9 ผลทดสอบของฟางข้าวผสมขี้โฟม (ต่อ) 
 

ลําดับ ชนิด 
ความหนาก่อนแช ่

เฉลี่ย 
ความหนาหลังแช่ 24 ชม. 

เฉลี่ย 
TS 24 
ชม. 
(%) 

TS 24 ชม.
เฉลี่ย(%) 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 

MPI 
7% 

โฟม 5 

11 

10.2 
10.2

3 
10.1

6 
10.1

2 
10.1775 10.58 10.59 10.56 10.44 10.5425 3.59 

3.291

3.358

10.21 
10.5

3 
10.5

8 
10.3

5 
10.4175 10.69 11 11.03 10.68 10.85 4.15 

10.2 10.1 10.1 10.8 10.3 10.64 10.43 10.43 10.58 10.52 2.14 

12 
9.58 9.61 9.63 9.61 9.6075 9.84 9.93 9.99 9.95 9.9275 3.33 

3.5449.68 9.77 9.76 9.7 9.7275 10.08 10.07 10.15 9.98 10.07 3.52 
9.7 9.75 9.74 9.69 9.72 10.02 10.06 10.16 10.11 10.0875 3.78 

13 
9.35 9.48 9.51 9.46 9.45 9.51 9.72 9.79 9.73 9.6875 2.51 

3.2399.33 9.35 9.4 9.32 9.35 9.57 9.58 9.77 9.64 9.64 3.10 
9.58 9.61 9.66 9.66 9.6275 9.93 10.04 10.13 9.99 10.0225 4.10 

โฟม 
10 

21 
9.33 9.4 9.45 9.43 9.4025 9.59 9.64 9.79 9.65 9.6675 2.82 

2.883

3.429

8.97 9.01 9.02 8.97 8.9925 9.22 9.23 9.24 9.24 9.2325 2.67 
9.24 9.26 9.3 9.21 9.2525 9.56 9.57 9.55 9.5 9.545 3.16 

22 
9.4 9.34 9.31 9.26 9.3275 9.6 9.62 9.61 9.46 9.5725 2.63 

2.9299.33 9.38 9.28 9.22 9.3025 9.64 9.64 9.61 9.49 9.595 3.14 
9.26 9.31 9.26 9.3 9.2825 9.57 9.61 9.53 9.54 9.5625 3.02 

23 
9.05 9.7 9.78 9.72 9.5625 10.16 10.09 10.11 10.02 10.095 5.57 

4.4769.44 9.24 9.29 9.31 9.32 9.76 9.65 9.66 9.68 9.6875 3.94 
9.53 9.47 9.49 9.55 9.51 9.85 9.86 9.94 9.88 9.8825 3.92 

โฟม 
15 

31 
9.26 9.06 9.07 9.22 9.1525 9.5 9.35 9.36 9.5 9.4275 3.00 

3.136

2.630

8.84 8.99 8.98 8.85 8.915 9.17 9.36 9.27 9.12 9.23 3.53 
9.31 9.28 9.12 9.23 9.235 9.54 9.55 9.37 9.54 9.5 2.87 

32 
9.63 9.72 9.83 9.79 9.7425 9.93 10.13 10.17 10.19 10.105 3.72 

1.7429 9.03 9.95 9.91 9.4725 9.38 9.31 9.22 9.17 9.27 -2.14 
9.25 9.27 9.62 9.47 9.4025 9.55 9.65 9.97 9.81 9.745 3.64 

33 
9.12 9.01 8.91 9.13 9.0425 9.4 9.25 9.27 9.26 9.295 2.79 

3.0129.31 9.24 9.18 9.25 9.245 9.6 9.6 9.35 9.55 9.525 3.03 
8.89 8.8 8.6 8.85 8.785 9.12 9.03 8.92 9.2 9.0675 3.22 

 
 
 
 
 
 
 



    
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเร่ืองการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปจากฟางข้าวและข้ีโฟม 

สําหรับอาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้สรุปขั้นตอนของการวิจัยซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังน้ี 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย การออกแบบ และพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม 

สําหรับอาคารสํานักงาน ได้กําหนดแนวทางของการสรุปเน้ือหางานวิจัยโดยให้มีสอดคลอ้ง และตรงกับ
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย ทั้ง 3 ข้อก็คือ  

1. เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย      

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและข้ีโฟมสําหรับอาคาร
สํานักงาน 

3. เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 
การวิจัยในครั้งน้ี สามารถสรปุผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือ

นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย    ผลการประเมินการเลือกชนิด และ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนารูปแบบว่ามีความเหมาะสม และน่าสนใจในการนํามา
พัฒนา เพ่ือการประยุกต์ใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากฟางข้าว และขี้โฟม ทั้ง 3 
รูปแบบ ( แบบที่ 1,แบบที่ 2, แบบที่ 3 ) จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ทั้ง 3 ท่าน รูปแบบที่ 3 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด โดยชนิด และคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์เหมาะสมแก่การประยุกต์ใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากฟางข้าว และข้ี
โฟม รูปแบบที่ 1 ได้เป็นอันดับที่ 2 เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมปานกลาง และ รูปแบบที่ 1 เป็น
อันดับสุดท้าย เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุด โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญทางด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนการปรับปรุงด้านโครงสร้าง
ตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้งานเน้ือวัสดุร่วมกันทั้งวัสดุทดแทนไม้ที่พัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุ
อ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับช้ินงาน จากปัญหาและ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้เช่ียวชาญผู้วิจัยจะนํามาพัฒนาในด้านโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์จากแผ่นจากฟางข้าว 
และขี้โฟม  

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จาก
ฟางข้าวและขี้โฟมสําหรับอาคารสํานักงาน สรุปแนวความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ และด้านโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ 1 ด้านประโยชน์ใช้สอย
ของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉลี่ย
รวม (x̄=2.84) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับน้อยที่สุด อยู่ในอันดับที่ 3 รูปแบบที่ 2 ด้านด้านประโยชน์ใช้
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สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต 
ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=2.94) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับปานกลาง อยู่ในอันดับที่ 2  
รูปแบบที่ 3 ด้านด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้
งาน ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.89) ความคิดเห็นอยู่ในลําดับมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 1 
 เน่ืองจากรูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน (x̄=3.89) อยู่ในอันดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบ
ตามรายข้อดังกล่าว ไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมากข้ึน 
ซึ่งได้รูปแบบดังภาพที่ และนําไปผลิตเป็นต้นแบบ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดย
ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ จากกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ บริเวณ
ภายในสํานักงาน และในเขตอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม จํานวน 100 คน เฉพาะชาวไทย รวม
ทั้งหมด 100 คน สามารถวิเคราะห์ตามแบบประเมินความพึงพอใจได้ 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงให้เห็นว่าผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ จากการ
ประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน (OFFICE  PARTITION)  

ระดับสูงสุด คือ เพศหญิง (ร้อยละ 70)  
ระดับสูงสุด คือ อายุ 25 – 34 ปี (ร้อยละ 49)  
ระดับสูงสุด คือ ลูกจ้าง พนักงานบริษัท (ร้อยละ 60)  
ระดับสูงสุด คือ รายได้/เดือน 10,001-20,000 บาท (ร้อยละ 45)  
ระดับสูงสุด คือ ระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 80) 

ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจ จากการประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ัน
สํานักงาน (OFFICE  PARTITION) ในด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความ
คงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต  
สรุปการแสดงค่าเฉลี่ยเบ่ียงเบนมาตรฐานของการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนาขึ้นใหม่ ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทน
แข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต โดยใช้ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทั้งหมดจํานวน 
100 คน 
         อันดับที่ 1 คือ ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.68) โดยให้ระดับความ
พึงพอใจมากที่สุดในเรื่อง การออกแบบสามารถสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม 
 (x̄=3.83)และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องรูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง (x̄=3.62) 

อันดับที่ 2 คือ ด้านกระบวนการผลิต ค่าเฉล่ียรวม (x̄=3.65) โดยให้ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดในเร่ือง ราคาต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.72) และระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองข้ันตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ ค่าเฉล่ียรวม 
(x̄=3.54) 
 อันดับที่ 3 คือ ด้านความงาม ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.59) โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุดใน
เรื่อง รูปแบบผลิตภัณฑ์ สามารถส่ือถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม
ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.66) และระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง และ
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วัสดุ ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.49) และด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน (x̄=3.59) โดยให้ระดับความพึง
พอใจมากท่ีสุดในเร่ือง ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ ค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.62) ระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุดในเร่ืองโครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ และการ
บํารุงรักษาไม่ยุ่งยากค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.58)  

สรุปผลการประเมินความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ ผลิตภัณฑ์จากการประยุกต์ในการ
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากกั้นสํานักงาน (OFFICE  PARTITION) ในด้านประโยชน์ใช้สอยของ
ผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต มีค่าเฉลี่ย 
โดยรวมในทุกด้านเท่ากับ 3.62 อยู่ในระดับ ดี เป็นข้อมูลสรุปอธิบายผลการวิจัยให้มีความชัดเจน
สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ของงานวิจัยมากย่ิงขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม งานวิจัยการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม 
สําหรับอาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติและศึกษาถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตของแผ่นอัดฟาง
ข้าว และขี้โฟม โดยในส่วนเน้ือหาการวิเคราะห์ของข้ันตอนน้ีเพ่ือจะได้เข้าใจ และรู้ถึงคุณสมบัติของ
แผ่นอัดฟางข้าว และข้ีโฟม จากกรรมวิธีในการผลิต และนําผลข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แผ่นอัดฟางข้าว และขี้โฟม 
 
2. อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบ และพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม 
สําหรับอาคารสํานักงาน สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี  
  2.1 เพื่อศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย                      

จากการศึกษาข้อมูล รวมถึงเอกสารงานวิจัยตลอดจนการให้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญ เพ่ือสรุปคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนา และเป็นแนวทางการออกแบบ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้
มากที่สุดได้ ผู้วิจัยได้พิจารณาชนิดของรูปแบบผลิตภัณฑ์ในอาคารสํานักงานมีความเหมาะสม และ
น่าสนใจในการพัฒนารูปแบบ และสามารถประยุกต์ใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทน
ไม้ จากแผ่นอัดฟางข้าว และขี้โฟม สรุปคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพัฒนา คือรูปแบบที่ 3 
ฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) ที่เน้นการใช้งานภายในอาคาร โครงสร้างที่เหมาะสมการใช้งาน
เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุด โดยชนิด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เหมาะสมแก่การ
ประยุกต์ใช้งานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้จากฟางข้าว และขี้โฟม โดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติมในส่วนการ
ปรับปรุงด้านโครงสร้างตัวผลิตภัณฑ์ ควรมีการผสมผสานการใช้งานเน้ือวัสดุร่วมกันทั้งวัสดุทดแทนไม้
ที่พัฒนาใหม่ร่วมกับวัสดุอ่ืนที่สามารถเป็นโครงสร้างให้กับช้ินงาน จากปัญหาและ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
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จากกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญผู้วิจัยจะนํามาพัฒนาในด้านโครงสร้างการออกแบบผลิตภัณฑ์
จากแผ่นจากฟางข้าว และขี้โฟม  

2.2 เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟมสําหรับ
อาคารสํานักงาน                 

จากการประเมินความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญต่อการออกแบบ และพัฒนา
รูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและข้ีโฟมสําหรับอาคารสํานักงานน้ัน  ผลการวิเคราะห์
ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้าน
กระบวนการผลิต ทั้งน้ีในรูปแบบที่ 3 ผลการวิเคราะห์ด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความ
งาม ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต สรุปค่าเฉลี่ยรวม (x̄=3.89) ความ
คิดเห็นอยู่ในลําดับมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 1 ผู้วิจัยจึงนํารูปแบบ ไปพิจารณาเพ่ือใช้ในการปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมในทุกด้านมากข้ึน ซึ่งได้รูปแบบดังภาพที่ 55 รูปแบบที่ 3 ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) และนําไปผลิตเป็นต้นแบบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 56 รูปแบบที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) 
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ภาพท่ี 57 รูปแบบที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 58 รูปแบบที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน ( OFFICE  PARTITION ) 
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2.3 เพื่อศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม                  
 งานวิจัยการออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับ
อาคารสํานักงาน ผู้วิจัยได้ลงมือปฏิบัติ และศึกษาถึงข้ันตอนกรรมวิธีการผลิตของแผ่นอัดฟางข้าว และ
ขี้โฟม และรู้ถึงขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตแผ่นอัดฟางข้าว และขี้โฟม จากกรรมวิธีในการผลิต ผู้วิจัยนํา
ผลข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นอัดฟางข้าว และขี้โฟม โดยนําคุณสมบัติของแผ่น 
Composite ที่ผ่านการทดสอบด้านวัสดุกรรมวิธีการผลิตผลการทดสอบสมบัติเชิงกล กับวัสดุที่
ต้องการเปรียบเทียบเพ่ือที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหา และเพ่ิมเติมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากแผ่น Composite จากวัสดุอ่ืนๆ ถือได้ว่าเป็นอีกทางเลือกในการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้ 
 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 ข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลวิจัยไปใช้ 
ควรมีการนําผลจากวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอดองค์ความรู้หรือในการต่อยอดในเชิงพานิชย์ ใน

กรณีการศึกษาถึงคุณสมบัติของแผ่น Composite กับวัสดุที่ต้องการเปรียบเทียบเพื่อที่จะหาแนวทาง
ในการแก้ปัญหา และเพ่ิมเติมองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่น Composite จากวัสดุอ่ืนๆ ถือ
ได้ว่าเป็นอีกทางเลือกในการเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้จริง 

3.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
การออกแบบ และพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคาร

สํานักงาน เป็นการวิจัยที่ต้องคํานึงถึง การออกแบบด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ ด้านความงาม 
ด้านความคงทนแข็งแรงในการใช้งาน ด้านกระบวนการผลิต มาใช้ในช้ินงาน โดยคํานึงถึงเร่ืองต่อไป
ดังน้ี 

1. สามารถนําจุดเด่นของวัสดุมาใช้ในการออกแบบ 
2. ช้ินงานสามารถขึ้นรูปได้ทั้งทางกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม และขึ้นรูปทรง

อิสระในอุสาหกรรมขนาดเล็กได้ 
3. สามารถนําวัสดุอ่ืน เพ่ิมเติมองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากแผ่น Composite 

ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 
4. ควรมีการออกแบบหรือสาธิตวิธีการ ให้ผู้ผลิตและผู้จําหน่ายได้เห็นความหลากหลาย

ของวัสดุที่สามารถนํามาผลิตได้ 
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ประกอบการวิจัย 
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แบบสอบถาม ฉบับที ่1 
แบบประเมินความคิดเหน็ของความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

แบบในการพิจารณาชนิดและคณุลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะนํามาพฒันา 
เรื่อง 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน 
 

คําชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

2.เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและข้ีโฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน 

3.เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 

แบบประกอบการสอบถามเพ่ือประเมินชนิด และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางใน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ผู้ทรงเช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ จํานวน 3 ท่าน ชุดน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 การพิจารณาเลือกชนิดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แบบสอบถามชุดน้ีเป็นแบบประเมินเพ่ือการหารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมใน

การนํามาใช้ร่วมกับวัสดุทดแทนไม้จากฟางข้าวและขี้โฟม  
 
 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท่ีอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี เพ่ือการประยุกต์ 

ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ของผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
                                                                      นางสาวณัฐรกิา พรมทา 
                                                       อาจารย์ประจาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
                                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
 



83 
 

ตอนท่ี 1 การพิจารณาเลือกชนิดและคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบและ      
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คําชี้แจง :ให้กลุ่มผู้ทรงเช่ียวชาญเรื่องผลิตภัณฑ์ทําการพิจารณาเลือกชนิดของรูปแบบว่ามี
ความเหมาะสมและน่าสนใจในการนํามาพัฒนารูปแบบและทําการพัฒนาเพ่ือการประยุกต์ใช้งานใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุทดแทนไม้จากฟางข้าวและขี้โฟม 

 
ลําดับ ชนิดและรูปแบบผลิตภัณฑ์ 

ตกแต่งอาคารสํานักงาน 
แนวความคิด เห็นด้วย ไม่เห็น

ด้วย 
แบบที ่

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.maneemanee.com 

ผนังตกแต่งภายในสํานักงาน 
(wall interior decoration 
for office )เป็นผลิตภัณฑ์
ตกแต่งผนังที่เน้นการใช้งาน
ภายในอาคาร 

  

แบบที ่
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

ฉากกั้นสํานักงาน (Office 
Partition)ที่ เน้นการใช้งาน
ภายในอาคาร โครงสร้างที่
เหมาะสมการใช้งาน 
 

  

แบบที ่
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.paortsann.com.tw 
 

ผลิตภัณฑ์แขวนผนังโลหะ
ชั้นนิตยสารสํานักงาน เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เน้นการใช้งาน
ภายในอาคาร 
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ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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แบบสอบถาม ฉบับที ่2 
แบบประเมินรปูแบบเป็นการประเมินโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ 

เรื่อง 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน 

 
คําชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

2.เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและข้ีโฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน 

3.เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน Office Partition ที่ผลิตจากวัสดุทดแทนไม้ที่พัฒนาจากฟางข้าว และขี้
โฟม จํานวน 3 ท่าน 
แบบประเมินชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้เช่ียวชาญ 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆจากการประยุกต์ในการสร้างต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
ฉากก้ันสํานักงาน Office Partition ของผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 
แบบประเมินชุดน้ีเป็นแบบประเมินเพ่ือการพิจารณารูปทรงฉากกั้นสํานักงาน Office 

Partition ที่มีความเหมาะสมในการนํามาใช้ร่วมกับวัสดุทดแทนไม้จากฟางข้าวและข้ีโฟมที่ผ่านการ
พัฒนากระบวนการผลิต 

 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท่ีอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี เพ่ือการเพ่ือ

ประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ของผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวมา ณ โอกาสน้ี 

 
 
                                                                       นางสาวณัฐริกา พรมทา 
                                                      อาจารย์ประจาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
                                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูสถานภาพของผู้ประเมิน 
1. ช่ือ นาย/นางสาว/นาง…………………………………………………………………… 
2. ระดับการศึกษา 
           ปริญญาตรี                 ปริญญาโท                 ปริญญาเอก 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน……….…..ปี 
4. ตําแหน่งทางวิชาการหรือตําแหน่งทางการบริหารหน่วยงาน 
4.1 ………………………………………………………………………….…………………… 
4.2 ………………………………………………………………………….…………………… 
5. สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………….. 

 
ตอนท่ี 2  แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อฉากก้ันสํานักงาน Office Partition ที่ประยุกต์ใช้งาน

ในการ               ออกแบบร่วมกับวัสดุทดแทนไม้ทีผ่ลิตจากฟางข้าว และขี้โฟม โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 
คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน โดนผู้ศึกษาวิจัยได้กําหนด
ตัวเลข 

ระดับของความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
5 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยมาก 
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ฉากก้ันสํานักงาน Office Partition  รูปแบบท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ลําดับ 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เกณฑ์การประเมินทางด้านประโยชนใ์ชส้อยของผลิตภัณฑ์ 
1 รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน       
2 การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์      
3 รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง       
4 ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้      
5 ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาหลังการใช้      

เกณฑ์การประเมินทางด้านความงาม 
1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ สามารถสือ่ถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม 
     

2 มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของ
ผลิตภัณฑ์  

     

3 ความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง และวัสดุ      
เกณฑ์การประเมินทางด้านความคงทนแขง็แรงในการใชง้าน 

1 โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ      
2 ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ      
3 การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก      
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เกณฑ์การประเมินทางด้านกระบวนการผลติวัสดุทดแทนไม้จากฟางขา้ว และขี้โฟม 
1 วัสดุในการผลติมีความเหมาะสม       
2 มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต       
3 กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้มีความเหมาะสมในการนํา 

ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิตวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายใน
สํานักงาน 

     

4 วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิตวัสดุทดแทนไม้หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น 

     

5 ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ      
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ฉากก้ันสํานักงาน Office Partition  รูปแบบท่ี 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
ลําดับ 

 
รายละเอียดการประเมิน 

ระดับความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

เกณฑ์การประเมินทางด้านประโยชนใ์ชส้อยของผลิตภัณฑ์ 
1 รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน       
2 การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์      
3 รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง       
4 ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้      
5 ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาหลังการใช้      

เกณฑ์การประเมินทางด้านความงาม 
1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ สามารถสือ่ถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม 
     

2 มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของ
ผลิตภัณฑ์  

     

3 ความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง และวัสดุ      
เกณฑ์การประเมินทางด้านความคงทนแขง็แรงในการใชง้าน 

1 โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ      
2 ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ      
3 การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก      
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เกณฑ์การประเมินทางด้านกระบวนการผลติวัสดุทดแทนไม้จากฟางขา้ว และขี้โฟม 
1 วัสดุในการผลติมีความเหมาะสม       
2 มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต       
3 กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้มีความเหมาะสมในการนํา 

ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิตวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายใน
สํานักงาน 

     

4 วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิตวัสดุทดแทนไม้หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น 

     

5 ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ      
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  
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ฉากก้ันสํานักงาน Office Partition  รูปแบบท่ี 3 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

ลําดับ 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

เกณฑ์การประเมินทางด้านประโยชนใ์ชส้อยของผลิตภัณฑ์ 
1 รูปแบบมีความสะดวกสบายในการใช้งาน       
2 การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์      
3 รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง       
4 ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้      
5 ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาหลังการใช้      

เกณฑ์การประเมินทางด้านความงาม 
1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ สามารถสือ่ถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม 
     

2 มีรูปแบบที่เหมาะสมกับความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของ
ผลิตภัณฑ์  

     

3 ความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง และวัสดุ      
เกณฑ์การประเมินทางด้านความคงทนแขง็แรงในการใชง้าน 

1 โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ      
2 ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ      
3 การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก      
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เกณฑ์การประเมินทางด้านกระบวนการผลติวัสดุทดแทนไม้จากฟางขา้ว และขี้โฟม 
1 วัสดุในการผลติมีความเหมาะสม       
2 มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต       
3 กระบวนการผลิตวัสดุทดแทนไม้มีความเหมาะสมในการนํา 

ไปประยุกต์ใช้งานในการผลิตวัสดุตกแต่งสําเร็จรูปภายใน
สํานักงาน 

     

4 วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิตวัสดุทดแทนไม้หาได้ง่ายใน
ท้องถิ่น 

     

5 ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ      
 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................  

 
 
 
 

ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
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แบบสอบถาม ฉบับที ่3 
แบบประเมินความพึงพอใจ โดยกลุ่มบริโภคหรือบุคคลที่สนใจรูปแบบวัสดุตกแตง่ สําหรบัอาคาร

สํานักงาน 
เรื่อง 

การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน 
 

คําชี้แจง 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

         1.เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

 2.เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน 
         3.เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบผลติภัณฑ์ฉากก้ันสํานักงาน (Office 
Partition) ทีผ่ลิตจากวัสดุทดแทนไม้ที่พัฒนาจากฟางข้าว และขี้โฟม จํานวน 100 ท่าน 
แบบประเมินชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ข้อมลูสถานภาพของผู้บริโภค 
ตอนท่ี 2 แบบประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆจากการประยุกต์ในการสร้างต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
ฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) ของผูบ้ริโภค 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะของผูบ้ริโภค 
แบบประเมินชุดน้ีเป็นแบบประเมินเพ่ือการพิจารณารูปทรงฉากก้ันสํานักงาน (Office 

Partition) ทีม่คีวามเหมาะสมในการนํามาใช้ร่วมกับวัสดุทดแทนไม้จากเศษเหลือทิ้งเกษตร และทาง
อุตสาหกรรม ที่ผ่านการพัฒนากระบวนการผลิต 

 
 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท่ีอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี เพ่ือการเพ่ือ

ประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ของผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                      นางสาวณัฐรกิา พรมทา 
                                                     อาจารย์ประจาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
                                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
                                                          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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ตอนท่ี 1 ข้อมลูสถานภาพของผู้ประเมิน 
1. ช่ือ นาย/นางสาว/นาง…………………………………………………………………… 
2. ระดับการศึกษา 
           ปริญญาตรี                 ปริญญาโท                 ปริญญาเอก 
3. ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จํานวน……….…..ปี 
4. ตําแหน่งทางวิชาการหรือตําแหน่งทางการบริหารหน่วยงาน 
4.1 ………………………………………………………………………….…………………… 
4.2 ………………………………………………………………………….…………………… 
5. สถานที่ปฏิบัติงาน……………………………………………………………………….. 

 
ตอนท่ี 2  แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อฉากก้ันสํานักงาน (Office Partition) ที่ประยุกต์ใช้งาน
ในการออกแบบร่วมกับวัสดุทดแทนไม้ทีผ่ลติจากฟางข้าว และขี้โฟม โดยผู้บริโภคหรือบุคคลทีส่นใจ
วัสดุตกแต่ง สําหรับอาคารสํานักงานในท้องตลาด 
 
คําชี้แจง โปรดกาเคร่ืองหมาย ( / ) ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน โดนผู้ศึกษาวิจัยได้กําหนด
ตัวเลข 

ระดับของความคิดเห็นดังต่อไปนี้ 
5 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
4 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับดี 
3 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อย 
1 หมายถึง มีความเหมาะสมระดับน้อยมาก 
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ฉากก้ันสํานักงาน Office Partition   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ลําดับ 
 

รายละเอียดการประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

เกณฑ์การประเมินทางด้านประโยชนใ์ชส้อยของผลิตภัณฑ์ 
1 การออกแบบสามารถสนองต่อผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม      
2 การออกแบบมีความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์      
3 รูปแบบมีโครงสร้างที่แข็งแรง       
4 ความสัมพันธ์กับขนาดสัดส่วนผู้ใช้      
5 ความสะดวกสบายของการบํารุงรักษาหลังการใช้      

เกณฑ์การประเมินทางด้านความงาม 
1 รูปแบบผลิตภัณฑ์ สามารถสือ่ถึงความเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือ

สิ่งแวดล้อมได้อย่างมีความเหมาะสม 
     

2 รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีความเรียบง่าย เหมาะสมกับ
ความสัมพันธ์กับการใช้สอยหลักของผลิตภัณฑ์  

     

3 ความลงตัวในส่วนของโครงสร้าง และวัสดุ      
เกณฑ์การประเมินทางด้านความคงทนแขง็แรงในการใชง้าน 

1 โครงสร้างและความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์จากวัสดุ      
2 ความทนทานการใช้งานในสภาพแวดล้อมปกติ      
3 การบํารุงรักษาไม่ยุ่งยาก      
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เกณฑ์การประเมินทางด้านกระบวนการผลติวัสดุทดแทนไม้จากฟางขา้ว และขี้โฟม 
1 วัสดุในการผลติมีความเหมาะสม       
2 มีขนาดโครงสร้างความเหมาะสมกับผลิต       
3 ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีความสะดวกเหมาะสมกับวัสดุ      
4 ราคาต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม      
5 ความเป็นไปได้ในการนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด      

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

 
 
 ผู้ศึกษาวิจัยขอขอบพระคณุมา ณ โอกาสนี ้
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แบบสัมภาษณ์ 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน 

 
คําชี้แจง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.เพ่ือศึกษารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว เพ่ือนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 

 2.เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าวและขี้โฟม สําหรับอาคาร
สํานักงาน 
         3.เพ่ือศึกษากรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

แบบสัมภาษณน้ี์สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลประกอบการทําวิจัยการ
ออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแต่งสําเร็จรูป จากฟางข้าว และขี้โฟม สําหรับอาคารสํานักงาน  ใน
การน้ีผู้วิจัยจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านโปรดพิจารณา และตอบคําถามทุกข้อของแบบสอบถามตาม
ความจริง เพราะคําตอบของท่านทุกข้อมีความสําคัญย่ิงต่อการทําวิจัยในครั้งน้ี 

 
 
 
ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท่ีอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฉบับน้ี เพ่ือการเพ่ือ

ประยุกต์ในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ ของผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
ดังกล่าวมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
 
                                                                     นางสาวณัฐริกา พรมทา 
                                                   อาจารย์ประจาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
                                                        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ  
                                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
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แบบสัมภาษณ์ 
การออกแบบและพัฒนารูปแบบวัสดุตกแตง่สําเร็จรปู จากฟางขา้ว และข้ีโฟม 

สําหรบัอาคารสํานักงาน 
 
 
1. สัมภาษณ์ขอ้มูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตวัสดุอัดประสาน 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
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ประวตัิผู้วิจยั 

 
1. ชื่อ สกุล  นางสาวณัฐริกา  พรมทา 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
96 หมู่  3 ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
โทร 02- 6238790-8 โทรสาร 02- 2234014 02-2257631 
Email: nattarika.pro@rmutr.ac.th 
 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาศิลปะอุตสาหกรรม 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547 

ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2554 

 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 
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ประวตัิผู้ร่วมวิจัย 

 
1. ชื่อ สกุล  รองศาสตราจารย์ทรงกลด  จารุสมบัติ 
 
2. ตําแหน่งปัจจุบัน  รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 
 
3. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์  คณะวนศาสตร์   
50 ถนนงามวงศ์วาน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ 10900 
โทร 0-2579-0173, 942-8109 โทรสาร 0-2942-8371 
Email: fforsoj@ku.ac.th 
 

4. ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์บัณฑิต) 

คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ปริญญาโท วท.ม.(วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต) 

คณะวนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
5. สาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ  

-  ผู้อํานวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านยางพารา  
     ศูนย์ประสานเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
-  ผู้เช่ียวชาญของโครงการสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)   
     สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
-  ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเคร่ืองเรือนไทย 
-  ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจไม้ยางพารา 

 
6. ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัย 

- การทําไม้อัดจากไม้ยางพารา.  2534  หัวหน้าโครงการ 
- การนํากล่องนม UHT กลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นประกอบ. 2540 หัวหน้าโครงการ 
- การปรับปรุงคุณภาพไม้และใช้ประโยชน์ไม้พญาสัตบรรณในรูปของไม้ประกอบ. 

ผู้ร่วมโครงการ 
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้เทพธาโร.  หัวหน้าโครงการ 
- โครงการวิจัยการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากแกลบเพ่ือเป็นวัสดุทดแทนไม้ ปี 2546 

หัวหน้าโครงการ 
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- โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐรว่มเอกชน 
- โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาแบบบ้านเอ้ืออาทรโดยใช้วัสดุทดแทนไม้ ปี 2546  เป็นผู้ร่วม

โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน 
- โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว ปี 2547 หัวหน้า

โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- โครงการ วิจั ย  Value-Added Wood Composite Processing and Development 

Collaborating ปี 2547 หัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก US Agency for 
International Development and Kenan Institute Asia 

- โครงการวิจัยการจัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดและพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์แผ่นประกอบจากหญ้า
แฝก และวัสดุทางการเกษตร ปี 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

- โครงการวิจัย การศึกษามาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใช้ปฏิบัติต่อวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้ 
สําหรับการค้าระหว่างประเทศ ปี 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

- โครงการวิจัยการนําเศษเหลือสมุนไพรกลับมาใช้ประโยชน์ในรูปของแผ่นประกอบ  ปี 
2548  เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ 

- โครงการวิจัยแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา ปี 2548 เป็นหัวหน้าโครงการ  ได้รับทุน
สนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- โครงการทํา  LVL จากไม้ยางพารา ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- โครงการวิจัยการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดบอร์ดจากฟางข้าว  ปี 2550  เป็นหัวหน้าโครงการ 

ได้รับทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- โครงการวิจัยการผลิตแผ่นช้ินไม้อัดจากต้นสบู่ดํา  ปี 2551  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุน

สนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- โครงการวิจัยการศึกษาพัฒนาเกณฑ์การผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  ประเภทผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ปี 2551 เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุน
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- โครงการวิจัยการพัฒนาการทําแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยางพารา ปี 2552  เป็นหัวหน้า
โครงการ  ได้รบัทุนสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- โครงการวิจัยแผ่นใยซีเมนต์จากไม้ยูคาลิปตัส  คามาลดูเลนซีส ปี 2552  เป็นหัวหน้า
โครงการ  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

- โครงการวิจัยการพัฒนาวัตถุดิบทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมไม้ปี 2552  เป็นหัวหน้า
โครงการ  ได้รับทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

- โครงการวิจัยส่งเสริมการออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
ปี 2552  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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- โครงการวิจัยเตาอบไม้ยางพาราสําหรับ SME  ปี 2553-2554  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับ
ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- โครงการวิจัยระบบการปลูกยางพาราเพื่อผลิตช้ินไม้สับ ปี 2553-2556 เป็นหัวหน้า
โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- โครงการวิจัยนวัตกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ไม้ เร่ือง ยูคาลิปตัสไม้ร้อย
ผลิตภัณฑ์ ปี 2553 เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานอุตสาหกรรม
เป้าหมาย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

- โครงการวิจัยการพัฒนาไม้จากไม้ผลและไม้ขนาดเล็กเพ่ือเป็นไม้ประกับแบบเรียงต้ังฉาก
เสี้ยนและเชื้อเพลิงอัดเม็ด  ปี 2553 เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

- โครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในด้านการเลื่อยไม้ การอัดนํ้ายาไม้ และการ
อบไม้ยางพารา ปี 2553  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคท่ี 11 

- โครงการวิจัยการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์จากไม้ ปี 2554  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุน
สนับสนุนจากโครงการความร่วมมือ มก – ธกส. 

- โครงการวิจัยการส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทการผลิตเฟอร์นิเจอร์
ไม้ ปี 2554  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- โครงการวิจัยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพารา ปี 2554  
เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 10 

- โครงการวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชเกษตรเพ่ือการแข่งขันกิจกรรมการเพ่ิมขีด
ความสามารถสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  ปี 2555  เป็นหัวหน้าโครงการ 
ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานสหกรณ์จังหวัดกําแพงเพชร 

- โครงการการพัฒนาเครื่องจักรและเตาอบในกระบวนการผลิตยางพาราแผ่นระยะที่ 1 การ
เก็บข้อมูลป้อนเข้าสําหรับการออกแบบโรงงานผลิตยางพาราแผ่น  ปี 2555  เป็นหัวหน้า
โครงการ ได้รับทุนสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ 

 
บทความวิชาการ 

- ทรงกลด จารุสมบัติ และวรธรรม อุ่นจิตติชัย. 2541. การนํากล่อง UHT กลับมาใช้
ประโยชน์ ในรูปแบบของแผ่นประกอบ. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์, ครั้งที่ 36, 3–5 กุมภาพันธ์  2541. 10น.   

- ทรงกลด  จารุสมบัติ และวรธรรม  อุ่นจิตติชัย. 2544. ศักยภาพของวัตถุดิบทดแทนไม้
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