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บทคัดย่อ
การวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็นวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรูปและ
ผลิ ต เฟอร์ นิ เ จอร์ จากวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ป ระเภทถุ ง พลาสติ ก และกระดาษ และเพื่ อ ทดสอบความพึ ง พอใจของผู้ บ ริ โ ภคที่ มี ต่ อ
เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ โดยการขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ1. นํา
สังกะสีมาตัด พับ ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้าน และยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความแข็งแรงด้วยไม้ จากนั้นนําสังกะสีพับตาม
ขนาดทั้งสี่ด้านในส่วนด้านในมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม นําดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่าง เพื่อป้องกันการรั่วซึม 2. เตรียม
วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและถุงพลาสติก ตัด หรือฉีกเป็นรูปทรงตามความต้องการ 3. ขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย (1)
น้ํายา PC-600-S หรือสารโพลิเอสเตอร์ (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง และ (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและ
ถุงพลาสติก ผสมให้เข้ากันในภาชนะ และ 4. การเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที จึงถอดพิมพ์
สังกะสีออกจะได้รูปทรงเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ ตามแบบ และนําไปขัดแต่งพื้นผิวตามความต้องการ จากนั้นนําไป
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษพบว่ามีคะแนนเฉลี่ย
4.02 (0.68) ผู้บริโภค มีความพึงพอใจมาก
คําสําคัญ : ผลของการทดลอง ; วัสดุเหลือใช้ ; การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์
Abstract
The research of the testing on the waste products to develop furniture was divided on the
purpose: to study the process of mould and production furniture from plastic bag and paper wastes and to
test the consumers’ satisfaction in them which the mould furniture could has been divided into three
main steps: 1. bring and cut the corrugated iron sheet and fold it in four sides following the size of the
product then hold on the four sides with wood to make sure that it is strong after that bring the corrugated
iron sheet and fold it following the four sides which is a spare character than stop the joints with some clay
to protect the leak. 2. Provide the paper and plastic wastes than cut or tear them to be what shape you
like. 3.To mould the furniture have been included with (1) the PC-600-S chemical solution (2) reaction (3)
solidifying factor and (4) the paper and plastic waste things mixed each other in household utensils and (5)
Pouring them in the provided mould and waiting for twenty minutes until it get solidity and then take the
simulator of galvanized iron off you will get the shape of furniture, the public chair according to whatever
the mould is , than polish and decorate its surface as well as you like, after that make a testing it, the
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consumers’ satisfaction for the product had been found that 4.02(0.68) by overage which the consumers
have got a lot of satisfactions.
Key words: the result of testing; the waste things; the development of furniture.

บทนํา
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความแปรปรวนจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมอย่าง โดยสภาพอากาศบนโลกที่
เปลี่ยนแปลงทําให้เกิดภัยธรรมชาติในระดับที่รุนแรงเพิ่มขึ้นในขณะที่ ระบบอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
ก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ 60 มีเธนร้อยละ 15 ฟรีออนร้อยละ 12 โอโซนร้อยละ 8 และไน
ตรัสออกไซด์ร้อยละ 5 เป็นผลให้เกิดภาวะโลกร้อนภาวะดังกล่าวมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิต ซึ่งต้นไม้เป็นปัจจัย
สําคัญในการต่อต้านกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะต้นไม้ยืนต้นสามารถ ดูดซับและขจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่มนุษย์มีส่วน
ในการสร้างขึ้นในแต่ละวัน เช่นการใช้กระดาษในชีวิตประจําวันผลิตจากเยื่อไม้ ซึ่งในการผลิตกระดาษ 1 ตันจะใช้ต้นไม้ 17 ต้น
ใช้น้ํามัน 31,500 ลิตร ใช้กระแสไฟฟ้า 4,100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และใช้น้ํา 3,000,000 ลิตร และมีปริมาณการทิ้งกระดาษที่ใช้
แล้วซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปเป็น ปัญหาของสิ่ง แวดล้อม รวมถึงการทิ้งขยะของเสียที่หมักหมมกันนานจะเกิด ก๊าซมีเธนส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน ขยะที่เกิดจากพลาสติกเป็นวัสดุที่ได้รับความนิยม ต่อผู้ผลิตในระบบอุตสาหกรรม และผู้บริโภคมีการ
เจริญเติบโตที่รวดเร็วมากในปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติกของไทยมีการเจริญที่รวดเร็ว ตามสถิติในปี พ.ศ. 2512 มีโรงงาน
พลาสติกในประเทศไทยเพียง 36 โรงงาน ในปี พ.ศ. 2434 มีโรงงานพลาสติก 2,027 ซึ่งในปัจจุบันไม่เพียงแต่ผลิตสินค้าชดเชย
การนําเข้า ยังสามารถสามารถส่งสินค้าประเภทพลาสติกสู่ต่างประเทศได้ (สมไทย วงษ์เจริญ,2543 หน้า 50)
วัสดุประเภทกระดาษและพลาสติกมีปริมาณการนํามาใช้อย่างต่อเนื่อง การทดลองนําวัสดุมาใช้ในการออกแบบเพื่อนํา
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เป็นวิธีการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันการนําขยะประเภทกระดาษและ
พลาสติกนํามาพัฒนาเพื่อสามารถกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง โดยผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ตามกระบวนการออกแบบจะ
นําไปสู่การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดําเนินชีวิตโดยคํานึงถึงหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคํานึงถึง ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยการพิจารณาความเหมาะสมด้านการใช้สอย ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต
(อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549 หน้า 10) เป็นกระบวนการที่สามารถนําวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษมาใช้ประโยชน์
ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นหน่วยงานที่มีปริมาณวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษเนื่องจากเป็น
สถาบันให้บริการด้านวิชาการทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีเนื้อที่ประมาณ 108 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา ปัจจุบันปี
พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีจํานวนคณะ 5 คณะประกอบด้วย คณะครุศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
(คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์,2552) เป็นหน่วยงานหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ที่มีปริมาณคนและอาคารสถานที่
เพื่อประกอบกิจกรรมทางการศึกษา ทําให้มีการใช้วัสดุประเภทกระดาษ และถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อการเกิดขยะ
ประเภทดังกล่าวในปริมาณมากที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นการศึกษาผลการทดลองนําวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ และพลาสติกจากถุงเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์
เป็นวิ ธีการแปรรูปขยะในมหาวิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัง หวัดนครสวรรค์โดยศึกษากระบวนการขึ้นรู ปเพื่ อนํา กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ ซึ่งคํานึงถึงหน้าที่ใช้สอย ความสวยงามและการเลือกใช้วัสดุตามหลักการออกแบบ อันจะส่งผลต่อการช่วยลด
ปัญหาสิ่งแวดล้อม และกระตุ่นเตือนการใช้วัสดุทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
2. เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจยั
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัยผลการทดลองวัส ดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์ นิ เจอร์ โดยนํ า วัส ดุเหลื อใช้ ป ระเภท
กระดาษและพลาสติกศึกษากระบวนการขึ้นรูป ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็นดังนี้
1. การขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์ใหม่
กระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ โดยการแปรรูปขยะประเภทกระดาษและถุงพลาสติก กับสูตรส่วนผสมเพื่อขึ้น
รูปทรงผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไพฑูรย์ ทองทรัพย์,2549 หน้า 25 ) ประกอบด้วยวัสดุเหลือใช้ประเภท กระดาษและพลาสติก 6 ส่วน
ผสมกับน้ํายา PC-600-S 4 ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา 0.5% และตัวทําให้แข็ง 1-2%
2. ทดสอบความพึงพอใจ
การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดย พิจารณา
จากเกณฑ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อให้งานออกแบบประสบผลสําเร็จ (นวลน้อย บุญวงษ์,2542 หน้า 121) กําหนดประเด็น
การทดสอบความพึงพอใจดังนี้
1. ความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย
2. ความพึงพอใจด้านคุณค่าทางความงาม
3. ความพึงพอใจด้านการเลือกใช้วัสดุ

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วยประชาการและกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
กลุ่มประชากรคือ
ประชากรที่ใช้ในศึกษาผลของการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย
1. จํานวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 7,714 คน
2. อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จํานวน 569 คน
กลุ่มตัวอย่างคือ
กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นหกกลุ่มดังนี้ กลุ่มตัวอย่างทดสอบความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบการแปรรูปเฟอร์นิเจอร์จาก
วัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ โดยการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกําหนดสัดส่วน (Quota sampling)
ซึ่งประกอบด้วย
1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ 20 คน
2. นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 คน
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 20 คน
4. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 คน
5. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 20 คน
6. อาจารย์/เจ้าหน้าที่/บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 คน
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นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ในการวิจัย
1. วัสดุเหลือใช้ หมายถึงวัสดุที่เป็นของที่ใช้แล้วประเภทกระดาษและถุงพลาสติก
2. การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ หมายถึงการนําวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษที่ใช้แล้วมาทําการออกแบบใหม่
3. ความพึงพอใจ หมายถึงผู้บริโภคมีความความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบพัฒนาขึ้นจากวัสดุเหลือใช้ประเภท
ถุงพลาสติกและกระดาษ ประกอบด้วยความพึงพอใจด้านประโยชน์ใช้สอย ความงาม และการเลือกใช้วัสดุ

เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผลของการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย
1. เครื่องมือศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ ผู้วิจัยออกแบบและ
คัดเลือกโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินค่าจากแบบสอบถามโดยพิจารณาใน 5 ระดับ (Rating Scale)
2. เครื่องมือทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดยการใช้
เครื่องมือจากแบบสอบถาม ถามผู้บริโภคพิจารณาประเมินค่าใน 5 ระดับ (Rating Scale)

สรุปผลการวิจยั
ผลการวิจัยสรุปตามขั้นตอนของวัตถุประสงค์ คือศึกษากระบวนการขึ้ นรูปเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัส ดุเหลือใช้
ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ และทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติก
และกระดาษ โดยสรุปผลกระบวนการขึ้นรูป ดังตารางต่อไปนี้
ตาราง 1 แสดงผลขั้นตอนการทําพิมพ์เพื่อขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

1

นําสังกะสีพับตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้านในส่วนขนาดด้าน
นอก

2

ยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความแข็งแรงของรูปทรง ด้านนอก ด้วยไม้
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3

นํ า สั ง กะสี พั บ ตามขนาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง สี่ ด้ า นในส่ ว นในเพื่ อ
รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม

4

นําดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่างโดยทั่ว เพื่อป้องกัน
การรั่วซึมในขณะเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อต่อไป

5

เมื่อนําดินเหนียวมาปิดรอยต่อตามจุดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ควร
ยึดติดความแข็งแรงทั้งสี่มุมด้วยดินเหนียวเพื่อป้องกันการผิดพลาดของ
รูปทรง ในขั้นตอนการหล่อ

ตาราง 2 แสดงผลขั้นตอนการจัดเตรียมวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ
1

2

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด
วัสดุเหลือประเภทกระดาษและถุงพลาสติก

เตรียมภาชนะ และกรรไก หรืออุปกรณ์อื่นๆ ตามความเหมาะสม
เพื่อเปลี่ยนสภาพวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก แล้วเก็บ
ไว้เพื่อขั้นตอนการหล่อต่อไป
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3

เปลี่ ย นสภาพวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ป ระเภทกระดาษและพลาสติ ก ด้ ว ย
วิธีการตัด

4

รูปทรงและขนาดของวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก
อาจแต่งต่างกันตามความต้องการของผู้ผลิต

5

วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติกที่ตัดเสร็จจะมีขนาด
เล็ก และมีรูปทรง แตกต่างกัน

ตาราง 3 แสดงผลขั้นตอนการขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ
1

2

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด
การหล่ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ก้ า อี้ ส าธารณะประกอบด้ ว ยอุ ป กรณ์ ดั ง นี้
(1) น้ํายาเรซิน PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง (4)
วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก

การผสมส่ ว นต่ า งๆ ในอั ต ราส่ ว นดั ง ภาพ ประกอบด้ ว ย
(1) น้ํายาเรซิน PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง
(4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก
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3

ผสมให้เข้ากันโดยทั่วในภาชนะ ที่ประกอบด้วย (1) น้ํายาเรซิน
PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง (4) วัสดุเหลือใช้
ประเภทกระดาษและพลาสติก

4

เทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที
จนเสร็จสิ้น

5

เมื่ อ เทลงพิ ม พ์ เ สร็ จ สิ้ น และทิ้ ง ช่ ว งเวลาการแข็ ง ตั ว ประมาณ
20
นาที จึงถอดพิมพ์สังกะสี ออกจะได้รูปทรงผลิตภัณฑ์เก้า อี้
สาธารณะ ตามแบบ และนําไปขัดแต่งพื้นผิวตามต้องการ

สรุปขั้นตอนกระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ สามารถ
แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1.การนําสังกะสีมาตัด พับ ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้านในส่วนด้านนอก และยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อความ
แข็งแรงของรูปทรงด้านนอกด้วยไม้ หลังจากนั้นนําสังกะสีพับตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งสี่ด้านในส่วนที่เป็นด้านใน ตามรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม เพื่อความแข็งแรงของพิมพ์สังกะสี ควรนําดินเหนียวมาปิดรอยต่อระหว่างช่องว่างโดยทั่ว
เพื่อป้องกันการรั่วซึมในขณะเข้าสู่ขั้นตอนการหล่อ
ขั้นตอนที่ 2. ขั้นตอนการจัดเตรียมขยะประเภทกระดาษและพลาสติก โดยเตรียมภาชนะ และอุปกรณ์ เช่นกรรไกร
หรือ อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตัด หรือฉีกเป็นรูปทรงต่าง ๆ แต่งต่างกันตามความต้องการ
ขั้นตอนที่ 3. ขั้นตอนการการขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วยวัสดุ (1) น้ํายาเรซิน PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่ง
ปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง และ (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติก ผสมแต่ละส่วนให้เข้ากันในภาชนะ
ขั้นตอนที่ 4. การเทลงพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที เมื่อเสร็จสิ้นจึงถอดพิมพ์สังกะสี
ออกจะได้รูปทรงเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ ตามแบบ และนําไปขัดแต่งพื้นผิวตามความต้องการ
นอกจากการนําวัสดุประเภทกระดาษและพลาสติกมาสร้างสรรค์วัสดุใหม่เพื่อนําไปใช้งานด้านการออกแบบรูปทรง
เฟอร์นิเจอร์แล้วคุณสมบัติการใช้งานที่เกิดจากการขึ้นรูป ยังคงสามารถนําวัสดุอื่นมาผสมได้อย่างหลากหลาย ซึ่งข้อมูลด้านวัสดุ
ที่เกิดจากผลการวิจัย มีความสอดคล้องกับวัสดุ (Material Connexion Bangkok) ได้อธิบายถึงแผ่นเรซินสําหรับตกแต่ง มีความ
โปร่งแสงลวดลายทําด้วยวัสดุสังเคราะห์และวัสดุธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในแผ่นโดยมีส่วนประกอบจากวัสดุรีไซเคิล 40-100%
สามารถใช้แทนกระจกหรือวัสดุโปร่งแสงอื่น ได้ ลักษณะการใช้งานเหมาะสําหรับทําผนังกั้นพื้นที่บานประตู เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์
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ให้แสงสว่าง ตกแต่งร้าน และป้ายสื่อความหมายในพื้นที่ ที่มีการสัญจรสูง เช่นศูนย์การค้า โรงแรม ภัตตาคาร สนามบิน และ
สามารถนําวัสดุเส้นใยแบบอื่นมาผสมเพื่อการพัฒนารูปแบบ
สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อใช้ในการผลิต โดยออกแบบภาพร่างแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอี้
สาธารณะ สร้างแนวทางเลือกแบ่งเป็นสามรูปแบบและคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

รู ปแบบที่ 1

รู ปแบบที่ 2

รู ปแบบที่ 3

ภาพ 1 รูปแบบเก้าอี้สาธารณะ ทั้ง 3 รูปแบบ
สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สาธารณะพบว่าแนวทางเลือกในรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจาก
ง่ายต่อกระบวนการขึ้นรูปเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ และถุงพลาสติก
ตาราง 4 สรุปผลการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สาธารณะ (N=3)
รายการ

x

1. รูปแบบที่ 1
1. รูปแบบที่ 2
1. รูปแบบที่ 3

3.22
4.11
4.28

S.D.
0.43
0.58
0.57

ความหมาย
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 4 สรุปผลข้อมูลเพื่อคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้สาธารณะพบว่าแนวทางเลือกในรูปแบบที่ 3 มีคะแนน
เฉลี่ย ( x = 4.28 ) มีความหมายคือเหมาะสมมาก โดยการวิเคราะห์รูปแบบของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพัฒนากระบวนการขึ้นรูป
เฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษ และถุงพลาสติกและพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูปตามข้อเสนอแนะโดย
คํานึงถึงรูปทรงไม่ซับซ้อน ง่ายต่อขั้นตอนการขึ้นรูป และสามารถเพิ่มลายลงบนพื้นผิวเพิ่มความน่าสนใจ ต่อจากนั้นนําไปสู่
การศึกษากระบวนการขึ้นรูปและผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
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ตาราง 5 แสดงขนาดและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ลําดับ

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

1

ภาพแสดงรูปทรง และขนาดของเฟอร์นิเจอร์เก้าอี้สาธารณะ จากวัสดุ
เหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ

2

ภาพแสดงการนําสังกะสีมาพับทําพิมพ์ตามขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งด้าน
ในและด้านนอก ตามรูปทรงที่มีลักษณะสี่เหลี่ยม แล้วยึดขอบทั้งสี่ด้านเพื่อ
เพิ่มความแข็งแรงของแม่พิมพ์ด้วยไม้

3

ภาพตัด แสดงการเทน้ํายาเรซิน PC-600-S
ตัวช่วยเร่ ง ปฏิกิริยา
ตัวทําแข็ง วัสดุเหลือใช้ประเภทกระดาษและพลาสติกผสมให้เข้ากันแล้ว
เทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ โดยรอให้เกิดการแข็งตัว ประมาณ 20 นาที เมื่อ
เสร็จสิ้นจึงถอดพิมพ์สังกะสีออก แล้วนําไปขัดแต่งพื้นผิว

การทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดยกลุ่มตัวอย่าง
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ภาพ 2 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ
ตาราง 6 สรุปผลความพึงพอใจที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ (n =120)
สังกัด / คณะ

4.12
4.08
3.97
3.89
3.69
4.12

S.D.
0.65
0.66
0.80
0.66
0.63
0.64

ความพึงพอใจ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.02

0.68

มาก

x

1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์
2. นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
4. นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6. อาจารย์/เจ้าหน้าที/่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รวม

สรุปผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษโดย
กลุ่มตัวอย่างซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาคณะครุศาสตร์พบว่ามีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.12(0.65)นักศึกษาคณะมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความพึงพอใจมากมีคะแนนเฉลี่ย 4.08 (0.66) นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมีความพึงพอใจมาก มี
คะแนนเฉลี่ย 3.97 (0.80) นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความพึงพอใจมากมีคะแนนเฉลี่ย 3.89 (0.66) นักศึกษา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจมาก มี ค ะแนนเฉลี่ ย 3.69 (0.63) อาจารย์
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เจ้าหน้าที่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์พบว่ามีความพึงพอใจมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.12 (0.64) สรุปโดยรวมในการ
ทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ มีคะแนนเฉลี่ย 4.02
(0.68) ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมาก

อภิปรายผล
การศึกษาวิจัยผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้วัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและ
กระดาษเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่โดยวิธีการขึ้นรูปผลิตเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ โดยคํานึงถึงหน้าที่ใช้สอย ความสวยงาม
และการเลือกใช้วัสดุ อันจะส่งผลต่อการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้วัสดุทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งเป็นการ
คิดค้นทางเลือกใหม่เพื่อนําวัสดุและกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์ต่อผู้บริโภค
การนําวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษ นําไปใช้ประโยชน์โดยขึ้นรูปเพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์ประเภทเก้าอี้
สาธารณะพบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก เนื่องจากวัสดุที่เลือกใช้มีความแปลกใหม่และผู้บริโภคให้ความสําคัญต่อการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งมีผลต่อการช่วยแก้ ปัญหาสภาวะโลกร้อน และให้ความสําคัญต่อการนําวัสดุเหลือใช้มาคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้
ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2550 หน้า 76) ได้กล่าวว่า “วัสดุสําหรับทําเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมี
มากเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้มีวัสดุที่แปลกใหม่เสมอ ซึ่งสามารถตอบสนองการออกแบบที่แปลกใหม่ได้
อย่างเต็มที่” การทดลองหาวัสดุ นํามาใช้เพื่อความแปลกใหม่มีความสอดคล้องกับ (สุวิทย์ วิทยาจักษ์,2555 หน้า 56) ได้กล่าวว่า
การนําเรซินมาผสมกับผงแคลเซียม ผงทัลคัม และผงเบา เป็นที่นิยมใช้กันอยู่แล้วนอกจากนี้เรซิน ยังผสมกับวัสดุประเภท ผงจาก
การบดของถ่าน ผงละเอียดจากอิฐ ผงขี้เลื่อย เศษธนบัตรเก่า หินสีชนิดต่าง ๆ ผงโลหะ ซึ่งการนําวัสดุแต่ละชนิดมาผสมกับเรซิน
จะทําให้เกิดสีสันที่แปลกใหม่และความแข็งแกร่งสร้างคุณค่าทางความงามเพิ่มขึ้นในประเด็นดังกล่าวแสดงถึงผู้บริโภคต้องการ
งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ประกอบด้วยความแปลกใหม่ทางด้านวัสดุ และการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีความ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ (จรรยาวรรณ จรรยาธรรม และประทับใจสิกขา,2555 หน้า 104) ได้กล่าวว่า หากจะมีการพัฒนา
คุณภาพวัสดุเพิ่มขึ้นโดยใช้เส้นใย จากโคนก้านใบ ใยสังเคราะห์ หรือการเคลือบด้วยสาร เช่น พลาสติก เรซิน จะทําให้มีความ
เหนียวเพิ่มขึ้นอีกทั้งยังสามารถคงทน การพัฒนาเพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษสามารถใช้วัสดุ
ประเภทเส้นใยจากธรรมชาติมาผสมเพื่อความหลากหลายได้ โดยคํานึงถึงหลักการออกแบบที่ดีเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จในช่วง
ของการเริ่มต้นร่างภาพแนวคิดในการออกแบบ จนถึงขั้นตอนการผลิตและการทดสอบความพึงพอใจ ซึ่งกําหนดประเด็นหลักการ
ออกแบบตามแนวคิดของ (นวลน้อย บุญวงษ์,2542 หน้า 121) ได้กล่าวว่าหลักในการออกแบบจะต้องคํานึงถึง ประโยชน์ใช้สอย
คุณค่าทางความงาม การเลือกใช้วัสดุ ซึ่งจะทําให้ผลงานการออกแบบประสบความสําเร็จ และผลของการวิจัยพบว่าผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจต่อประเด็นหลักการออกแบบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ (อุดมศักดิ์ สาริบุตร,2549 หน้า 10) ได้กล่าวถึงหลักทั่วไปที่
นักออกแบบจะต้องคํานึงถึง คือ การใช้สอย วัสดุ ความสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับ (นิรัช สุดสังข์,2548 หน้า4)ได้กล่าวว่า
หลั ก เกณฑ์ ก ารพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ จ ะต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การใช้ ส อย ความงาม และการสื่ อ สาร การใช้ วั ส ดุ เ หลื อ ใช้ ป ระเภท
ถุงพลาสติกและกระดาษสามารถสื่อสารต่อผู้บริโภคในประเด็นการนําของเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่และเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อมได้ การสร้างสรรค์รูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อการสร้างความ
หลากหลายของการประยุกต์การจัดวางที่หลากหลายกับสถานที่ต่างกันและเกิดความกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มคุณค่าการ
ใช้งานได้มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ(สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ,2550หน้า49)ได้กล่าวว่าหลักการออกแบบโดยการประยุกต์
งานออกแบบจาการศึกษาค้นคว้าจากแนวคิดของตน สามารถนํามาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน ซึ่งเป็น
หลักในการประยุกต์นําเอาวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่และประยุกต์การใช้งานได้หลากหลายกับสถานที่ต่างๆ
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วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์จากวิธีการดําเนินการวิจัย ในการผสมส่วนต่าง ๆ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ประกอบด้วย (1)
น้ํายา PC-600-S (2) ตัวช่วยเร่งปฏิกิริยา (3) ตัวทําแข็ง (4) วัสดุเหลือใช้ประเภทถุงพลาสติกและกระดาษสามารถพัฒนาขึ้นรูป
เฟอร์นิเจอร์ ประเภทเก้าอี้สาธารณะ เพื่อการใช้งานได้เป็นอย่างดี และผู้บริโภคมีความพึงพอใจมาก ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (ไพฑูรย์ ทองทรัพย์,2549 หน้า 49) ได้กล่าวว่าส่วนประกอบของสูตรมีความเหมาะสมต่อการทําผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน และภายนอก และสามารถพัฒนาส่วนผสมที่นอกเหนือจากวัสดุประเภทถุงพลาสติกและกระดาษซึ่งสอดคล้องกับ
(ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ,2552 หน้า 368) ที่กล่าวว่าการขึ้นรูปโดยการหล่อ เริ่มจากการผสมเรซินเหลวกับส่วนผสมอื่น จากเทลง
แบบหล่อโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันใดช่วย จากนั้นปล่อยให้แห้งตามปกติ ซึ่งสามารถออกแบบสร้างสรรค์ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งภายใน และภายนอกได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นผลการทดลองวัสดุเหลือใช้เพื่อการพัฒนาเฟอร์นิเจอร์พบว่าผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจมาก โดยไม่เกิดความรู้สึกด้านลบต่อคุณค่าของวัสดุจากขยะเหลือทิ้ง

ข้อเสนอแนะ
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะผลของการทดลองวั ส ดุ เ หลื อ ใช้ เ พื่ อ การพั ฒ นาเฟอร์ นิ เ จอร์ เพื่ อ การนํ า ผลวิ จั ย ไปใช้ และ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้คือ ควรศึกษาและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์โดยวัสดุเหลือใช้ในเรื่องการใส่สีของผลงานเพื่อสร้าง
ความน่าสนใจเป็นทางเลือกที่หลากหลายของกลุ่มผู้บริโภค และควรทดสอบความพึงพอใจของผู้บริโภคเปรียบเทียบกับวัสดุ
ประเภทอื่น เช่นเปรียบเทียบระหว่างการใช้วัสดุประเภทขยะ กับวัสดุประเภทไม้ เป็นต้น รวมทั้งควรทดสอบประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพื่อความปลอดภัยต่อกลุ่มผู้บริโภค ด้านความแข็งแรงในการรับน้ําหนัก และผลกระบทที่มี
ต่อสุขภาพ
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