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สารอธิการบดี 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีเติบโตมานานเกือบ 5 ทศวรรษ ภายใต้ปณิธาน               

“ปัญญา เช่ียวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” โดยเช่ือมัน่ในปรัชญาท่ีว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” โดยมหาวิทยาลยั

ศรีปทุม มีพนัธกิจท่ีส าคญัในการผลิตบณัฑิต พฒันางานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

ส าหรับพนัธกิจดา้นการวิจยั มหาวิทยาลยัศรีปทุมไดส่้งเสริมและสนบัสนุนการท าวิจยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากร

มาอย่างต่อเน่ือง  ตลอดจนการพิจารณาจดัสรรและกลัน่กรองทุนวิจยัภายในให้สอดคล้องกับทิศทางการวิจยัของ

ประเทศ ท่ีให้ความส าคญักบัการวิจยัเชิงบูรณาการหรือเชิงสหวิทยาการ การสร้างเครือข่ายการวิจยัโดยความร่วมมือกบั

แหล่งทุนต่างๆ การบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยั การส่งเสริมและสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัในระดบัชาติ

และนานาชาติ และการน าผลงานวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง  
 

การจดัการประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 15 ประจ าปี 2563 ในหัวขอ้

เร่ือง “วิจยัและนวตักรรมสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Research and Innovations to Sustainable Development)” เป็นกิจกรรม

ทางวิชาการท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยัในหลากหลาย

สาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจัยองค์ความรู้ทางด้าน

สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ การวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน และผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตและนกัศึกษาใน

ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ีจะเป็นเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ท่ีส าคญัทางการวิจยั

ระหว่างนักวิจยั นักวิชาการ คณาจารย ์และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั ตลอดจนการสร้าง

เครือข่ายการวิจยัและความร่วมมือทางวิชาการในมิติต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การน าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชน์อย่างย ัง่ยืน

ต่อไป  
 

ในนามของมหาวิทยาลยัศรีปทุม ดิฉันขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.จกัรพนัธ์ สุทธิรัตน์ รองอธิการบดี 

ดา้นการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีไดใ้ห้เกียรติบรรยายพิเศษ เร่ือง “โจทยวิ์จยัในยุคปกติใหม่ (New Normal)”  

และขอขอบคุณประธานห้องย่อย ตลอดจนผูเ้ขา้ร่วมการประชุมวิชาการ ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจยัทุกท่าน 

และคณะกรรมการจดัการประชุมวิชาการฯ ท่ีท าให้การจดัการประชุมวิชาการในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย              

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวทุ้กประการ   

 

        
      (ดร.รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน) 

            อธิการบดี 
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6. คณะกรรมการจัดท าและดูแล Website การประชุมวิชาการ 

(1)   ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ประธาน 

(2)   เจา้หนา้ท่ีศนูย ์ICT ทุกคน กรรมการ 

(3)   นายวิรุฬห์ ศสัตุระ เลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานท่ี 

 (1) นายภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธ์ิ  ประธาน 

 (2) นายปิยะศกัด์ิ รัตนภกัดี  รองประธาน 

 (3) นายเศกสรรค ์เสียงเพราะ  กรรมการ 

 (4) นายสมบูรณ์ แสงอินทร์  กรรมการ 

 (5) นางสาวยอดสร้อย มงคลเจริญ  กรรมการ 

 (6) นายเสน่ห์ เขม็พรหมมา  กรรมการ 

 (7) นายสมหมาย เยี่ยมสถาน  กรรมการ 

 (8) นายถวลัยศ์กัด์ิ กลดัเขียว  กรรมการ 

 (9) นายอานนท ์บุญสอน  กรรมการ 

 (10) นางสาวสุพตัรา ป่ันไสว  กรรมการ 

 (11) นางวิมล ชมจ าปี  เลขานุการ 

 (12) นายธงชยั เอี่ยมทอง  ผูช่้วยเลขานุการ 

8.  คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้ง 

 (1) คณบดีวิทยาลยัการท่องเที่ยวและบริการ ประธาน 

(2)     นางเตือนใจ ศรีชะฎา กรรมการ 

(3)     นางสาวดวงเดือน อาจสมบุญ กรรมการ 

(4)     นายวนัธงชยั ชีวะกลินศกัด์ิ กรรมการ 
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(5)     นางสาวชญาณิศา วงษพ์นัธ์ุ กรรมการ 

(6)      ดร.ทศัตะวนั ด่วนตระกูลศิลป์ กรรมการ 

(7)      นางสาวณัฎฐมน เผา่พนัธ์ุ กรรมการ 

(8)     นางสาวพชัรียา วิภาสเศรณี กรรมการ 

(9)   นางสาวปวีดา สามญัเขตรกรร์ กรรมการ 

(10)    นางสุวิมล คนไว กรรมการ 

(11)    นางสาวขวญัลดา สาระนาค กรรมการ 

(12)   นางสาวนิชาภทัรธ์ ติวงศ ์ กรรมการ 

(13)  นางสาวพีรยา สุกิจเจ กรรมการและเลขานุการ 

 (14)    นางจนัทร์สม พุทธวงษ ์  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

      (15)  นางสาวทศันีย ์ ย่ิงประทานพร  กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายบริการเทคโนโลยี แสง เสียง โสตทัศนูปกรณ์ 

(1)   ผูอ้  านวยการกลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน ประธาน 

(2)    ผูอ้  านวยการศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รองประธาน 

(3)     ผูอ้  านวยการศูนยมี์เดีย รองประธาน 

(4) เจา้หนา้ท่ีศนูยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทุกคน      กรรมการ 

(5)    เจา้หนา้ท่ีศนูยมี์เดียทุกคน กรรมการ 

(6) ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยมี์เดีย ดา้นงานผลิต เลขานุการ 

10.  คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน และประเมินผล 

 (1) ผูอ้  านวยการส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป  ประธาน 

 (2) ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ  รองประธาน 

 (3) ผูช่้วยศาสตราจารยอ์  านาจ วงัจีน  กรรมการ 

 (4)    นางวนัเพญ็ ลงยนัต ์  กรรมการ 

 (5) นายบงกช ธนวงศวิ์สูตร  กรรมการ 

 (6) นางสาวอณัณ์ชญาน์ อนนัตกานนท ์  กรรมการ 

 (7) นางสาวภทัรภรณ์ ศรีบุษย ์  กรรมการและเลขานุการ  

11.  คณะกรรมการฝ่ายพธิีการ 

(1)    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์ ประธาน 

(2)    นางสาวรัตติยา กิลคริส กรรมการและเลขานุการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความ 

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  คร้ังท่ี 15  ประจ าปี 2563 

 

ศาสตราจารย ์ดร.โกสุม จนัทร์ศิริ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศาสตราจารย ์ดร.สนอง เอกสิทธ์ิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ศาสตราจารย ์ดร.นวดล เหล่าศิริพจน ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ศาสตราจารยพ์ิศิษฐ์ ดร.จ าเนียร จวงตระกูล Far East University, South Korea 

รองศาสตราจารย ์ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จรัสดาว อินทรทศัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.จนัทนา วฒันกาญจนะ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา สายทองค า สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.จินตวีร์ คลา้ยสังข ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ ดาราวงษ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ชาติชาย อิสรัมย ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์อยูถ่นอม มหาวิทยาลยัราชภฏักาญจนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.ธนัยวิช วิเชียรพนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.นิตยา วงศภิ์นนัทว์ฒันา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ประพนธ์ เจียรกูล มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปรียานุช อภิบุณโยภาส มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์ดร.ปิยากร หวงัมหาพร มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.พูลพงศ ์สุขสว่าง มหาวิทยาลยับูรพา 

รองศาสตราจารย ์ดร.ภทัราวดี มากมี มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

รองศาสตราจารย ์ดร.ยศศกัด์ิ โกไศยกานนท ์ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร.เยาวนารถ พนัธ์ุเพง็ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.โยธิน แสวงดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองศาสตราจารย ์ดร.วศิน อิงคพฒันากุล มหาวิทยาลยัศิลปากร 

รองศาสตราจารย ์ดร.วิชิต อู่อน้ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี นกัวิชาการอิสระ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สาวิตร พงศว์ชัร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุทศัน์ ลีลาทวีวฒัน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุนีย ์เหมะประสิทธ์ิ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุบิน ยรุะรัช มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์ดร.สุวฒัน์ ฉิมะสังคนนัท ์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

รองศาสตราจารย ์ดร.อศัมเ์ดช วานิชชินชยั มหาวิทยาลยัมหิดล 

รองศาสตราจารย ์ดร.อศัวิน แสงพิกุล มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ. ดร.มีชยั สีเจริญ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 

รองศาสตราจารย ์พ.ต.อ.หญิง ดร.ทิฆมัพร เกษโกมล วิทยาลยัพยาบาลต ารวจ 

รองศาสตราจารย ์นฤมล ป่ินโต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย ์รุ่งฤดี แผลงศร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

รองศาสตราจารย ์สถาพรชาตาคม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

รองศาสตราจารย ์อนนัต ์เพียรวฒันกุลชยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

รองศาสตราจารย ์เอกธิดา เสริมทอง มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวรรณ อยูว่ฒันะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนัยารัตน ์ศรีวิสทิยกุล สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กลัยารัตน์ ธีระธนชยักุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทยั มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา ชยัรัตนาวรรณ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉนัทนา ปาปัดถา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชวลิต มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชอ้งนาง วิพุธานพงษ ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณคุณ ธรณีนิติญาณ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐวุฒิ ธนศรีสถิตย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณัฐสพนัธ์ เผา่พนัธ์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เด่นชยั วรเดชจ าเริญ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพฤทธ์ิ บณัฑิตวฒันาวงศ ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนา สุขวารี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรรมศกัด์ิ เสนามิตร มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธรินี มณีศรี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นิพทัธ์ จงสวสัด์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพฒัน์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพรรณ สวสัดิสิงห์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรวรรณ นนัทแพศย ์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิมพพ์ร โสววฒันกุล มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไพบูลย ์สุขวิจิตร บาร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภทัรวิทย ์อยูว่ฒันะ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยพุวรรณ นงัคลาภิวฒัน์  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ยวุนุช กุลาตี มหาวิทยาลยันครพนม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐสภา  แก่นแกว้ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรัชญ ์ครุจิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วราภรณ์ ไทยมา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสวตัต์ิ สุติญญามณี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนัทนีย ์บางเสน มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนภทัร พรหมวฒันภกัดี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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08.30-09.00 น. ลงทะเบียนออนไลน์ (Google Form) 

 คลิก https://bit.ly/Register-SPUCON2020-Th 

09.00-09.30 น. พิธีเปิด (ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปีศรีปทุม) กล่าวรายงาน โดย  
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 (Zoom และถ่ายทอดสดผา่น Facebook Live: facebook.com/spuresearch) 
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 รองอธิการบดี ดา้นการวิจยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 ในหวัขอ้เร่ือง “โจทยวิ์จยัในยคุปกติใหม่ (New Normal)”  

 (Zoom และถ่ายทอดสดผา่น Facebook Live: facebook.com/spuresearch)  

10.30-10.45 น. พกัรับประทานอาหารว่าง  

10.45-12.00 น. การน าเสนอบทความ  (ห้องยอ่ย) (น าเสนอออนไลน์ผา่นโปรแกรม Zoom) 

 กลุ่มท่ี 1 International Papers  

 กลุ่มท่ี 2 บทความระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 กลุ่มท่ี 3 บทความระดบัชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

12.00-13.00 น. พกัรับประทานอาหารกลางวนั   

13.00-16.30 น. การน าเสนอบทความ (ห้องยอ่ย) (น าเสนอออนไลนผ์า่นโปรแกรม Zoom) 

 กลุ่มท่ี 1 International Papers 

 กลุ่มท่ี 2 บทความระดบัชาติ สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 

 กลุ่มท่ี 3 บทความระดบัชาติ สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี     
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Conference Schedule 
The 15th National and International Sripatum University Conference (SPUCON2020): 

Research and Innovations to Sustainable Development 
On Friday 18th December 2020 

 
 

08.30 am-09.00 am Online Registration (Google Form) 

 Click: https://bit.ly/Register-SPUCON2020-En  

09.00 am-09.30 am Opening Ceremony: (Auditorium 1 Room, 14th Floor, Sripatum 40-years Building) 

 Introductory Report by Assoc. Prof. Kalayaporn Parnmarerng 

             Vice President and Chairman of Organizing Committee 

 Welcome remarks by Dr. Rutchaneeporn Pookayaporn Phukkamarn  

                   President of Sripatum University, Thailand 

 (Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)  

09.30 am-10.30 am   Keynote Address: “Research Problems in New Normal Era” 

                  By Prof. Dr. Chakkaphan Sutthirat                              

                  Vice President for Research Affairs, Chulalongkorn University, Thailand 

 (Zoom & Facebook Live: facebook.com/spuresearch)   

10.30 am-10.45 am Coffee Break 

10.45 am-12.00 pm   Online Paper Presentation (Zoom) 

 Group 1: International Papers 

 Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities 

 Group 3: National Papers in Science and Technology 

12.00 pm-01.00 pm Lunch 

01.00 pm-04.00 pm Online Paper Presentation (Zoom) 

 Group 1: International Papers 

 Group 2: National Papers in Social Sciences and Humanities 

 Group 3: National Papers in Science and Technology 
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การออกแบบและพฒันารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก 

FURNITURE DESIGN AND DEVELOPMENT FROM TEAK WOOD SCRAP 

 

สิงหา ปรารมภ์ 

หลกัสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลติภัณฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

E-mail: Singha@uru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 

 กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไมจ้งัหวดัแพร่ ประกอบธุรกิจทางดา้นเฟอร์นิเจอร์จากไมสั้ก 

ดว้ยปัจจุบนัไมท่ี้น ามาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ไดล้ดน้อยลงไป แต่ยงัคงมีเศษไมท่ี้ทางกลุ่มเก็บไวเ้พื่อรอการน ามา

สร้างเฟอร์นิเจอร์อยู่เป็นจ านวนมาก โดยงานวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากไมสั้กเหลือ

ใช้ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการพฒันารูปแบบ กลุ่มตวัอย่างของงานวิจยัคือ ผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภค 169 คน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูล ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ เพ่ือหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การสุ่มตวัอยา่งโดยบงัเอิญของผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ หรือเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจฯ ในรอบ 

2 เดือน ผลการวิจยัแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ผลของการพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากไมสั้กเหลือใช้ พบว่า 

แนวคิดของการน ารูปลกัษณ์ของแหยง่ชา้งเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากไมเ้หลือทิ้งร่วมกบั ผา้ทอ

พ้ืนเมืองของชุมชน ให้เกิดอตัลกัษณ์มากท่ีสุด ส่วนท่ี 2 ผลของการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงั                  

การพฒันารูปแบบ พบว่า รายการความปลอดภยัเฟอร์นิเจอร์อยูร่ะดบัมากท่ีสุด (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) และรายการ

บ่งบอกถึงอตัลกัษณ์ของกลุ่มฯ อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.50, S.D = 0.73) ตามล าดบั 

 

ค าส าคัญ: เฟอร์นิเจอร์, เศษไมสั้ก, กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไม ้จงัหวดัแพร่ 

 

ABSTRACT 

 Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Group has operated teak furniture. Currently, 

the quantity of teak wood is increased but Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Group still 

has a large quantity of teak wood scraps for building furniture. The objectives of this research are as follows:         

1) to develop furniture from teak wood waste; 2) to asses satisfaction of consumers after developing model. The 

sample group consisted of 169 manufacturers and consumers. Data were analyzed in the form of qualitative and 

quantitative research in order to find percentage, mean, and Standard Deviation. The samples were obtained by 

using accidental sampling from consumers who used services or visited Phrae Tree Root and Stump Furniture 

Product Enterprise Group during past 2 months. The results were divided into 2 parts. For Part 1, the results of 

furniture development from teak wood waste revealed that the image of howdah was applied as the design concept 

of furniture developed from wood scraps and community’s local woven fabric to gain identity as much as possible. 

For Part 2, the results of assessment on satisfaction of consumers after developing model revealed that furniture 
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safety was in the highest level (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) and identification on identity of Phrae Tree Root and Stump 

Furniture Product Enterprise Group was in high level (x̅ = 3.50, S.D = 0.73), respectively.  

 

Keywords: furniture, teak wood scraps, Phrae Tree Root and Stump Furniture Product Enterprise Group  

 

1. ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 

การสัมปทานในประเทศไทยมีหลากหลากรูปแบบ โดยการสัมปทานป่าไมบ้กในอดีตมีส่วนส าคญัใน

การพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก พ้ืนท่ีส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณภาคเหนือของประเทศไทย เน่ืองจากเป็นป่าไมสั้กท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์มากท่ีสุด การสัมปทานป่าเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (องคก์ารบริหารส่วนต าบลสรอย 

จงัหวดัแพร่. ออนไลน์) ส่งผลท าให้ไมสั้กท่ีอยูใ่นป่าลดนอ้ยลงไปเป็นอย่างมาก ปัจจุบนัไดป้รับเปล่ียนวิธีการตดั

ไมโ้ดยเป็นแบบเลือกตดัไมท่ี้โตเตม็ท่ี อีกบางส่วนสงวนไวใ้ห้เจริญเติบโตครบอายุก่อน จากนั้นค่อยๆ เลือกตดัท่ี

ละแปลง รวมถึงไดมี้การปลูกตน้สักทดแทนส่วนท่ีตดัไปอีกดว้ย  

ต าบลสรอย อ าเภอวงัช้ิน จงัหวดัแพร่ (มูลนิธิสืบนาคะเสถีย. ออนไลน์) เป็นหน่ึงในพ้ืนท่ีมีการสัมปทาน

ป่าสักมากเป็นอนัดบัตน้ของจงัหวดัแพร่ โดยมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาลอ้มรอบพ้ืนท่ี ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้

เบญจพรรณ โดยกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไมจ้งัหวดัแพร่ ในอดีตเป็นหน่ึงในผูท่ี้ร่วมกนัสัมปทาน

ป่าบก ในปัจจุบนัไดมี้การปรับเปล่ียนแนวทางของการด าเนินธุรกิจจากการร่วมสัมปทานป่า มาเป็นการสร้าง

เฟอร์นิเจอร์จากรากไม ้ตอไม ้เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีเหลือจากการตดัไม ้และปัจจุบนัการท าไมมี้จ านวนน้อยลง 

ส่งผลท าให้ทางกลุ่มฯ ปรับเปล่ียนมาสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไมท่ี้รอการใชง้านของทางกลุ่มเก็บรวบรวม และซ้ือไม้

แปรรูปจากองคก์ารอุตสาหกรรมป่าไมเ้ขตแพร่ น ามาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงไมท่ี้ทางกลุ่มเก็บไวเ้พื่อรอการใช้

งานนั้นเป็นไม้ท่ีมีต าหนิ และมีขนาดเล็ก โดยมีจุดเด่นคือ เป็นไม้ท่ีแห้ง ผ่านวิธีการผึ่งไม้ด้วยวิธีธรรมชาติ               

ใชอุ้ณหภูมิของสภาพดินฟ้าอากาศที่ร้อนในการผึ่งให้แห้ง ท าให้การยืด หรือหดตวัของไมน้อ้ย อีกทั้งรูปแบบของ

เฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มฯ ในปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นงานในลักษณะเกิดจากไมข้นาดใหญ่ และไมท่ี้ไม่มีต าหนิ จึงจะ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  

ผูวิ้จยัน าหลกัการออกแบบของเฟอร์นิเจอร์ และเทคนิคของการใชเ้รซ่ินแขง็ ในการใชเ้ป็นแนวทางของ

การสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไมท่ี้มีอยู่ให้คุม้ค่ามากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ค านึงถึงความปลอดภยัเป็นหลกั และการน า  

อตัลกัษณ์ของกลุ่มฯ เป็นแนวทางในการออกแบบ รวมถึงน าลวดลายของผา้ทอท่ี เกิดจากการถกัทอของคนใน

ชุมชน ประยุกต์ใช้ร่วมกับเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มผูบ้ริโภคได้ตดัสินใจเลือกซ้ือ

เฟอร์นิเจอร์ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

(1) เพื่อพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากไมสั้กเหลือใช ้ 

(2) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการพฒันารูปแบบ  
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3. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

    

 แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

4. วิธีด าเนินการวิจัย  

การด าเนินงานวิจัยได้ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจฯ โดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนของนักศึกษา              

ของหลกัสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์มีขอบเขตของงานวิจยั คือ 

(1) ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นงานวิจยั คือ 

  (1.1) ประชากร คือ  

  - กลุ่มวิสาหกิกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไมจ้งัหวดัแพร่ จ านวน 15 คน 

  - ผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือ หรือเย่ียมชมกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไมฯ้ จ านวน 300 คน 

ในรอบ 2 เดือน 

  (1.2) กลุ่มตวัอยา่ง คือ  

  - กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไม ้จงัหวดัแพร่ จ านวน 15 คน 

  - ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาซ้ือ หรือเย่ียมชมกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไมฯ้ จ านวน 169 

คน ในรอบ2เดือน โดยเทียบตารางของ Krejcic และ Morgon โดยมีขนาดความคลาดเคล่ือน 5%   

(2) ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

 (2.1) ตวัแปรตน้ คือ รูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากไมสั้กเหลือใช้ 

 (2.2) ตวัแปรตาม คือ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภค 

(3) ขอบเขตของการออกแบบ ไดน้ ากระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ์ (ชลธิศ ดาราวงษ์. 2554) เพื่อให้

ผลงานบรรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 
ภาพที ่2 ขั้นตอนของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 
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การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการพฒันารูปแบบ เป็นการทดสอบจากกลุ่มผูบ้ริโภค             

เพื่อเป็นกลุ่มอย่างของงานวิจยั โดยมีขอ้ค าถามตามหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เพ่ือลดปัญหาของการซ ้ าซ้อน

ของข้อค าถาม ทั้ งเ ร่ืองของความปลอดภัย ความแข็งแรง ความเหมาะสมของวัสดุ ความสะดวกสบาย                              

ความสวยงาม และการส่ือสารของรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ (นิรัช สุดสังข์. 2548) ขอ้มูล ทั้งเชิง

คุณภาพ และเชิงปริมาณ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชวิ้ธีสุ่มตวัอย่างโดยบงัเอิญของ

ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใชบ้ริการ หรือเยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจฯ ในรอบ 2 เดือน โดยน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน าไป

เทียบกบัเกณฑค์ะแนนท่ีตั้งไว ้เพ่ือพิจารณาระดบั  

 

5. ผลการวิจัย 

ผลของการด าเนินงานวิจยั ไดด้ าเนินตามขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

5.1 กระบวนการของการศึกษาวิจยัเบ้ืองตน้โดยกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไมจ้งัหวดัแพร่ 

ตั้งอยู่ภายในหมู่บา้นปางงุน้ หมู่ท่ี 6 ต าบลสรอยอ าเภอวงัช้ินจงัหวดัแพร่ ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขารอมรอบ

คล้ายแอ่งกระทะทางทิศตะวนัออกติดกับป่าสงวนแห่งชาติทิศตะวนัตกติดกับเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศยั           

ส่วนดา้นทิศใตติ้ดอ าเภอเถินจงัหวดัล าปาง ส่วนใหญ่ทางชุมชนประกอบอาชีพการเกษตร ทั้งท านา และท าสวน 

โดยหลงัฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตรแลว้ จะออกจากหมู่บา้นไปรับจา้ง รวมถึงการรวมกลุ่มผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

 

\   

ภาพที ่3 ภาพกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไม ้

 

เดิมหมู่บา้นปางงุน้เป็นปางชา้ง (สินชยั พุกจินดา. สัมภาษณ์) หมายถึงท่ีพกัชา้ง โดยในช่วงเวลานั้นไดมี้

การสัมปทานป่าไม ้เกิดการใช้แรงงานของช้างในการลากจูงไมข้ึ้น ส่วนค าว่า งุน้ หมายถึง ตน้งุน้ ท่ีขึ้นอยู่เป็น

จ านวนมากในบริเวณพ้ืนท่ีภายในหมู่บา้น ซ่ึงสมยัโบราณทางกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไมฯ้ เป็นหน่ึงใน

การประกอบธุรกิจทางดา้นสัมปทานป่าไม ้แต่ดว้ยกาลเวลาผ่านมา จึงตอ้งปรับเปล่ียนธุรกิจ โดยการน ารากไม้

ส่วนท่ีเหลือใช้การการตดัตน้ไม้มาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้เขา้กับความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั             

โดยในปี พ.ศ. 2545 ไดน้ าไมสั้ก รากไม ้ตอไม ้และเศษไมน้ ามาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ และไดรั้บคดัสรร OTOP 

ระดบั 4 ดาว ในปี 2551 และไดพ้ฒันารูปแบบต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งกบัผูบ้ริโภคมากขึ้น ในปัจจุบนัไมสั้ก และ            

รากไม ้ลดจ านวนลงเป็นอยา่งมากท าให้การผลิตเฟอร์นิเจอร์ลดนอ้ยลงไป แต่ทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จะรับซ้ือไมจ้าก

สวนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็น ก่ิงไม ้ตอไม ้หรือไมท่ี้เป็นส่วนท่ีเหลือใช ้ต่าง ๆ รวมถึงไมท่ี้ไม่สวยงาม ไมท่ี้มีต าหนิ 

เป็นตน้ เพื่อท่ีจะน ากลบัมาสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ 

5.2 กระบวนการออกแบบ ในขั้นตอนน้ีเร่ิมจากการพฒันาแนวความคิดของการออกแบบ หลงัจาก

การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน แล้วน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และท าการคัดกรองข้อมูลจากนั้น เรียบเรียงล าดับ                  

ความตอ้งการของกลุ่มผูผ้ลิต และกลุ่มผูบ้ริโภค โดยจากสถานการณ์ Covid-19 ท าให้พฤติกรรมของผูบ้ริโภค                
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หันมาเลือกซ้ือสินคา้ออน-ไลน์ มากขึ้น (ส านกัส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องคก์ารมหาชน). 2563) ส่วนใหญ่

ผูบ้ริโภคท่ีมีก าลงัซ้ืออยูใ่น GEN X จากการส ารวจอยูท่ี่ร้อยละ 42 ส่วนใหญ่มีอายชุ่วงระหว่าง 45-54 ปี โดยช่วงวยั

น้ีจะเป็นผูเ้ลือกซ้ือสินค้าจ าพวกของใช้ในบ้านและเคร่ืองครัวมาก ท าให้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีเน้น                

ความปลอดภยัเป็นหลกัยงัค านึงถึงการใชง้านท่ีหลากหลายมากขึ้น ประหยดัพ้ืนท่ีในการขนส่ง สะทอ้นอตัลกัษณ์

ของชุมชนมากขึ้น โดยขนาดสัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ไดย้ึดตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน เคร่ืองเรือนไมส้ าหรับ

ท่ีพกัอาศยั ประเภทเกา้อ้ี (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม. 2558) โดยท่ีนัง่ 1 ท่ี มีขนาด 550 x 530 x 

380 มิลลิเมตร โดยท่ีความสูงของเทา้แขนอยู่ท่ี 180 มิลลิเมตร จากนั้นท าการระดมแนวความคิดร่วมกนัระหว่าง

กลุ่มผูน้ าของผลิต ผูวิ้จยั และนกัศึกษา เกิดการบูรณาการร่วมกนั ผลคือทางกลุ่มตอ้งการน าอตัลกัษณ์ของสถานท่ี

ท่องเทียว หรือจุดเด่นของทางกลุ่มฯ ไดแ้ก่ อ่างน ้าแม่อาง ถ ้าแม่อาง และชา้ง เป็นแนวทางในการออกแบบ จากนั้น

ไดน้ าแนวคิดการบูรณากบัการเรียนการสอน การทบทวนแบบร่าง  ผูวิ้จยัไดร้ะดมแนวความคิดต่อจากแบบร่าง 

สรุปได ้3 แนวคิด คือ 

(1) แนวคิด อ่างเก็บน ้ าแม่อาง ท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวของชุมชน ดา้นหลงัจะเป็นยอดดอย จะมีตุงสี

ขาวปักอยู่ เป็นสถานท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวบา้นมาชา้นาน และเล้ียงปากทอ้งคนในชุมชน ทั้งการน าน ้ ามา

ใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และการจบัสัตวน์ ้า 
 

  
ภาพที่ 4 ภาพร่างแนวความคิดท่ี 1 

 

(2) แนวคิด แหย่งช้าง โดยท่ีในสมยัก่อนทางกลุ่มฯ ไดเ้ดินทางมาจากต่างจงัหวดัโดยการนัง่ชา้ง 

รวมถึงมีการน าชา้งลากจูงไม ้ขนยา้ยส่ิงของ รวมถึงใชใ้นการเดินทาง ท่ีนอกเหนือจากการสัมปทานป่าไม ้
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 5 ภาพร่างแนวความคิดท่ี 2 

 

(3) แนวคิด ถ ้าอ่างเก็บน ้ าแม่อาง ซ่ึงจากการคน้พบของชุมชนนั้นภายในถ ้ามีการขดุบ่อ และมีการ

ท ากิจกรรมโบราณ โดยปัจจุบนัไดเ้ปิดให้นกัท่องเท่ียวเขา้เย่ียมชมบริเวณปากถ ้าเท่านั้น 
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ภาพที่ 6 ภาพร่างแนวความคิดท่ี 3 

 

5.3 การน าเสนอผลงานการออกแบบ โดยการคัดเลือกแนวคิดเข้าสู่กระบวนการสร้างต้นแบบ

เฟอร์นิเจอร์ โดยระดมความคิดของกลุ่มวิสาหกิจ ฯ ร่วมกนั เพื่อให้เหมาะสมกบักระบวนการผลิต  โดยแนวคิด

ของแหยง่ชา้ง มีความสอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตมากกว่าแนวคิดอื่น 

  

   
 

ภาพที ่7 การจ าลองโดยใช ้3Printer 

 

การจ าลองตน้แบบโดยใชเ้ทคโนโลยี 3Printer ขึ้นรูปโดยใช ้Polylactic Acid (PLA) filament Ø 3 mm ตั้ง

อุณหภูมิ อยู่ท่ี 210 Cº โดยใชค้วามละเอียดต่อชั้นอยู่ท่ี 0.2 mm ผนงัของพ้ืนผิวอยู่ท่ี 1.6 mm ขนาดของฝาบนและ

ฝาล่างมีความหนาท่ี 2 mm ส่วนโครงสร้างใช้ 8 % ใชค้วามเร็วเฉล่ียท่ี 50 mm/s ส่วนฐานความร้อนใช ้50 Cº เพื่อ

ศึกษาขนาดรูปลกัษณ์ รวมถึงวิเคราะห์หาขอ้บกพร่องเพื่อเติมเต็มให้เฟอร์นิเจอร์สามารถใช้งานไดจ้ริงตรงตาม

วตัถุประสงคข์องงานวิจยั ในการลดความสูญเสียในกระบวนการของสร้างตน้แบบนอ้ยท่ีสุด 
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ภาพที่ 8 การน าเสนอผลงานการออกแบบ 

 

5.4 กระบวนการผลิตหลงัจากการออกแบบไดร้ะดมความคิดร่วมกนั พร้อมปรับแกรู้ปแบบ เพื่อให้

เหมาะสมกบักระบวนการผลิตมากท่ีสุด จากนั้นท าการคดัเลือกเศษไมน้ ามาตดัแต่งให้ไดข้นาดตามแบบ เขา้สู่

กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ของกลุ่มวิสาหกิจฯ 

 

    
 

ภาพที่ 9 การผลิตตน้แบบเฟอร์นิเจอร์ 

 

การน าเรซ่ินแข็ง เร่ิมการคดัเลือกเศษไม ้ท าการตดัแต่งให้ไดข้นาดตามท่ีตอ้งการ จากนั้น น าไมท้  าเป็น

บล็อกส่ีเหล่ียมตามขนาด พร้อมทั้งใชพ้ลาสติกรองพ้ืนเพ่ือให้ง่ายต่อการแกะแบบไม ้การผสมน ้ ายาในอตัราส่วน 

(อุสุมาพนัไพศาล, สิงหา ปรารมภแ์ละนิรัช สุดสังข.์ 2562)  ใชน้ ้ายา Epoxy(A) 2 ส่วนผสมกบัน ้ายา Hardener (B) 

1 ส่วน ผสมให้เขา้กนั และ เทความหนาเท่าๆ กนั จ านวน 4 คร้ัง ค านวนจากขนาดของความหนาของช้ินงาน โดย

ในแต่ละคร้ังท่ีเทลงช้ินงานจะทิ้งให้ตากแดดไวค้ร้ังละ 2 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อยขึ้นอยู่กับสภาพของอากาศ 

เน่ืองจากถา้มีความช้ืนมากจะท าให้ขา้งในของเรซ่ินไม่แขง็ตวัถึงแมจ้ะเทในปริมาณน้อย เม่ือเทเต็มแลว้ปล่อยให้

ตากแดดทิ้งไวอ้ีก 2 ชัว่โมง แลว้ค่อยแกะแบบออก จากนั้นปล่อยให้แห้งในอุณหภูมิห้องอีก 4 ชัว่โมง จากนั้นตดั

แต่งดว้ยเคร่ืองมืองานไม ้เพ่ือให้ช้ินงานมีความสวยงามตรงตามรูปแบบท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 10 ตน้แบบเฟอร์นิเจอร์หลงัการพฒันา 

 

5.5 การประเมินความพึงพอใจของผูบ้ริโภคหลงัการพฒันารูปแบบ การศึกษากลุ่มตวัอย่างของงานวิจยั

แบ่งออกไวเ้ป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูผ้ลิต และกลุ่มผูบ้ริโภค โดยกลุ่มผูผ้ลิต เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นการระดมความ

คิดเห็นภายในกลุ่มในประเด็นต่าง ๆ กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีก าหนดไวจ้ านวน 169 คน เป็นการศึกษาระดบัความพึงพอใจ

ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเย่ียมชม หรือซ้ือสินคา้ของกลุ่มสหกิจ ในรอบ 2 เดือน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 99 

คน หญิง 70 คน ส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 41 ปี 90 คน และอายนุอ้ยกว่า 20 ปี ไม่มีคนตอบ โดยส่วนใหญ่การศึกษา

อยู่ ในระดบัปริญญาตรี 97 คน  ถดัมาเป็นพนกังานบริษทั 34 คน และรับจา้ง 17 คน ส่วน นกัเรียนหรือนกัศึกษา

ไม่มีผูต้อบ ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มผูบ้ริโภค 

ขอ้ท่ี รายการขอ้ค าถาม x̅ S.D แปลความหมาย 

1 การใชง้านเหมาะสมกบัสรีระร่างกาย 3.67 0.76 ระดบัมาก 

2 ความปลอดภยัของเฟอร์นิเจอร์ 3.75 0.71 ระดบัมาก 

3 กระบวนการผลิตท่ีไม่ซบัซอ้น 3.57 0.67 ระดบัมาก 

4 เฟอร์นิเจอร์มีความทนทาน 3.56 0.67 ระดบัมาก 

5 การสะดวกสบายในการใชง้าน 3.56 0.65 ระดบัมาก 

6 โครงสร้างมีความแขง็แรง 3.57 0.65 ระดบัมาก 

7 บ่งบอกถึงอตัลกัษณก์ลุ่มฯ 3.50 0.73 ระดบัมาก 

8 ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ 3.55 0.62 ระดบัมาก 

รวม 3.59 0.21 ระดับมาก 

 

จากตาราง ท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ีย (x̅) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีต่อรูปแบบ

โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.59, S.D = 0.21) โดยพิจารณาตามรายการพบว่า รายการความปลอดภยัของ

เฟอร์นิเจอร์อยู่ระดบัมากท่ีสุด (x̅ = 3.75, S.D = 0.71) รองลงมาคือการใช้งานเหมาะสมกบัสรีระร่างกายอยู่ใน

ระดบัมาก (x̅ = 3.67, S.D = 0.76) ถดัมาคือ กระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน และโครงสร้างมีความแข็งแรง อยู่ใน

ระดบัมาก (x̅ = 3.59, S.D = 0.67) ต่อมารายการเฟอร์นิเจอร์มีความทนทาน และการสะดวกสบายในการใช้งาน 

อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.56, S.D = 0.65) ถดัมารายการความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดบัมาก (x̅ = 3.55, 

S.D = 0.62) และการบ่งบอกถึงอตัลกัษณ์กลุ่มฯ อยูใ่นระดบัมาก (x̅ = 3.50, S.D = 0.73) ตามล าดบั 
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6. อภิปรายผล  

 การพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากเศษไมสั้ก กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเฟอร์นิเจอร์รากไม ้ตอไม ้จงัหวดัแพร่ 

ผูวิ้จัยได้รวบรวมจากข้อมูลทุติยภูมิ และปฐมภูมิ พบว่าแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ควรมาจากแหล่ง

ท่องเท่ียวภายในพ้ืนท่ี ทั้งน ้าตก ถ ้า อ่างเก็บน ้า รวมถึงชา้ง ท่ีเป็นส่วนส าคญัในการด ารงชีพในสมยัก่อน โดยเดิมที

ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน ไดร่้วมกนัในการสัมปทานป่าไม ้ต่อมาไดป้รับเปล่ียนแนวทางมาสร้างเฟอร์นิเจอร์จากไม้

สัก เน่ืองจากป่าไมล้ดจ านวนลงเป็นอย่างมาก ซ่ึงในปัจจุบนัไดน้ าไมท่ี้รอการน ามาใชง้าน และรับซ้ือไมจ้ากป่า

ปลูกของชุมชนเป็นหลกั หลงัจากทราบถึงบริบท เป็นการใชท้รัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนมาก

ท่ีสุด สอดคลอ้งกบับทความวิจยัของศรุต ลูกบวั และทรงวุฒิ เอกวุฒิศา (2560. บทคดัย่อ) ท่ีส่งเสริมใชท้รัพยากร

ในชุมชนท้องถ่ินปลูกป่า และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ดังกล่าว และแนวทางในการออกแบบได้ใช้

กระบวนการออกแบบ รวมถึงการบูรณาการกบัการเรียนการสอนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ 

6.1 การพัฒนาเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักเหลือใช้ เ ร่ิมจากการระดมความคิดในการร่างแบบจาก

แนวความคิดร่วมกนัจากนั้นท าการสรุปแบบร่างแนวคิดทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งแนวคิดอ่างเก็บน ้า แหยง่ชา้ง และถ ้าของ

อ่างเก็บน ้า หลงัจากร่างแบบแลว้ไดจ้ าลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาขนาด รูปทรง รวมถึงพิจารณาความ

เป็นไปไดใ้นการผลิต จากนั้นปรับปรุงรูปแบบเพ่ือเล็กน้อยตามขอ้เสนอแนะของทางกลุ่มวิสาหกิจฯ จากนั้นท า

การน าเสนอผลการออกแบบในรูปแบบของภาพฉาย และการเขียนแบบเพื่อการผลิต ในโปรแกรมส าเร็จรูป 

จากนั้นท าการผลิตตน้แบบเฟอร์นิเจอร์ พร้อมทั้งปรับแบบเล็กน้อยให้เขา้กบั เทคนิคและกระบวนการผลิตของ

ทางกลุ่มวิสาหกิจมากท่ีสุด ใช้เทคนิคประยุกต์ระหว่างภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน กับเทคโนโลยีปัจจุบันเกิดความ

เหมาะสมมากท่ีสุด สอดคล้องกับบทความของ ณัฐกานต์ พวงไพบูลย ์และแม้นวาด รชนีกรไกรลาศ (2562, 

บทคดัยอ่) พบว่า การน าเทคโนโลยีในปัจจบุนัน ามาช่วยในการผลิต จะท าให้สามารถลดตน้ทุน ลดการสูญเสียของ

วตัถุดิบตั้งตน้ไดเ้ป็นอย่างดี โดยกระบวนการสร้างตน้แบบเร่ิมจากคดัเลือกเศษไม ้ปรับแต่งไม ้และการประกอบ

ไม ้รวมถึงใชเ้รซินแขง็ร่วมกบัเศษไมใ้ห้เป็นแผ่น จากนั้นตดัแต่งให้ไดข้นาดตามแบบท่ีตอ้งการ จากนั้นประกอบ

ตามแบบการผลิตของเฟอร์นิเจอร์ ท าการตกแต่งผิวให้สวยงาม จากนั้นน าผา้ทอเยบ็เป็นเบาะส าหรับรองนัง่เพ่ือให้

เกิดความนุ่ม ขณะนัง่ 

6.2 การประเมินความพึงพอใจของผู ้บริโภคหลังการพัฒนารูปแบบ  ได้ใช้หลักการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์ร่วมกับแนวคิดต่าง ๆ เป็นแนวทางในการออกแบบฯ 8 ข้อดังน้ี 1) การใช้งานเหมาะสมกบัสรีระ

ร่างกาย 2) ความปลอดภยัของเฟอร์นิเจอร์  3) กระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน 4) เฟอร์นิเจอร์มีความทนทาน                     

5) การสะดวกสบายในการใช้งาน 6) โครงสร้างมีความแข็งแรง 7) บ่งบอกถึงอตัลกัษณ์กลุ่มฯ 8) ความสวยงาม

ของเฟอร์นิเจอร์ หลงัจากการสอบถามผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาเย่ียมชม หรือเลือกซ้ือสินคา้ของกลุ่มสหกิจฯ จ านวน 169 

คน โดยเทียบกบัเกณฑ์ประเมินความพึงพอใจพบว่า รายการความปลอดภยัของเฟอร์นิเจอร์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

เม่ือเทียบกบัเกณฑ ์อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก โดย สอดคลอ้งกบัหลกัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีตอ้งค านึงถึง

ความปลอดภยัเป็นหลกั โดยรองลงมาคือ รายการ ของการใช้งานท่ีเหมาะสมกับสรีระร่างกาย เน่ืองจากกลุ่ม

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไดท้ดลองการใชง้านขณะนัง่ และการวางส่ิงของแลว้เกิด ความเหมาะสมกบัขนาดสัดส่วนของ

ร่างกาย เม่ือเทียบกบัเกณฑแ์ลว้ อยูใ่นระดบัมาก 
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7. ข้อเสนอแนะ 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

(1) สามารถน าไปพฒันาให้กบัสินคา้ หรือผลิตภณัฑใ์นลกัษณะใกลเ้คียง เพื่อให้เกิดความ

หลากหลาย 

(2) ควรมีห้องส าหรับกระบวนการของเรซ่ินในการควบคุมอุณหภูมิ และป้องกนัละอองหรือเศษไม้

ต่าง ๆ ตงลงบนช้ินงาน  

7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

หากน าไมท่ี้เป็นแผน่ท่ีเกิดจากเศษไม ้และเรซ่ิน น ามาใชง้านโดยไม่มีโครงสร้าง ควรน าไปทดสอบ

เพ่ือหาการรับแรง ความเคน้ และความเครียดของช้ินงาน 
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