บทที่ 6
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
1. สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั ครั้งนี้ มีผลการสรุ ปในหัวข้อต่างๆ ได้แก่วตั ถุประสงค์การวิจยั ผูใ้ ห้
ข้อมูลในการวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้ มูล และสรุ ปผล
การออกแบบแสดงรายละเอียดดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) การศึกษาข้อมูลรู ปแบบของการนาเศษไม้ มาใช้งานในรู ปแบบต่างๆ ของโรงงาน
ไม้แปรรู ปในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี โดยสามารถศึกษาได้ถึงการนาไม้ไปใช้งานที่แตกต่างกันไป
โดยมูลค่าของเศษไม้ยงั น้อย เมื่อเทียบกับตัวอย่างงานของบริ ษทั Osisu ซึ่ งบริ ษทั แห่งนี้ได้มีการวิจยั
เพื่อหาวัสดุใหม่ๆ ที่สามารถใช้งานได้และขายได้ในราคาสู งกว่า ดังนั้น การใช้เศษไม้ของโรงเลื่อย
ในพื้นที่จงั หวัดอุดรธานี จึงต้องมีการคิดค้นและวิจยั เรื่ องการนาเศษไม้มาใช้งานให้มีมูลค่าต่างไป
จากเดิม
2
) เนื่องจากเศษไม้ที่เหลือจากโรงเลื่อยนั้น มีปริ มาณมาก และสามารถนามาผลิต
เฟอร์ นิเจอร์ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ได้ ทาให้มีผลิตภัณฑ์ ที่สามารถช่วยลดจานวนเศษไม้
ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ที่จะสร้างให้เกิดความอานวยสะดวก กับการใช้สอยในชีวติ ประจาวันได้มาก
ที่สุด ดังนั้นผูด้ าเนินโครงการ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา และออกแบบพัฒนาวัสดุ จากเศษไม้เหลือ
ใช้จากโรงเลื่อย ในการผลิตเก้าอี้นงั่ เล่นภายในอาคาร และเพื่อออกแบบศึกษาการนาเศษไม้
มาแปรรู ปเพื่อใช้ในการผลิตเก้าอี้นงั่ เล่นภายในอาคาร
1.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ในการเก็บข้อมูลการวิจยั นี้ ได้จากการศึกษาข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ กลุ่มผู ้
ประกอบกิจการโรงเลื่อยไม้ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนหนึ่งจากกลุ่มผูค้ ิดค้นการนาเศษไม้มาใช้
และการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยสอบถามกับผูส้ นใจผลิตภัณฑ์เฟอร์ นิเจอร์ ที่ผลิตจากเศษ
วัสดุ และมีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ในจังหวัดอุดรธานี จานวน 100 คน
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1.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลในการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ของโครงการพิเศษนี้
คือ แบบสอบถามแบ่งเป็ น 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็ นข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม เกี่ยวกับเพศ
อายุ แบบสอบถามเป็ นแบบเลือกตอบ ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสม
ในด้านรู ปแบบ โดยเป็ นแบบสอบถาม แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) และตอนที่ 3
เป็ นแบบข้อเสนอแนะ
1.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ ได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
ที่เป็ นเอกสานตารา งานเขียน เอกสารงานวิจยั รวมถึงแหล่งข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ห้องสมุด อินเตอร์ เน็ท โดยศึกษาข้อมูลทั้งที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลใกล้เคียงกับงานวิจยั
และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
จากเศษไม้ ความต้องการรู ปแบบ และการใช้งานเก้าอี้นงั่ เล่นภายในอาคาร
1.5 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหา ความต้องการใช้งาน
และพฤติกรรมของผูใ้ ช้เก้าอี้นงั่ เล่นภายในอาคาร และเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยสรุ ปเนื้อหาได้
ใจความ มีความกระชับ และชัดเจนมากขึ้น เพื่อใช้ในการออกแบบ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถาม ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไป
จากแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบสอบถามเลือกตอบ
(Check list) วิเคราะห์ โดยการหาค่าความถี่ และหาค่าร้อยละ เสนอเป็ นตารางประกอบคาบรรยาย
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในด้านรู ปแบบ โดยเป็ นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่ วนประมาณค่า ( Rating Scale) และตอนที่ 3 เป็ นแบบข้อเสนอแนะ วิเคราะห์
หาค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เสนอเป็ นตารางประกอบคาบรรยาย
1.6 สรุ ปผลการวิจัย
1)
การศึกษาข้อมูลและจานวนของเศษไม้โรงานแปรรู ปในจังหวัดอุดรธานี
จากข้อมูลและเอกสารประกอบ ด้วยการเก็บตัวอย่างการสัมภาษณ์โรงเลื่อย 2 แห่ง ใน
จังหวัด
อุดรธานี พบว่าข้อมูลการนาเศษไม้เหลือจากโรงเลื่อย ที่นามาใช้ประโยชน์ เช่น การนาไปเผาถ่าน
และการนาไปเป็ นฟื นสาหรับหุงต้ม และเฟอร์นิเจอร์ เป็ นต้น โดยการนาเศษไม้เหลือใช้มาใช้งาน
ตามรู ปแบบที่กล่าวมาจากเบื้องต้น ซึ่ งการศึกษาข้อมูลได้ขอ้ สรุ ปของการนาเศษไม้ไปใช้ได้
ในรู ปแบบอื่นได้ ซึ่ งจะทาให้เศษไม้เหลือใช้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นโดยใช้กระบวนการอุตสาหกรรมเข้ามา
ช่วยให้เศษไม้สามารถนามาแปรรู ปได้มากขึ้น
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2) ผลการออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นภายในอาคารจากเศษไม้ พบว่า เก้าอี้นงั่ เล่นภายใน
อาคาร สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ ริ โภคได้ท้ งั กลุ่มผูเ้ ลือกซื้ อ และผูใ้ ช้ งานเก้าอี้นงั่ เล่น
มีประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้งาน โดยสามารถใช้งานได้ท้ งั นัง่
เดี่ยว และนัง่ เป็ นคู่ ซึ่ งเก้าอี้นงั่ เล่นสามารถเก็บหนังสื อได้ เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร
และมีโครงสร้างแข็งแรงโดยใช้เศษไม้เพลาะอัดเข้าด้วยเครื่ องจักรจนเกิดเป็ นแผ่นเดียวกัน และเก้าอี้
นัง่ เล่นภายในอาคารจากเศษไม้ใช้วสั ดุที่มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมนามาตกแต่ง เช่น เบาะรอง
นัง่ และการขัดผิวไม้ให้เงา ซึ่ งเก้าอี้นงั่ เล่นจากการเพลาะเศษไม้น้ ีตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู ้
ชื่นชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวัสดุเหลือใช้ และผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งตรงกับ
กระแสของยุคปัจจุบนั โดยใช้หลักการ 3 R คือ
1) Reduce คือ การลดการใช้การบริ โภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็ นลง ลองมาสารวจกันว่า
จะลดการบริ โภคที่ไม่จาเป็ นตรงไหนได้บา้ ง โดยเฉพาะการลดการบริ โภคทรัพยากรที่ใช้แล้วหมด
ไป
2
) Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุม้ ค่าที่สุด โดยการนาสิ่ งของเครื่ องใช้ มาใช้ซ้ า
ซึ่ งบางอย่างอาจใช้ซ้ าได้หลายๆ ครั้ง เช่น การนาชุดทางานเก่าที่ยงั อยูใ่ นสภาพดีมาใส่ เล่นหรื อใส่
นอนอยูบ่ า้ นหรื อนาไปบริ จาค
3
) Recycle คือ การนาหรื อเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนากลับมารี ไซเคิล หรื อ นา
กลับมาใช้ใหม่ เป็ นการลดการใช้ทรัพยากรในธรรมชาติจาพวกต้นไม้ แร่ ธาตุต่างๆ เช่น ทราย เหล็ก
อลูมิเนียม ซึ่ งทรัพยากรเหล่านี้ สามารถนามารี ไซเคิลได้ยกตัวอย่างเช่น เศษกระดาษสามารถนาไป
ไซเคิลกลับมาใช้เป็ นกล่องหรื อถุงกระดาษ หรื อเครื่ องใช้อื่นๆ ฝากระป๋ องน้ าอัดลมก็สามารถนามา
หลอมใช้ใหม่หรื อนามาบริ จาคเพื่อใช้ประโยนช์ในการทาขาเทียมให้กบั คนพิการได้ (กรมทรัพยากร
ธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม, 2555) [Online]
2. อภิปรายผลการวิจัยข้ อค้ นพบสิ่ งใหม่ ๆ ในโครงการ
ในการศึกษาเพื่อ
ออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นในอาคารจากเศษไม้ สามารถอภิปรายผลการวิจยั
ได้ขอ้ ค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ในโครงการ ได้ผลดังต่อไปนี้
1) การออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านจากเศษไม้ ได้ศึกษาและค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ระหว่าง
การออกแบบและการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เช่น การนาไม้มาเพลาะให้เป็ นแผ่นสามารถทาได้
ทั้งลายยาว ลายตั้ง และสันของลายไม้ เป็ นต้น ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ อกแบบศึกษากระบวนการผลิตมาก
เพียงใด และในโรงงานไม้ที่มีเศษไม้แต่ละชนิดแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่ องของสี สันของไม้
โดยสามารถเลือกไม้ที่มีต่างกัน เช่น ไม้ที่มีสีเข้ม นามาผสมกับไม้ที่มีสีอ่อน สลับกันไปมา จนเกิด
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เป็ นลวดลายที่สวยงามอย่างธรรมชาติ เป็ นต้น โดยไม้ที่นามาผลิตทาได้ท้ งั ไม้ที่เข้าประกบแบบฟัน
ปลา หรื อไม้แผ่นธรรมดา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ผูอ้ อกแบบอาจจะค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ระหว่างการศึกษา
หรื อ เมื่อชื้นงานเสร็ จ ด้วยการสังเกตและศึกษาเป็ นข้อมูลการออกแบบครั้งต่อไป
2)
ด้านรู ปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบ เก้าอี้นงั่ เล่นในอาคารจากเศษไม้ ภายใต้แนวคิด
โดยการนา รู ปร่ างรู ปทรงของการถอดรู ปดอกดาวเรื อง มาออกแบบ เพื่อให้เกิด รู ปแบบทันสมัย
(Modern Style) และเพื่อให้เกิด รู ปแบบที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของดอกดาวเรื อง ซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวคิดหลักการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ บุญสนอง รัตนสุ นทรากุล (
2534) ซึ่งได้ให้กรอบ
ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ คานึงถึงด้านความงาม ด้าน ความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ โดยใช้เบาะรอง
นัง่ ที่ผลิตจากผ้าฝ้ ายโดยใช้ลวดลายของดอกดาวเรื องเพื่อให้สื่อถึงที่มาของการใช้รูปทรงของ
ผลิตภัณฑ์ที่นามาออกแบบ และคงความเป็ นธรรมชาติของลวดลายเศษไม้ ต่างชนิดซึ่ งเกิดเสน่ห์ให้
ผลิตภัณฑ์
3) ด้านวัสดุ ออกแบบโดยใช้เศษไม้ที่ได้จากการอัดจนเป็ นแผ่นเดียวกันนามาเป็ นวัสดุ
หลัก ทั้งนี้เนื่องจากการออกแบบเก้าอี้เพื่อที่จะให้เห็นคุณค่าด้านการนาเศษไม้มาใช้ให้เกิดประโยชน์
และคุม้ ค่าในกระบวนการผลิต และเป็ นข้อเสนอแนะการนาไปสู่ กระบวนการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรมต่อไป สาหรับการเลือกวัสดุอย่างเศษไม้มาเป็ นวัสดุหลักอย่างหนึ่งถือว่าสร้าง
เอกลักษณ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์และตัววัสดุ ซึ่ งสอดคล้องกับ จานงค์ เหล็กแก้ว (2552) กล่าวว่าจุดเด่น
ของเศษไม้ คือ ความสวยงามของลวดลายไม้ ที่จะผสมผสานกันระหว่างไม้หลายๆ ชนิดเข้า
ด้วยกัน จึงได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทานตามไปด้วย
4) ด้านกรรมวิธีการนาเศษไม้มาใช้และด้านการตกแต่ง โดยใช้เศษไม้เป็ นวัสดุหลัก ด้วย
วิธีการนาเอาเศษไม้ที่เหลือจากการตัดนามาอัดด้วยเครื่ องจักรประสานด้วยกาว ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้
กรรมวิธี การนาเศษไม้ เป็ นวิธีการที่ควรให้ความสาคัญ เพราะถือว่าเป็ นวิธีการพื้นฐานก่อน
ที่จะพัฒนาไปสู่ วธิ ี การอื่นๆ
5) ด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่ งออกแบบให้ใช้งานร่ วมกับการมีที่เก็บหนังสื อ
เพื่อความสะดวกให้ผใู ้ ช้และประหยัดพื้นที่ใช้สอยในอาคาร เมื่อการออกแบบระหว่างการพัฒนา
แบบ ได้คน้ พบการวางหนังสื อเพื่อให้ผใู้ ช้หยิบจับสะดวก จึงได้ออกแบบให้วางหนังสื อได้ 2
ลักษณะ คือ (1) การวางแบบพร้อมอ่านโดยสอดหนังสื อระหว่างในช่องฟันปลา (2) การเก็บ
หนังสื อวางซ้อนกันแบบทัว่ ไป และ พร้อมออกแบบ ให้ เหมาะสมกับสรี ระในการนัง่ คู่และการนัง่
เดี่ยว ให้มีความแข็งแรง ดูแลทาความสะอาดง่าย ไม่วา่ จะเป็ นขนาดที่เหมาะสมของเก้าอี้ที่จะรองรับ
กับอริ ยะบทในการนัง่ ประกอบกับโครงสร้างที่มีความแข็งแรง
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3. ข้ อเสนอแนะ
จากผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาและค้นคว้าในเรื่ องการออกแบบ เก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้าน
จากการเพลาะเศษไม้ ได้ประสบปั ญหาในด้านต่างๆ หลายด้านเพื่อให้นกั ศึกษารุ่ นต่อไปได้ทราบถึง
ปั ญหาเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป ซึ่ งกรรมการมีขอ้ เสนอแนะ ดังนี้
1
) การสัง่ ผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรมไม้ขนาดใหญ่น้ นั จะผลิตชิ้นงานในปริ มาณ
มาก (Mass Product) ดังนั้นการสั่งผลิตควรคานึงถึงระยะเวลาในการผลิต เพราะการสั่งผลิตชิ้นงาน
แค่ชิ้นเดียว จึงเป็ นเรื่ องของความเห็นส่ วนตัวของเจ้าของกิจการว่าจะทาให้ได้หรื อไม่ และการสั่งทา
ผลิตภัณฑ์ไม้แค่ชิ้นเดียว อาจทาให้ตน้ แบบมีราคาสู งมาก
2
) เนื่องจากโรงงานบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการถ่ายภาพกระบวนการผลิต หรื อ ห้าม
บุคคลภายนอกเข้าไปภายในโรงงานได้ ดังนั้น การสัง่ แบบผลิตควรมีความแม่นยาในขนาด
ของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผผู ้ ลิตเข้าใจง่าย และการจาลองภาพร่ างผลิตภัณฑ์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ ควรใช้
ลวดลายของผิววัสดุที่ตรงตามความต้องการของชิ้นงาน เพราะผูผ้ ลิตจะดูจากแบบร่ างที่ส่งไป
โรงงาน การนาไม้มาเพลาะให้เป็ นแผ่นสามารถทาได้ท้ งั ลายยาว ลายตั้ง และสันของลายไม้ เป็ นต้น
ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ผูอ้ อกแบบศึกษากระบวนการผลิตมากเพียงใด และในโรงงานไม้ที่มีเศษไม้แต่ละชนิด
แตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่ องของสี สันของไม้ โดยสามารถเลือกไม้ที่มีต่างกัน เช่น ไม้ที่มีสีเข้ม
นามาผสมกับไม้ที่มีสีอ่อน สลับกันไปมา จนเกิดเป็ นลวดลายที่สวยงามอย่างธรรมชาติ เป็ นต้น
โดยไม้ที่นามาผลิตทาได้ท้ งั ไม้ที่เข้าประกบแบบฟันปลา หรื อไม้แผ่นธรรมดา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั
ผูอ้ อกแบบอาจจะค้นพบสิ่ งใหม่ๆ ระหว่างการศึกษา หรื อ เมื่อชื้นงานเสร็ จ ด้วยการสังเกตและศึกษา
เป็ นข้อมูลการออกแบบครั้งต่อไป
3) ความหนาของไม้ ซึ่ งเป็ นปั ญหาในเรื่ องของน้ าหนัก เพราะยิง่ สัง่ ความหนาของไม้มาก
เท่าไหร่ ยิง่ มีน้ าหนักมากขึ้น ดังนั้นผูอ้ อกแบบควรศึกษาความเหมาะสมของชื้นงาน
4) ราคาของเก้าอี้ ซึ่ งการผลิตจากโรงงานมีราคาถูก
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