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บทคัดย่อ
งานวิจ ัยน ี้ม ีว ัตถ ุประสงค ์ในการวิจ ัยเพ ื่อ 1) ศ ึกษาค ุณสมบัต ิเส ้นใยของฟางข้าวแห้ง กระบวนการและ 

ข ั้นตอนการทำกระดาษจากเส ้นใยฟางข ้าวแห ้ง และ 2) ออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ ์จากเส ้นใยฟางข ้าวแห ้งให ้ม ี 

เอกล ักษณ ์ประจำข ุมซน และประเม ินความพ ึงพอใจร ูปแบบบรรจ ุภ ัณ ฑ ์ท ี่ตอบสนองต ่อความต ้องการของ 

ผู้บริโภค การศึกษาวิจ ัยครั้งน ี้เป ีนการวิจ ัยเซ ิงผสมผสาน โดยม ีโจทย์จากข ุมซนด้านการพ ัฒนาบรรจุภ ัณฑ ์ จาก 

เด ิมท ี่เป ีนบรรจ ุภ ัณฑ ์พลาสต ิก และไม ่ม ีตราส ัญล ักษณ ์ประจำร ้าน คณ ะผ ู้ว ิจ ัยจ ีงม ีความสนใจท ี่จะนำฟางข ้าว 

แห ้งท ี่เหล ือท ิ้งจำนวนมากจากภาคการเกษตรมาแปรร ูป เป ีนกระดาษ และทำเป ีนบรรจ ุภ ัณ ฑ ์ท ี่เหมาะสมก ับ  

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แซ่อิ่ม โดยมีส ูตรที่เหมาะสมในการขึ้นรูปบรรจุภ ัณฑ์ คือ การทดลองต ้มเส ้นใยจากฟางข ้าวแห ้ง 

1 กิโลกรัม โซเดียมไฮดรอกไซต์ (NaoH) 1 กิโลกรัม นํ้า 13 ลิตร ต้มนาน 2 ชั่วโมงในถังปีป เพื่อให้ฟางข้าวมี 

เส ้นใยที่ละเอ ียด หนา 1 ม ิลลิเมตร มีขนาด 38 X 39.5 เซนติเมตร ที่มีค'วามเหมาะสมและสามารถนำ'ไป'โข้ผลิต 

เป็นวัสดุได้จริง และได้ศ ึกษาพฤติกรรมของกลุ่มเป ้าหมายในรูปแบบ Mood board เพื่อเป็นแนวคิดในการ 

ออกแบบและทำการออกแบบบรรจ ุภ ัณ ฑ ์สำหร ับผล ิตภ ัณ ฑ ์ผลไม ้แซ ่อ ิ่มจำนวน 5 แบบ โดยการสำรวจกล ุ่ม  

ต ัวอย ่างด ้วยว ิธ ีการล ุ่มกล ุ่มต ัวอย ่างแบบเจาะจงของกล ุ่มอาย ุช ่วง 18-25 ปี จำนวน 30 คนในขุมขนสี่แยกบ้าน 

แขก เคร ื่องม ีอท ี่ใช ้ในการว ิจ ัย คือ แบบสอบถามและการส ัมภาษณ ์ สถ ิต ิท ี่ใข ้ในการว ิจ ัย คือ ค ่าเฉล ี่ยและ 

ค ่าเบ ี่ยงเบนมาตรฐาน พบว ่าร ูปแบบบรรจ ุภ ัณ ฑ ์ร ูปทรงผลไม ้ผลซมฟ ูและออกแบบโลโก ้เป ็นร ูปผ ู้หญ ิงส ูงว ัย 

ท ีเป ็นต ัวแทนของเจ ้าของร ้านพร้อมข ้อความระบ ุซน ิดของผลิตภ ัณฑ ์และเป ็นผลิตภ ัณฑ ์ข ุมซม ม ีค ่าเฉลี่ยส ูงส ุด 

คือ x= 4.19 ม ีระด ับความพ ึงพอใจมาก ห ัวข ้อประเม ินของแบบสอบถามท ี่ม ีความพ ึงพอใจมากท ี่ส ุดสาม 

อันดับแรก คือ ด้านผลงานการออกแบบมีการแสดงถึง ผลิตภัณฑ์ท ้องถิ่น โดยเฉลี่ย (%=4.64) ม ีระดับความพึง
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พอใจมากที่ส ุด ด้านผลงานการออกแบบโดยรวมมีความสวยงามเป ็นที่น ่าสนใจ (X-4.60) ระดับความพึงพอใจ 

มากที่ส ุด ด ้านรูปแบบของการออกแบบบรรจุภ ัณฑ ์ม ีความทันสม ัย (x=4.40) ระดับความพึงพอใจมาก บรรจุ 

ภ ัณฑ ์จากงานว ิจ ัยคร ั้งน ี้สามารถบรรจ ุผล ิตภ ัณฑ ์ผลไม ้แช ่อ ิ่มได ้จร ิง ภายในช ุมชนและเป ็นการเพ ิ่มม ูลค ่าฃอง 

ผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มด้วย

คำสำคัญ ะ บรรจุภ ัณฑ์ กระดาษจากฟางข้าว ผลไม้แช่อิ่ม

Abstract
This research aims 1) to study the properties of dried rice straw fiber and the process 

of making paper from dried straw fiber and 2) to design the packaging from dried straw fiber 

that is unique to the community. This is a mixed method research. The challenge o f the 

community, packaging development is mostly plastic packaging and does not have logo for 

products. The researchers are interested in the concept of dried rice straw that is residue 

material form agriculture. The suitable formulation for packaging is one kilogram of dry rice 

straw, 1 kg sodium hydroxide, 13 liters o f water with boiled for 2 hours in metal gallon to 

making fine fiber. The thickness is 1 mm and size of 38 X 39.5 cm, which is suitable and can 

be used as material. They are applied to produce paper for processed fruit. The researcher 

studied the behavior of the target group in the form of Mood board for the concept of 

designing and packaging design for 5 kinds of packaging by random sampling. There were 18

25 years with -3G"people--in Ban Khaek Intersection Community. The research tools were 

questionnaires and interviews. The statistics used in this research were the average 

percentage and standard deviation. It found that The model of rose apple shape and logo 

design that is an older woman's representation o f the store owner, with the type of product 

and the community product is the highest mean score น ิ:= 4.19) at high level o f satisfaction. 

The top three most satisfied topics are: The design showed local product (x=ะ 4.64) at very 

high level of satisfaction. The overall design was attractive to customers ( = 4.60) at very 

high level of satisfaction. The form of packaging design was modern packaging (x= 4.40) at 

high level of satisfaction. The packaging of this research can be packed for using in the 

community and addition the value of processed fruit.
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บทนำ
ฟางข ้าวเป ็นลำด ้นแห ้งของธ ัญพ ืชหล ังจากการเก ็บเก ี่ยว อาท ิ ข ้าวบาร ์เลย ์ ข้าวโอ๊ต ข ้าวเจ ้า ข้าวไรย์ 

ข ้าวสาล ี เป็นต้น ฟางช ้าวสามารถใช้ประโยซ'นได้หลายอย่าง เช่น ใช ้เป ็นอาหารหยาบสำหรับเล ี้ยงโค กระบือ 

ทำป ุยหม ักเป ็นวัสด ุปกคลุมดินหลังการหว่านเมล็ดพ ืชรักษาความชุ่มช ื้นของด ินใช้เป ็นวัสด ุสำหรับการเพาะเห ็ด 

ฟางเป ็นท ี่ม ุงหล ังคาหรือฝากระท ่อมใช ้สำหรับเป ็นเช ื้อจ ุดไฟ ช ่วยให ้ก ่อไฟง่ายเป ็นวัสด ุผ ูกม ัดหรือใช ้แทนเชือก


