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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ปัจจุบันประเทศไทยรวมไปถึงโลกของเรำนั้นมีวิวัฒนำกำรที่ก้ำวล้ ำไปมำกจนท ำให้มี
สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เกิดขึ้นมำมำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น ที่พักอำศัย ส ำนักงำน สถำนศึกษำ สถำนบันเทิง  
สถำนีขนส่งทำงด้ำนคมนำคมฯลฯเมื่อมีสิ่งก่อสร้ำงเหล่ำนี้เกิดขึ้นเทคโนโลยีต่ำงๆยิ่งมีเพ่ิมมำกขึ้นเพ่ือ
รองรับและตอบสนองต่อควำมสะดวกสบำย ควำมต้องกำรหรือกำรลดปัญหำมลภำวะต่ำงๆ มีกำร
พัฒนำ และแข่งขันกันในกลุ่มนักคิดค้นเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึ้นเช่นกันโดย
ปัญหำ หรือมลภำวะสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหำหลักและหำทำงแก้ไขกันมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและก็ยังมี
กำร พัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ือแก้ไขมลภำวะนั้นคือมลภำวะทำงเสียงและอุณหภูมิที่ร้อนเพ่ิมข้ึน
เรื่อยๆ อย่ำงต่อเนื่องและยังสำมำรถควบคุมควำมชื้นได้ดี กรมอนำมัยได้ท ำกำรส ำรวจพบว่ำบริเวณ
ต่ำงๆ ในกรุงเทพมหำนครมลพิษทำงเสียงยังคงเป็นปัญหำที่มีแนวโน้มอันตรำยโดยในบำงส่วนมีเสียง
ดัง ตลอด 24 ชั่วโมงและบำงส่วนบำงเวลำมีค่ำเกินระดับมำตรฐำนเสียงโดยทั่วไป ที่ไม่ใช่แต่ใน 
กรุงเทพมหำนครเท่ำนั้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 กรมอนำมัยได้เฝ้ำระวังควำมดังของเสียงในพื้นที่เขต 
เมือง ที่มีย่ำนกำรจรำจรคับค่ัง ชุมชนหนำแน่น โดยสุ่มตรวจในจังหวัดต่ำงๆ อธิเช่น จังหวัดนนทบุรี 
ระยอง สุโขทัย ก ำแพงเพชร นครรำชสีมำ สงขลำ พบว่ำทุกจังหวัดยกเว้นจังหวัดระยองมีค่ำระดับ
เสียงเกินมำตรฐำนในบำงเวลำหรือตลอดช่วงเวลำที่ท ำกำรตรวจวัด (ส ำนักที่ปรึกษำกรมอนำมัย, 
2539)  
 ฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนเยื่อกระดำษ Cellulose จึงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ผู้คนน ำมำปรับใช้ 
เพ่ือกันเสียงดังรบกวนจำกท้ังภำยนอกและกำรเล็ดรอดจำกภำยในสู่ภำยนอกได้หรือเล็ดรอดน้อยที่สุด 
ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจำกนวัตกรรมด้ำนฉนวนกันเสียงจำกประเทศต่ำงๆทั่วโลกมำกมำยไม่ว่ำจะ
เป็นผนังกันเสียง  หลังคำกันเสียง รวมถึงกำรติดตั้งฉนวนกันเสียงที่บำนประตู เป็นต้น  ได้มีกำรผลิต 
วัสดุต่ำงๆดังนี้เพื่อให้มีกำรลดมลภำวะทำงเสียงและยังสำมำรถกันควำมร้อนได้มำกท่ีสุด  ขณะที่ 
อำคำรบ้ำนเรือนต่ำงๆในประเทศไทยเติบโตแบบก้ำวกระโดดอย่ำงต่อเนื่องท ำให้ควำมต้องกำร
ทำงด้ำนกำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนจำกเยื่อกระดำษ Cellulose จึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นมำกขึ้น 
เนื่องจำกผู้บริโภคแต่ละกลุ่มมีควำมชอบไม่เหมือนกันและรูปแบบหน้ำงำนหรือสถำนที่มีควำมแตกต่ำง
กันจึงท ำให้กำรติดตั้งเป็นไปในแนวทำงท่ีต่ำงกันโดยผู้ผลิตจ ำเป็นต้องหำกรรมวิธีที่สำมำรถท ำให้ 
ผู้บริโภคพึงพอใจมำกท่ีสุด รวมไปถึงคู่แข่งทำงกำรตลำดที่มีมำกขึ้นจึงจ ำเป็นต้องหำแนวทำงที่สำมำรถ 
ตอบสนองควำมต้องกำรและรักษำผลประโยชน์ให้ได้ดีมำกที่สุด   
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 กระบวนกำรกำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนนั้นมีแนวโน้มในกำรพัฒนำต่อเนื่องขึ้น 
เรื่อยๆ ท ำให้ผู้วิจัยเล็งเห็นที่จะท ำกำรศึกษำเกี่ยวกับระบบกำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนเยื่อ 
กระดำษถึงควำมแตกต่ำงในด้ำนต่ำงๆ ทั้งทำงด้ำนระยะเวลำกำรท ำกำรติดตั้งและกระบวนกำรคิด 
ต้นทุน เพ่ือมำวิเครำะห์และสรุปผลให้เห็นถึงข้อดี และข้อเสียของกระบวนกำรติดตั้งแต่ละรูปแบบโดย 
กำรลงพ้ืนที่ส ำรวจข้อมูลและท ำกำรสัมภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ท ำกำรติดตั้งและสัมภำษณ์ถึงข้อเสนอแนะ 
แนวทำงท่ีผู้ท ำกำรติดตั้งเห็นว่ำเป็นประโยชน์เพื่อน ำมำเปรียบเทียบถึงควำมคุ้มค่ำและควำมเหมำะสม 
โดยวัดระดับมำตรฐำนจำกองค์ประกอบโดยรวมต่ำงๆที่ส่งผลต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพ่ือน ำมำสรุปให้ 
ได้ผลกำรวิเครำะห์กระบวนกำรติดตั้งที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและสำมำรถน ำไปใช้พัฒนำระบบ 
กำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนได้ในอนำคต 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
 1.2.1 เพื่อศึกษำและเปรียบเทียบวิธีกำรติดตั้งฉนวนเยื่อกระดำษ Cellulose กันเสียงกัน
ควำมร้อน  
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลำในกำรติดตั้งฉนวนเยื่อกระดำษ Cellulose แบบส ำเร็จรูป
กับกำรติดตั้ง แบบฉีดพ่นหน้ำงำน  
 1.2.3 เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนในกระบวนกำรกำรติดตั้งฉนวนเยื่อกระดำษ Cellulose  
 1.2.4 เพื่อศึกษำปัญหำและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละวิธีกำรติดตั้งเพ่ือพัฒนำให้สอดคล้องกับ
กำรใช้งำน มำกข้ึน 
 
1.3 ขอบเขตของกำรวิจัย  
 กำรศึกษำในครั้งนี้เป็นกำรวิจัยเชิงเปรียบเทียบเป็นกำรศึกษำจำกข้อมูลที่ได้สังเกตกำรณ์ และ
ท ำกำรค้นคว้ำรวมถึงกำรสัมภำษณ์ถึงกระบวนกำรกำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนเยื่อกระดำษ 
Cellulose ถึงควำมแตกต่ำงเพ่ือทรำบถึงคุณสมบัติและควำมเหมำะสมต่อผู้ใช้งำน 
 1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 ศึกษำเกี่ยวกับรูปแบบกำรติดตั้งฉนวนเยื่อกระดำษกันเสียงกันควำมร้อนที่ช่วยลดเรื่องมลพิษ
ทำงเสียง และช่วยลดควำมร้อนของบรรยำกำศภำยในอำคำร เพ่ือน ำมำเปรียบเทียบถึงควำมแตกต่ำง 
ทำงระยะเวลำใน กำรติดตั้ง และต้นทุนรวมทั้งหมดในกระบวนกำรติดตั้ง และรูปแบบไหนเหมำะ
ส ำหรับกำรติดตั้งในพ้ืนที่ ลักษณะใด รวมถึงสำมำรถน ำกำรวิเครำะห์และผลสรุปไปใช้พัฒนำ
กระบวนกำรกำรติดตั้งฉนวนต่อไปใน อนำคต 
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 1.3.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ศึกษำจำกกำรสัมภำษณ์ผู้ท ำกำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนและผู้ออกแบบที่มีส่วน
เกี่ยวในกำร เลือกกระบวนกำรติดตั้ง 
 1.3.3 ขอบเขตด้ำนอำคำรสถำนที่   
  1.3.3.1 ร้ำนอำหำรขนำดพ้ืนที่ 100-200 ตำรำงเมตร 
  1.3.3.2 ร้ำนอำหำรขนำดพ้ืนที่ 200-300 ตำรำงเมตร 
  1.3.3.3 ร้ำนอำหำรขนำดพ้ืนที่ 500-600 ตำรำงเมตร 
 
ภำพที่ 1.1: แสดงภำพรวมแผนที่ท ำกำรศึกษำ 
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ภำพที่ 1.2: แสดงแผนที่สถำนที่ท ำกำรศึกษำ 1 
 

 
 
 ประเภท: ร้ำนอำหำรขนำดพ้ืนที่ 100-200 ตำรำงเมตร 
 สถำนที่ตั้ง: 41 ถนน มหรรณพ แขวง เสำชิงช้ำ เขตพระนคร กรุงเทพมหำนคร 10200 
  
ภำพที่ 1.3: แสดงแผนที่สถำนที่ท ำกำรศึกษำ 2 
 

 
 
 ประเภท: ร้ำนอำหำรขนำดพ้ืนที่ 200-300 ตำรำงเมตร 
 สถำนที่ตั้ง: ต ำบล ศำลำยำ อ ำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170 
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ภำพที่ 1.4: แสดงแผนที่สถำนที่ท ำกำรศึกษำ 3 
 

 
 
 ประเภท: ร้ำนอำหำรขนำดพ้ืนที่ 500-600 ตำรำงเมตร 
 สถำนที่ตั้ง: ถนน นครอินทร์ อ ำเภอบำงกรวย นนทบุรี 11130 
 1.3.4 ขอบเขตด้ำนเวลำ 
 ศึกษำระหว่ำงเดือนมีนำคม 2560 ถึง มิถุนำยน 2562 
 
1.4 สมมุติฐำนงำนวิจัย 
 1.4.1 รูปแบบกำรติดตั้งหน้ำงำนแบบส ำเร็จรูปใช้ระยะเวลำในกำรติดตั้งน้อยกว่ำกำรติดตั้ง
แบบฉีดพ่นหน้ำงำน 
 1.4.2 กำรติดตั้งฉนวนส ำเร็จรูปมีต้นทุนรวมในกำรท ำกำรติดตั้งมำกกว่ำ 
 1.4.3 กำรติดตั้งระบบฉีดพ่นหน้ำงำนมีกระบวนกำรที่ไม่ซับซ้อน  
 1.4.4 กำรติดตั้งระบบฉีดพ่นหน้ำงำนเหมำะสมกับงำนที่มีพ้ืนตำรำงเมตรมำกกว่ำรูปแบบ
ส ำเร็จรูป 
 
1.5 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.5.1 กำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนจำกเยื่อกระดำษ  Cellulose กระบวนกำรติดตั้ง
วิธีไหน เหมำะกับหน้ำงำนและอำคำรประเภทใด 
 1.5.2 ระยะเวลำในกำรติดตั้งฉนวนเยื่อกระดำษรูปแบบไหนสะดวกและรวกเร็วที่สุด 
 1.5.3 กำรติดตั้งฉนวนกันเสียงกันควำมร้อนเยื่อกระดำษ Cellulose รูปแบบไหนที่คุ้มค่ำและ
ได้รับควำม นิยมมำกที่สุด 
 1.5.4 ปัญหำ อุปสรรคและควำมต้องกำรที่เกิดข้ึนในแต่ละวิธีกำรติดตั้งคืออะไร 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.6.1 เพ่ือทรำบถึงกระบวนกำรกำรติดตั้งฉนวนที่คุ้มค่ำมำกท่ีสุด 
 1.6.2 สำมำรถน ำผลกำรศึกษำมำเป็นข้อมูลและเป็นตัวเลือกท่ีดีให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 1.6.3 สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำมำเป็นข้อมูลในกำรเลือกวิธีกำรติดตั้งให้เหมำะสม
กับสถำนที่ท ำกำรติดตั้ง 
 
1.7 กรอบแนวควำมคิด 
 
ภำพที่ 1.5: กรอบแนวควำมคิด 
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1.8 ระเบียบวิธีวิจัย 
 
ภำพที่ 1.6: ระเบียบวิธีวิจัย 
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1.9 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.9.1 ฉนวนเยื่อกระดำษ Cellulose Insulation มีคุณสมบัติเป็นฉนวนป้องกันควำมร้อน
และ สำมำรถช่วยลดอุณหภูมิภำยในอำคำรและดูดซับเสียงลดกำรสะท้อนของเสียงได้ดีผลิตจำกเยื้อ
กระดำษรีไซเคิล  
 1.9.2 Cellulose เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรำศจำกอันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อม โดย
ขบวนกำรผลิตที่ น ำกระดำษจำกธรรมชำติมำแปรสภำพให้เป็น “ เยื่อกระดำษ ” กับ “ เส้นใย ”   
 1.9.3 ฉนวนควำมร้อน (Thermal Insution) วัสดุที่มีฟองอำกำศหรือก๊ำซผสมอยู่ในตัวเนื้อ
วัสดุ มีลักษณะเป็นรูพรุน หรือ มีลักษณะผิวที่สะท้อนควำมร้อน ซึ่งเมื่อน ำมำใช้งำนอย่ำงเหมำะสมจะ
สำมำรถหน่วงกำรถ่ำยเทควำมร้อนได้ (ตระกำร ก้ำวกสิ กรรม, 2537)   
 1.9.4 ต้นทุนรวมในงำนวิจัยนี้ คือ ต้นทุนค่ำวัสดุ และต้นทุนค่ำแรงติดตั้งฉนวนเยื่อกระดำษ 
 



บทที ่2 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose การทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่เพ่ือหาข้อมูลและสอบถามข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยรวมถึงการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและแหล่งอ้างอิง
ต่างๆที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการท างานวิจัยต่อไป 
 2.1 ความหมายของฉนวน 
 2.2 คุณสมบัติของฉนวนเยื่อกระดาษ 
 2.3 รูปแบบการติดตั้งฉนวน 
 2.4 ราคาวัสดุ และ แรงงาน 
 2.5 ระยะเวลาและผลิตภาพงานติดตั้ง 
 2.6 วัสดุอุปกรณ์การผลิตและการติดตั้ง 
 2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎี 
 
2.1 ความหมายของฉนวน 
 ฉนวน หมายถึง วัสดุที่มีคุณสมบัติในการสกัดก้ันความร้อนไม่ให้ส่งผ่านจากด้านใดด้านหนึ่ง
ไปสู่อีกด้านหนึ่งได้โดยง่าย และมีคุณสมบัติด้านกันเสียงเล็ดรอดผ่านได้ดีหรือรอดผ่านน้อยที่สุด ค่า
ความเป็นฉนวนหรือค่าความต้านทานความร้อนจะมากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของฉนวน 
การส่งผ่านความร้อนของวัสดุหนึ่งไปยังอีกวัสดุหนึ่งนั้นเรียกว่า การถ่ายเทความร้อน 
 ฉนวนความร้อน (Thermal Insulation) วัสดุที่มีฟองอากาศหรือก๊าซผสมอยู่ในตัวเนื้อวัสดุ มี
ลักษณะเป็นรูพรุน หรือ มีลักษณะผิวที่สะท้อนความร้อน ซึ่งเมื่อน ามาใช้งานอย่างเหมาะสมจะ
สามารถหน่วงการถ่ายเทความร้อนได้ (ตระการ ก้าวกสิกรรม, 2537) 
 ฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลส (Cellulose Fiber) ฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลส เกิดจากการน า
ไม้หรือกระดาษท่ีใช้งานแล้วน ากลับมาใช้ใหม่เป็นกระบวนการรีไซเคิล (Recycle) โดยการน าไม้หรือ
กระดาษมาปั่นหรือบดให้ละเอียดให้เป็นเส้นใย แล้วน ากรดบอแร็กซ์มาผสมลงไปในเยื่อกระดาษให้
เกิดการประสานกัน ส่วนผสมของวัสดุทั้งสองอย่างนี้มีคุณสมบัติที่มีสภาพการต้านทานการลุกไหม้ 
และยังเป็นการป้องกันความชื้นและยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ด้วย (ตระการ  
ก้าวกสิกรรม, 2537)  
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2.2 คุณสมบัติของฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลส 
 ฉนวนมีอยู่หลายประเภทฉนวนเยื่อกระดาษสามารถถ่ายเทพลังงานความร้อน และควรเป็น
วัสดุที่เบาแต่เนื่องจากฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสนั้นมีคุณสมบัติกันเสียงและกันความร้อนได้ดี และ
ราคาค่อนข้างถูก และกรรมวิธีการผลิตง่ายฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสจึงเป็นที่นิยม  
 
ภาพที่ 2.1: ภาพแสดงลักษณะเยื่อกระดาษ 
 

 
 
 คุณสมบัติของฉนวนกันเสียงกันความร้อน 
 1) เพื่อป้องกันความร้อนมีประสิทธิภาพในการกันความร้อนสูง ภายในฉนวนจะมีรูปแบบเป็น
โพรงอากาศเป็นตัวป้องกันให้เกิดปฏิกิริยาการถ่ายเทความร้อนได้ดี 
 2) เพื่อการดูดซับเสียงที่ดี 
 3) ไม่เกิดการลามของไฟ 
 4) ควบคุมการเกิดหยดน้ าที่พ้ืนผิวของวัสดุในช่วงสภาวะอากาศที่มีความชื้นสูง 
 5) กระจายและดูดซับแสงที่ตกกระทบ ขึ้นอยู่กับสีของตัวฉนวน 
 6) ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการใช้เครื่องปรับอากาศ 
 7) ป้องกันแมลงรบกวน/เชื้อรา 
 8) สามารถใช้ได้กับงานสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบ โดยรูปแบบและไม่ท าให้รูปลักษณ์ของ 
สถาปัตยกรรมเปลี่ยนไป 
 9) มีน้ าหนักเบา 
 10) ความสามารถในการป้องกันเสียงและกันความร้อนขึ้นอยู่กับความหนาและความ
หนาแน่นของฉนวน 
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2.3 รูปแบบการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 ฉนวนเยื่อกระดาษมีระบบการติดตั้ง 4 แบบ 
 1) ระบบกาว คือ การฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ป้องกันเสียงกันความร้อนใต้
หลังคาหรือฝ้าเพดาน 
 2) ระบบน้ า คือ การฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose กันเสียงกันความร้อนป้องกันเสียง
และการถ่ายเทความร้อนเข้าก าแพงปิดทับด้วยผนังเบา 
 3) ระบบพ่นแห้ง ฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ป้องกันความร้อนกันเสียงบนฝ้าฉาบ
เรียบ 
 4) ระบบแผ่น ท าส าเร็จรูปฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose กันความร้อนป้องกันเสียงตาม
ขนาดทีก่ าหนด (บริษัท Tpifoam, 2559) 
 รูปแบบการติดตั้งหลักจ าแนกเป็น 2 รูปแบบ 
 1) ติดตั้งฉนวนกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบฉีดพ่นหน้างาน 
  - ระบบฉีดพ่นผนัง หลังคาแบบปิด (ลักษณะแซนวิซ) 
  - ระบบงานฉีดพ่นผนัง หลังคาแบบเปิด (โชว์พ้ืนผิววัสดุ) 
 ระบบการฉีดพ่นฉนวนใต้หลังคาหรือฝ้าเพดานรวมถึงผนังระบบ Spray-System เป็นระบบ
ฉีดพ่นเพ่ือลดความร้อนที่ถ่ายเทเข้ามาทางหลังคาเข้าสู่ตัวอาคารและสามารถป้องกันเสียงได้ดี 
 
ภาพที่ 2.2: ภาพแสดงรูปแบบการฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ 
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 2) ติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบส าเร็จรูป 
  - ระบบฉีดพ่นผนัง หลังคาแบบปิด (ลักษณะแซนวิช) 
  - ระบบงานฉีดพ่นผนัง หลังคาแบบเปิด (โชว์พ้ืนผิววัสดุ) 
 ระบบส าเร็จรูปเป็นการท าฉนวนส าเร็จรูปขึ้นมาจากฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ตาม
ขนาดที่ก าหนดเป็นระบบอัดแผ่นที่มีคุณสมบัติความยืดหยุ่นสูงสามารถปูได้ทั้งบนผนัง ฝ้าเพดานและ
หลังคา 
 
ภาพที่ 2.3: ภาพแสดงรูปแบบการตัดเพ่ือการติดตั้งแบบส าเร็จรูป 
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 ความหนาของฉนวนเยื่อกระดาษ 
 
ตารางที่ 2.1: แสดงรูปแบบการตัดเพื่อการติดตั้งแบบส าเร็จรูป 
 

ฉนวนเยื่อกระดาษ 
CELLULOSE 

1 นิ้ว 

ฉนวนเยื่อกระดาษ 
CELLULOSE 

2 นิ้ว 

คุณสมบัติยึดติดได้ทุกพ้ืนผิวยกเว้นวัสดุที่มีพ้ืนผิวมัน 

 

 
 
ไม้ 

 

 
 
 
เหล็ก 

 

 
 
 
คอนกรีต 

 

 
ยิปซัมบอร์ด 
 

 

 
อิฐ 

 

 
 
พลาสติก 

 
 ขั้นตอนการเตรียมการก่อนการปฎิบัติงานผลิตและกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose (การเตรียมพ้ืนที่หน้างาน)  
 1) ส ารวจความเรียบร้อยของหลังคาและบริเวณที่จะท าการติดตั้งฉนวนให้เรียบร้อย 
 2) ควรติดตั้งสายไฟและลวดส าหรับแขวนฝ้าและเหล็กแขวนแอร์ก่อนเริ่มการติดตั้งฉนวน 
 3) ตรวจสอบความพร้อมของน้ าประปาและไฟฟ้าบริเวณหน้างาน 
 4) ปิดหรือคลุมทับวัสดุอ่ืนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะฉีดพ่นฉนวน 
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 5) ท าฉากกันบริเวณที่ฉนวนจะลอดผ่านเพ่ือป้องกันฝุ่นละอองจากการปฏิบัติงาน 
 6) เตรียมสปอตไลท์หรืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในกรณีท่ีหน้างานไม่มีแสงสว่าง 
 7) ในบริเวณท่ีติดตั้งอยู่บนพ้ืนที่สูงต้องมีการติดตั้งนั่งล้านและอุปกรณ์ Safety (บริษัท 
Tpifoam, 2559) 
 การติดตั้งฉนวนส าหรับงานแผ่นฝ้าเพดาน 
 ฉนวนมีรูปแบบเป็นแผ่นใช้ส าหรับติดตั้งบนฝ้าเพดาน สามารถติดตั้งได้กับระบบโครงเคร่า
แบบ T-bar มีคุณสมบัติช่วยกันความร้อนและดูดซับเสียงไม่ให้เกิดการเล็ดรอดของเสียงและเกิดการ
ก้องกังวาน (เดโช เกษมสุข, 2554) 
 กระบวนการการติดตั้ง 
 
ตารางที่ 2.2: กระบวนการติดตั้งฉนวนที่หน้างาน 
 

รูปแบบการติดตั้ง ก่อนการติดตั้ง ระหว่างท าการติดตั้ง หลังท าการติดตั้ง 
 
 
ระบบกาว 

การเตรียมพ้ืนที่หน้า
งาน 

โพรเทคสถานที่ ท าความสะอาดพ้ืนที่ 

 ผสมฉนวน ท าความสะอาด
อุปกรณ์ 

 ฉีดพ่น เท  
 เก็บความเรียบร้อย  

วัสดุ 
กาว น้ า เยื่อกระดาษ  

 
 
ระบบน้ า 

การเตรียมพ้ืนที่หน้า
งาน 

โพรเทคสถานที่ ท าความสะอาดพ้ืนที่ 

 ผสมฉนวน ท าความสะอาด
อุปกรณ์ 

 ฉีดพ่น เท  

 เก็บความเรียบร้อย  

วัสดุ 
 น้ า เยื่อกระดาษ  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ): กระบวนการติดตั้งฉนวนที่หน้างาน 
 

รูปแบบการติดตั้ง ก่อนการติดตั้ง ระหว่างท าการติดตั้ง หลังท าการติดตั้ง 

 
 
ระบบแห้ง 

การเตรียมพ้ืนที่หน้า
งาน 

โพรเทคสถานที่ ท าความสะอาดพ้ืนที่ 

 ฉีดพ่น ท าความสะอาด
อุปกรณ์ 

 เก็บความเรียบร้อย  

วัสดุ 
  เยื่อกระดาษ  

 
 
ส าเร็จรูป 

การเตรียมพ้ืนที่หน้า
งาน 

วัดพ้ืนที่ ท าความสะอาดพ้ืนที่ 

กาว ตัดแผ่นฉนวนให้พอดีกับ
พ้ืนที่ 

 

ผสมฉนวน ติดต้ัง  

ฉีดพ่น เท เก็บความเรียบร้อย  
ตากรอให้แห้ง 

(7 วัน) 
  

  

วัสดุ 
กาว น้ า เยื่อกระดาษ แผ่นส าเร็จรูป 

 
ที่มา:  บริษัท Tpifoam.  (2559).  สืบค้นจาก http://tpifoam.com/. 
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ตารางที่ 2.3: รูปแบบการติดตั้ง 
 

ตารางรูปแบบการติดตั้ง 

A ระบบฉีด ใส่หลังคา โชว์
เปลือย 

 

ระบบกาว 
 

 

ส าเร็จรูป 
A2 ระบบฉีด ฉีดใส่แผ่นฝ้า

เพดานโดยตรง 
โชว์

เปลือย 

 

ระบบกาว 

 

 
ส าเร็จรูป 

A3 ระบบฉีด ฉีดใส่สนับปูน โชว์
เปลือย 

 

 

ระบบกาว 
 

 

ส าเร็จรูป 
A4 ระบบฉีด ใส่หลังคา ไม่โชว์ 

 

ระบบกาว 

ระบบน้ า 

 
ส าเร็จรูป 

A5 ระบบฉีด บนแผ่นฝ้า ไม่โชว์ 

 

ระบบกาว 
ระบบน้ า 

ระบบแห้ง 

ส าเร็จรูป 
A6 ระบบฉีด ฉีดใส่สนับปูน ไม่โชว์  

 

ระบบกาว 

ระบบน้ า 

 
ส าเร็จรูป 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 (ต่อ): รูปแบบการติดตั้ง 
 

ตารางรูปแบบการติดตั้ง 

A7 ระบบฉีด ใส่แผ่นส าเร็จรูป 
(ติดตั้งหน้างาน) 

ไม่โชว์  

 

ระบบกาว 
ระบบน้ า 

 

ส าเร็จรูป 
A8 ระบบฉีด ใส่แผ่นส าเร็จรูป 

(ติดตั้งหน้างาน) 
โชว์เปลือย  

 

ระบบกาว 

 

 
ส าเร็จรูป 

B ไม่ฉีดผสม
น้ า / กาว 

บนแผ่นฝ้า ไม่โชว์ 

 

ระบบกาว 

ระบบน้ า 
 

ส าเร็จรูป 
B2 ไม่ฉีดผสม

น้ า / กาว 
ใส่แผ่นส าเร็จรูป

ตากแดด 
(ติดตั้งหน้างาน) 

ไม่โชว์  

 

ระบบกาว 

ระบบน้ า 

 

ส าเร็จรูป 

  
 ส่วนประกอบของฉนวนเยื่อกระดาษ 
 1) เยื่อกระดาษรีไซเคิ้ล หรือท่ีเรียกว่า Cellulose  
เป็นเยื่อกระดาษจากการที่น าไม้หรือกระดาษท่ีใช้แล้วน ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ 
 2) Borax 
 มีหน้าที่ป้องกันแมลงและสัตว์ต่างๆรวมถึงเชื้อรา  
 3) Boric Acid 
 หน้าที่ของ Boric Acid มีส่วนช่วยในการป้องกันและชะลอการลุกลามของไฟเมื่อเกิดประกาย
ไฟ 
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 4) กาว 
 ใช้เป็นส่วนผสมในการยึดติดของฉนวนเยื่อกระดาษกับวัสดุที่ปิดทับให้ตัวฉนวนสามารถ
เกาะติดได้ไม่หลุดร่วง 
 5) น้ าสะอาด (Water)  
 เป็นส่วนผสมที่ใส่ลงไปเพื่อท าให้ความหนืดลดน้อยลงเพ่ือไม่ให้ตัวฉนวนติดอยู่ท่ีปลายสายฉีด
พ่น 
 ส่วนผสมของฉนวนเยื่อกระดาษ 
 
ตารางที่ 2.4: ตารางอัตราส่วนของส่วนผสมฉนวนเยื่อกระดาษ 
 

ความหนาของ
ฉนวน 

หน่วยเป็นนิ้ว ในพ้ืนที่หน่วยเป็น 
ตร.ม. 

ใช้เยื่อกระดาษ
หน่วยเป็น กก. 

ใช้กาวหน่วยเป็น 
กก. 

1 1 1 0.4 

ความหนาของ
ฉนวน 

หน่วยเป็นนิ้ว ในพ้ืนที่หน่วยเป็น 
ตร.ม. 

ใช้เยื่อกระดาษ
หน่วยเป็น กก. 

ใช้กาวหน่วยเป็น 
กก. 

2 1 2 1.6 
 
ที่มา:  Natural Insulation Co., Ltd.  (2009).  Retrieved from  
 https://www.yellowpages.co.th/profile. 
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ภาพที่ 2.4: ภาพแสดงขณะท าการติดตั้ง 
 

 
 
2.4 ราคากลางวัสดุ และ แรงงาน 
 
ตารางที่ 2.5: ราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หน่วย ปริมาณ หน่วย ราคา หน่วย 

1 เยื่อกระดาษ 1 ถุง 11 Kg. 428 บาท 

2 กาว 1 ถัง 100 Kg. 44.94 บาท 
 
ที่มา:  Natural Insulation Co., Ltd.  (2009).  Retrieved from  
 https://www.yellowpages.co.th/profile. 
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 ประเภทวัสดุแผ่นแข็ง 
 
ภาพที่ 2.5: ภาพแสดงราคาแผ่นไม้อัดชนิดตกแต่งภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 

ภาพที่ 2.6: ภาพแสดงราคาแผ่นยิปซัมบอร์ด 
 

 
 
ที่มา:  ราคาวัสดุก่อสร้าง ส่วนกลาง กทม.  (2551).  สืบค้นจาก  
 http://www.price.moc.go.th/price/struct/index_new.asp. 
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 อัตราค่าจ้างช่างขั้นต่ า 
 
ภาพที่ 2.7: ภาพแสดงตารางค่าแรงขั้นต่ า 
 

 
 
ที่มา:  กรมกระทรวงแรงงาน.  (2560).  สืบค้นจาก https://www.mol.go.th/news/. 
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 ราคาน้ ามัน ณ ปัจจุบัน วันที่ 15 เดือนตุลาคม 2560 
 
ภาพที่ 2.8: ภาพแสดงตารางค่าแรงขั้นต่ า 
 

 
 
ที่มา:  บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน).  (2560).  สืบค้นจาก https://www1.pttor.com/oilprice- 
 capital.aspx. 
 
2.5 ระยะเวลาและผลิตภาพงานติดตั้ง 
 ต้นทุนต่อหน่วยและผลิตภาพงานก่อสร้าง (Unit Cost and Construction Productivity) 
 แสดงโดยผลงานที่ท าได้ต่อวัน เช่น การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษที่ความหนา 1 นิ้ว ซึ่ง
สามารถจะค านวณเป็นต้นทุนได้ดังนี้ (วิสูตร จะริด าเกิง, 2559) 
 สมมุติค่าแรงช่างเฉลี่ย   = 310  บาท/วัน 
 ค่าแรงช่าง 1 คน    = 310   บาท 
 จ านวนที่ติดตั้งได้/วัน   = 100    ตร.ม. 
 ค่าแรงช่าง/ตร.ม.      = 310/100  บาท/ตร.ม. 
       = 3.1   บาท/ตร.ม. 
 การศึกษาเวลา (Time Study) 
 วิจิตร ตัณฑสุทธิ์, วันชัย วจิิรวนิช และศิริจันทร์ ทองประเสริฐ (2548) การศึกษาเวลา คือ 
เทคนิคของการใช้วัดผลงาน เพ่ือหาเวลาและอัตราการท างานของงานส่วนย่อยที่เกิดข้ึนจากใต้สภาวะ
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งานหนึ่ง เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลในการหาเวลาเท่าที่ควรใช้ในการท างานชิ้นหนึ่งในระดับการท างานที่
เหมาะสม 
 ขั้นตอนการศึกษาเวลา 
 
ภาพที่ 2.9: ขั้นตอนการศึกษาเวลา 
 

 
 
ที่มา:  วิสูตร จิระด าเกิง.  (2559).  การเพ่ิมผลิตภาพงานก่อสร้าง Productivity Improvement in   
 Construction.  ปทุมธานี: วรรณกวี. 
 
2.6 อุปกรณ์การผลิตและการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 1) เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose และส่วนประกอบของเครื่อง 
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ภาพที่ 2.10: ภาพแสดงส่วนประกอบของเครื่องฉีดฉนวน 
 

      

เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษ ปั๊มลมคอยส่งน้ ากาว โบเวอร์เอาไว้สงเยื่อกระดาษไป
ปลายท่อเพ่ือท าการฉีดพ่น 

 

 

 

 

ท่อต่อสายเวลาฉีดพ่นเยื่อ
กระดาษ 

ที่ใส่เยื่อกระดาษลงไปให้เยื่อ
กระดาษลงไปยังท่อเพื่อส่งไป
ยังสายฉีด 

 
 2) สายยางส าหรับการฉีดพ่นฉนวน 
 
ภาพที่ 2.11: ภาพแสดงลักษณะสายยางส าหรับท าการพ่นฉนวน 
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 3) ที่ฉาบ ส าหรับฉาบเรียบและเก็บความเรียบร้อยของหน้างาน 
 
ภาพที่ 2.12: ภาพที่ฉาบ 
 
 

.  
  
 4) ถังน้ า ส าหรับผสมกาว 
 
ภาพที่ 2.13: ภาพถังน้ า 
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 5) นั่งล้าน 
 
ภาพที่ 2.14: ภาพแสดงลักษณะนั่งล้าน 
 

 
 
 วัสดุสิ้นเปลืองส าหรับการติดตั้งระบบส าเร็จรูป 
 6) น๊อต 
 
ภาพที่ 2.15: ภาพแสดงวัสดุท าการติดตั้ง 
 

 

http://www.onnettraining.com/%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/
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 7) เหล็กฉาก 
 
ภาพที่ 2.16: ภาพแสดงวัสดุท าการติดตั้ง 
 

 
 
 8) สกรู 
 
ภาพที่ 2.17: ภาพแสดงอุปกรณ์การติดตั้ง 
 

 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงท าการศึกษางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการ
เปรียบเทียบระบบการก่อสร้างการติดตั้งซึ่งจะท าการศึกษาในเรื่องของระยะเวลา ต้นทุน และรูปแบบ
กระบวนการเปรียบเทียบการก่อสร้าง รวมถึงข้อมูลที่ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการติดตั้งฉนวน 
ประเภทฉนวน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน ามาใช้เป็นต้นแบบของการศึกษาในงานวิจัยนี้ 
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 เดโช เกษมสุข (2554) ศึกษาเทคนิคการติดตั้งฉนวนใยแก้วอย่างมีประสิทธิภาพในอาคารเขต
ร้อนชื้นในเรื่องของการเลือกและติดตั้งฉนวนประเภทใยแก้ว สรุปได้ว่า การติดตั้งฉนวนใยแก้วอย่าง
ถูกต้องในส่วนต่างๆของอาคาร ส่งผลให้ตัวฉนวนมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ต้องมีรูปแบบการติดตั้ง
ผสมผสานกับวิธีต่างๆ เพ่ือลดปัญหาที่เกิดจากการน าไปใช้งาน การติดตั้งต้องค านึงถึง การเลือก
รูปแบบการเลือกความหนาต าแหน่งการติดตั้ง 
 ชาคริต วิชชาบุญศิริ (2553) การศึกษาเปรียบเทียบระบบการก่อสร้างระหว่างโครงหลังคา
ส าเร็จรูปและโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณส าหรับบ้านเดี่ยวขนาดกลาง ซึ่งจะท าการศึกษาในเรื่องของ
กระบวนการเปรียบเทียบระยะเวลาในการก่อสร้างโครงหลังคาส าเร็จรูปกับโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
รวมถึงกระบวนการเปรียบเทียบต้นทุนในการก่อสร้าง ผลสรุปของการศึกษาคือโครงหลังคาส าเร็จรูป
ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างโครงหลังคาน้อยกว่าโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณถึง55.56% โดยโครง
หลังคาเหล็กรูปพรรณใช้เวลาเฉลี่ยในการก่อสร้าง 0.27 ซม./ตร.ม.และโครงหลังคาส าเร็จรูปใช้เวลา
เฉลี่ย0.12 ซม./ตร.ม ผลสรุปเรื่องต้นทุนในการก่อสร้าง โครงหลังคาส าเร็จรูปใช้ต้นทุนมากกว่าโครง
หลังคาเหล็กรูปพรรณ 27.19% โครงหลังคาส าเร็จรูปมีต้นทุนที่สูงกว่ามนเรื่องของวัสดุติดตั้งที่มีราคา
สูงกว่าเหล็กรูปพรรณ 
 ธฤษวรรณ บัวมาศ (2548) ศึกษาการก่อสร้างระบบส าเร็จรูปเปรียบเทียบระหว่างระบบเสา
และคานและระบบผนังรับน้ าหนักของบ้านเรือนแถวในเรื่องของระยะเวลาและต้นทุนรวมต่างๆและ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการก่อสร้างรวมถึงการดูในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการเฝ้า
สังเกตการณ์การจดบันทึกและถ่ายรูปเก็บข้อมูลต่างๆและการท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องผล
การศึกษาพบว่าในเรื่องของต้นทุนในการก่อสร้างระบบผนังรับน้ าหนักส าเร็จรูป สูงกว่าระบบเสาและ
คานส าเร็จรูปแต่ระยะเวลาในการก่อสร้างมีความรวกเร็วกว่า ในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ก่อสร้างคือ กระบวนการก่อสร้างมีความล่าช้า รูปแบบงานไม่ตรงตามที่ก าหนด ช่างขาดฝีมือ 
 
2.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎี 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องโดยรูปแบบการติดตั้ง แบบส าเร็จรูปกับรูปแบบ
การติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างานมีส่วนประกอบที่ส าคัญเหมือนกัน เช่น วัสดุหลักที่ใช้ท าจากเยื่อกระดาษ
และกรรมวิธีการผลิตฉนวนใช้กระบวนการเดียวกัน แตกต่างกันตรงรูปแบบการติดตั้งขั้นตอนที่
แตกต่างกัน ราคาแรงงานทั้งหมด ต้นทุนรวมทีมีส่วนของวัสดุรูปแบบอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง วิธีการใน
การติดตั้งจากพ้ืนที่ที่แตกต่างกันส่งผลถึงระยะเวลาในการติดตั้ง จึงท าให้ข้อมูลข้างต้น น าไปสู่การ
เปรียบเทียบในเรื่องของระยะเวลาในการท าการติดตั้ง ต้นทุนรวมในการติดตั้งแต่ละรูปแบบ 
 



บทที่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
  งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาในเรื่องของการเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้งฉนวนกันเสียง 
กันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose กรณีศึกษาในงานวิจัยคือการเปรียบเทียบกระบวนการการ
ติดตั้งโดยมี กระบวนการวัดจากองค์ประกอบต่างๆที่อยู่ในกระบวนการติดตั้ง อธิเช่น  ต้นทุน การ
เลือกรูปแบบและวิธีการ ติดตั้ง ระยะเวลาในการท าการติดตั้ง จากองค์ประกอบต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการท าการวิจัย งานวิจัยนี้เป็น งานวิจัยเชิงเปรียบเทียบมีวัตถุประสงค์เพ่ือหากระบวนการ
วิธีการติดตั้งฉนวนที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการของเจ้าของกิจการ รวมถึงความเหมาะสมต่อ
สถานที่และ อาคารท าการติดตั้งมากที่สุด โดยมุ่งเน้นในการท าการศึกษา โดยการลงพ้ืนที่หน้างานเพื่อ
ท าการเก็บรวบรวม ข้อมูลและท าการสัมภาษณ์ช่างผู้ท าการติดตั้งหน้างานเชิงลึกถึงความต้องการ 
ปัญหาอุปสรรคในขณะท าการ ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose กันเสียงกันความร้อนเพ่ือน ามา
เป็นแนวทางในการท าการวิจัยในครั้งนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนการวิจัย 
 3.1.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทฤษฎีมาตรฐานของฉนวนกันเสียงกันความร้อน ข้อมูล
ทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรม และ แนวความคิด รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยว
ของกับฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose  
 3.1.2 ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจสถานที่ที่จะท าการติดตั้ง เก็บข้อมูลของพ้ืนที่โดยรอบโดยการจด
บันทึก วัดขนาดพ้ืนที่ และถ่ายภาพก่อนปฏิบัติการ ดูกระบวนการท างานของช่างและท าการ
สัมภาษณ์ช่างที่ท าการติดตั้งและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อน  
 3.1.3 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นทีส่ังเกตการณ์และ ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่ท า
การติดตั้งหน้างานมา เลือกและวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบของสถานที่และสนทนากับ
ผู้ประกอบการถึงรูปแบบที่จะท าการติดตั้ง 
 3.1.4 ลงพื้นที่เพ่ือสังเกตุการณ์ขณะท าการติดตั้งเพ่ือเก็บเก็บข้อมูลเชิงลึก  
 3.1.5 ขัน้ตอนการสรุปผล เป็นขั้นตอนที่น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้ท าการวิเคราะห์มาเขียนถึงข้อดี
ข้อเสีย และเปรียบเทียบประเมินกระบวนการต่างๆเพ่ือหาข้อสรุปถึงความแตกต่างของการติดตั้ง
ฉนวนกันเสียงกัน ความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose ทั้งสองรูปแบบ 
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ภาพที่ 3.1: แสดงแผนการด าเนินการวิจัย 
 

 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1 บุคคลากรช่าง 
  3.2.1.1 ช่างที่ท าการผสมวัตถุดิบเพื่อเป็นฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose   
   3.2.1.2 ช่างที่ท าการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose 
     3.2.2 บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  3.2.2.1 เจ้าของสถานที่ประกอบการ 
 
3.3 องค์ประกอบสถานที่ 
 3.3.1 สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษ Cellulose  
 3.3.2 บริบทโดยรอบสถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 3.3.3 ลักษณะและรูปแบบอาคารที่ท าการติดตั้ง 
 
3.4 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลการวิจัย 
 3.4.1 แบบสัมภาษณ์  
 3.4.2 เครื่องอัดเสียง  
 3.4.3 สมุดจดบันทึกข้อมูล  
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 3.4.4 กล้องถ่ายภาพ 
 
ภาพที่ 3.2: ภาพแสดงเครื่องมือส าหรับเก็บข้อมูล 
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3.5 แผนการเก็บข้อมูล 
 
ตารางที ่3.1: รูปแบบฟอร์มสัมภาษณ์เพ่ือน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
  กระบวนการ การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

A 

วิธีการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE  
แบบส าเร็จรูป 

วิธีการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 
แบบฉีดพ่นหน้างาน 

ขั้นตอนกระบวนการติดตั้ง ขั้นตอนกระบวนการติดตั้ง 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ สังเกตุณ์การ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ สังเกตุณ์การ 
สถานที่  สถานที่  

พ้ืนที่  ตารางเมตร พ้ืนที่  ตารางเมตร 

ระยะทาง  กิโลเมตร ระยะทาง  กิโลเมตร 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการท าการติดตั้ง 
ท าหน้าที่ส่วนใดบ้าง 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการท าการ
ติดตั้ง ท าหน้าที่ส่วนใดบ้าง 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ): รูปแบบฟอร์มสัมภาษณ์เพ่ือน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ 
  เปรียบเทียบกระบวนการ การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

A 
ระยะเวลา 

การผลิตแผ่น
ส าเร็จรูป 

ระยะเวลาการขน
ย้าย 

ระยะเวลาท าการ
ติดต้ัง 

 ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์ ระยะเวลา 
ระยะเวลาการขน

ย้าย 
ระยะเวลาท าการ

ติดต้ัง 

 ชั่วโมง/วัน/
สัปดาห์ 

ต้นทุน ต้นทุน 

- ค่าวัตถุดิบ 
- ค่าขนส่งแผ่นส าเร็จรูป 

- ค่าแรงการผลิตแผ่นส าเร็จรูป ฉีดพ่น/ตัด
แผ่น 

- ค่าแรงติดตั้งแผ่นส าเร็จรูปหน้างาน 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองติดตั้งหน้างาน 

- ค่าวัตถุดิบ 
- ค่าขนส่ง 

ขนย้ายเครื่อง 
ขนส่งวัสดุ 
- ค่าแรง 

ค่าขนย้าย 
ค่าแรงฉีดหน้างาน 

- ค่าโพรเทคหน้างาน 

ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................. ......................................................................... 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ): รูปแบบฟอร์มสัมภาษณ์เพ่ือน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ 
  เปรียบเทียบกระบวนการ การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

B 
วิธีการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE  

แบบส าเร็จรูป 
วิธีการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 

แบบฉีดพ่นหน้างาน 
ขั้นตอนกระบวนการติดตั้ง ขั้นตอนกระบวนการติดตั้ง 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ สังเกตุณ์การ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และ สังเกตุณ์การ 

สถานที่  สถานที่  

พ้ืนที่  ตารางเมตร พ้ืนที่  ตารางเมตร 

ระยะทาง  กิโลเมตร ระยะทาง  กิโลเมตร 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการท าการติดตั้ง 
ท าหน้าที่ส่วนใดบ้าง 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

…………………………………………………………. 

จ านวนบุคลากรที่ใช้ในกระบวนการท าการ
ติดต้ังท าหน้าที่ส่วนใดบ้าง 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

ระยะเวลาการผลิต
แผ่นส าเร็จรูป 

ระยะเวลาการขน
ย้ายระยะเวลาท า

การติดตั้ง 

 ชั่วโมง/วัน/สัปดาห์ ระยะเวลา 
ระยะเวลาการขน

ย้าย 
ระยะเวลาท าการ

ติดต้ัง 

 ชั่วโมง/วัน/
สัปดาห์ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ): รูปแบบฟอร์มสัมภาษณ์เพ่ือน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ 
  เปรียบเทียบกระบวนการ การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

B 
ต้นทุน ต้นทุน 

- ค่าวัตถุดิบ 
- ค่าขนส่งแผ่นส าเร็จรูป 

- ค่าแรงการผลิตแผ่นส าเร็จรูป ฉีดพ่น/ตัด
แผ่น 

- ค่าแรงติดตั้งแผ่นส าเร็จรูปหน้างาน 
- ค่าวัสดุสิ้นเปลืองติดตั้งหน้างาน 

- ค่าวัตถุดิบ 
- ค่าขนส่ง 

ขนย้ายเครื่อง 
ขนส่งวัสดุ 
- ค่าแรง 

ค่าขนย้าย 
ค่าแรงฉีดหน้างาน 

- ค่าโพรเทคหน้างาน 

ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ 

............................................................................. . .......................................................................... 

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล  
 ด าเนินการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบฟอร์มที่ได้ท าการสัมภาษณ์เพ่ือน ามาวิเคราะห์ท า
ตารางเปรียบเปรียบเทียบถึง ความแตกต่างของรูปแบบกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose รวมถึงส่วนของด้านต้นทุน และ ระยะเวลาในกระบวนการติดตั้ง รวมถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ เพื่อเป็นความรู้และแนวทางในการเลือกวิธีการ ติดตั้งให้เหมาะสมกับอาคารสถานที่ 
 3.6.1 การติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 
ตารางที่ 3.2: ตารางการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 

ข้อดี ข้อเสีย 
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 3.6.2 การติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป 
 
ตารางที ่3.3: ตารางการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

  
 



บทที่ 4 
กรณีศึกษา 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อน
เยื่อกระดาษ Cellulose แบ่งเป็นการติดตั้ง 2 รูปแบบ ประกอบด้วยการติดตั้งแบบส าเร็จรูป และการ
ติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน ผู้วิจัยได้ท าการลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตุ ส ารวจ ท าการสัมภาษณ์ ในส่วนของ
อาคารที่ท าการศึกษา ซึ่งมีข้อมูลดังนี้ 
 
4.1 อาคารประเภทร้านอาหาร ขนาดพ้ืนที่ 100-200 ตารางเมตร 
 กรณีศึกษาที่1 ( UNCLE & FRIENDS BAR AND RESTAURENT ) 
 สถานที่ตั้ง: 41 ถนน มหรรณพ แขวง เสาชิงช้า เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 
 Location: 41 Thanon Mahannop, Khwaeng Sao Chingcha, Khet Phra Nakhon, 
Krung Thep Maha Nakhon 10200 
 4.1.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 
 พ้ืนที่ที่ท าการศึกษากระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 
ภาพที่ 4.1: ภาพแสดงแผนที่กรณีศึกษาที่ 1 
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ภาพที่ 4.2: ภาพแสดงแผนที่รายละเอียดบริบทโดยรอบอาคาร 
 

 
 สถานที่กรณีศึกษาที่ 1                ร้านเสริมสวย 
ที่อยู่อาศัย , ร้านค้า                    โรงเรียนสอนภาษา 
ร้านอาหาร , คาเฟ่                     โฮสเทล 
วัด 
 
ภาพที่ 4.3: ภาพแสดงแผนที่รายละเอียดบริบทโดยรอบอาคาร 
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 4.1.2 องค์ประกอบของพ้ืนที่ท าการศึกษา 
 
ภาพที่ 4.4: แสดงภาพผังสถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
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ภาพที่ 4.5: แสดงภาพประกอบอาคาร 
 

 

 
 
 4.1.3 การลงส ารวจอาคารสถานที่ 
 จากการสัมภาษณ์ช่างผู้ท าการติดตั้งและการลงส ารวจพื้นที่ข้อมูลที่ได้ เนื่องจากสถานที ่ที่จะ
ท าการติดตั้งตัวอาคารเป็นอาคารไม้สองชั้นลักษณะเป็นอาคารเก่า เป็นพ้ืนที่รีโนเวทซึ่งอยู่ใน
กระบวนการตกแต่งภายใน ตั้งอยู่ติดกับอาคารที่เป็นตึกแถวที่ประกอบกิจการด้านการค้าขาย 
ร้านอาหาร รวมถึงบริบทโดยรอบเป็นแหล่งชุมชนที่พักอาศัย และ สถานที่ทางพระพุทธศาสนาตัว
อาคารตั้งอยู่ในย่านอาคารอนุรักษ์ ผู้ประกอบการไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังรบกวนบุคคลที่อยู่รอบตัว
อาคารและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารรอบข้าง ท าให้การติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างานไม่เหมาะ
เนื่องจากต้องมีการโพรเทคพ้ืนที่ภายในค่อนข้างมากและกระบวนการการฉีดพ่นท าให้เกิดฝุ่นละออง
เป็นจ านวนมากการประเมินการติดตั้งจึงเป็นรูปแบบการติดตั้งแบบส าเร็จรูป 
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ภาพที่ 4.6: ภาพประกอบฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.7: ภาพประกอบการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป 
 

 
 
 4.1.4 บันทึกข้ันตอนกระบวนการการติดตั้งในแต่ละวันจากการสอบถามและสังเกตุการณ์ 
 ลงพื้นที่วันที่ 1 (25 มิ.ย. 2560) 

- ลงส ารวจพื้นที่         
- ตรวจวัดพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้ง 
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- ตรวจวัดระดับความสูง   
- ส ารวจพื้นที่จุดต่อจุดเชื่อมส าหรับอุปกรณ์ 
- ค านวณระยะเวลาในการติดตั้ง 
- ประเมินอุปสรรคหน้างาน         
- จดบันทึกเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เลือกกระบวนการและค านวณวัตถุดิบต้นทุน   

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- ตลับเมตร 
- เรเซอร์วัดระดับ 
- แผนงานจดบันทึก 
- กล้องถ่ายภาพ 

 วิเคราะห์หน้างาน 
- สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเป็นอาคารสองชั้นติดกับอาคารเก่าย่านพระนคร

เป็นอาคารแล้วเสร็จต้องการฉีดฉนวนเพิ่มเติมเป็นที่บริเวณรอบข้างเป็นที่อยู่อาศัยและสถานที่ส าคัญ
ทางศาสนา ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ การติดตั้งจึงใช้รูปแบบส าเร็จรูป 

- อาคารไม้สองชั้น 
- ความสูงจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน 3 เมตร 
- ลักษณะฝ้าเพดานเป็นฝ้าพ้ืนไม้แผ่นพาดบนตง 
- ผนังอาคารเป็นไม้ 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- เป็นอาคารที่สร้างแล้วเสร็จ 
- สถานที่ติดกับแหล่งที่พักอาศัย   
- การท าการต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนด้านทรัพยากรของบริบทโดยรอบอาคารเป็นอาคาร

แล้วเสร็จการติดตั้งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อภายในอาคารได้ต้องอาศัยความระมัดระวัง 
 วันที่ 2 ถึง วันที่ 8 

- สั่งผลิตฉนวนเยื่อกระดาษจากทางโรงงาน  
- อยู่ในขั้นตอนการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษจากทางโรงงาน 1 สัปดาห์ 

 วัสดุและวัตถุดิบ 
- แผ่นยิปซั่มบอร์ด 
- ฉนวนเยื่อกระดาษ 
- กาว 
- น้ า 
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- กรอบเฟรมขึ้นรูปแผ่นฉนวน 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 

- ใช้ระยะเวลานานในการข้ึนรูปและผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป 
 ลงพื้นทีว่ันที่ 9 และ วันที่10 

- ขนย้ายฉนวนส าเร็จรูปเข้าหน้างานเพ่ือท าการติดตั้ง        
- เริ่มกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป 
- ตรวจวัดช่องและพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้ง 
- ตัดแผ่นฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปให้มีขนาดท่ีพอดีกับช่องที่จะกระท าการติดตั้ง 
- การติดตั้งต้องใช้บันไดอลูมิเนียมเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้ง 
- น าฉนวนเยื่อกระดาษที่ท าการตัดให้พอดีกับช่องแล้วประกบลงไปบนฝ้าเพดาน 
- ท าการยึดฉนวนเยื่อกระดาษกับฝ้าเพดานด้วยสกรูเกรียวปล่อยและฉาดยึดให้มีความ

แข็งแรง 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

- บันไดอลูมิเนียม 
- สว่านไฟฟ้า 
- สกรูยิงฝ้าเกรียวปล่อย 
- เลื่อย 
- ตลับเมตร 
- ไม้บรรทัด 
- ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- ช่องติดตั้งฉนวนมีขนาดไม่พอดีกันกับขนาดฉนวนที่เตรียมมาต้องท าการตัดฉนวนเพื่อให้ได้

ขนาดพอดีกับช่องฝ้า 
- ฝ้าเพดานมีลักษณะเป็นช่องแต่ละช่องมีขนาดไม่เท่ากัน 

 ลงพื้นที่วันที่ 11 
- ขั้นตอนการเก็บความเรียบร้อยของงาน ตรวจเช็คการติดตั้งโดยรวมทั้งหมด 
- ยิงอะคริลิคซิลิโคนเก็บช่องแก๊ปของแผ่นฉนวนที่มีรอยต่อ 
- ทาสีเพื่อความสวยงามและให้เข้ากับโทนสีส่วนอื่นของร้าน 
- ท าความสะอาดเศษฉนวนและเก็บพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 
- ส่งมอบงาน 
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 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- ปืนยิงอะคริลิคซิลิโคน 
- อะคริลิคซิลิโคน 
- กระป๋องสี 
- แปรงทาสี 
- บันไดอลูมิเนียม 
- ไม้กวาดท าความสะอาด 
- ไม้ขนไก่ 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- ฉนวนส าเร็จรูปมีรอยต่อระหว่างแผ่น 
 

ภาพที่ 4.8: ภาพแสดงขั้นตอนการติดตั้ง 
 

 
 
 การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป ขั้นแรกต้องท าการวัดพื้นที่ก่อนแล้วน าขนาดมาวัดกับแผ่นฉนวน
ให้มีขนาดพอดีพร้อมตัดแผ่นฉนวนส าหรับติดตั้งหน้างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

ภาพที่ 4.9: ภาพประกอบกระบวนการติดตั้งฉนวนแบบส าเร็จรูป 1 
 

 
 
 ขยายความจากภาพท่ี 4.9 ช่างผู้ท าการติดตั้งได้ท าการตัดแผ่นฉนวนส าเร็จรูปให้พอดีกับช่อง
ที่ต้องกระท าการติดตั้งและท าการยึดแผ่นฉนวนส าเร็จรูปเข้ากับฝ้าเพดานด้วยสกรูยิงฝ้าโดยใช้สว่าน
เป็นเครื่องมือ 
 
ภาพที่ 4.10: ภาพประกอบกระบวนการติดตั้งฉนวนแบบส าเร็จรูป 2 
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 ขยายความจากภาพที่ 4.10 หลังจากติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปแล้วเสร็จ ช่างได้ท า
การทาสีเก็บความสวยงามใต้ฝ้าเพดานให้มีสีเดียวกัน 
 ข้อมูลองค์ประกอบขณะท าการติดตั้ง 

- ภาหนะที่ใช้เดินทางขนส่ง: รถยนต์ ประเภท รถกระบะขนส่ง 
- สถานที่ตั้งต้น: บริษัทฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
- ระยะการเดินทาง: 3 กิโลเมตร 
- ระยะเวลาการเดินทาง: 20 นาท ี
- คิดเป็นพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้ง ทั้งหมด: 140 ตารางเมตร 
- จากพ้ืนถึงฝ้าเพดานสูง: 3 เมตร/ชั้น 
- กระบวนการติดตั้ง: แผ่นส าเร็จรูป 

 จ านวนบุคลากรช่าง จ านวน: 3 คน     
 
ภาพที่ 4.11: จ านวนบุคลากรช่าง จ านวน: 3 คน     
 

ช่าง A 

                                  

ช่าง B 

 

ช่าง C 
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 4.1.5 ระยะเวลาการติดตั้ง 
 
ภาพที่ 4.12: ระยะเวลาการติดตั้ง 
 

 
 
 4.1.6 งบประมานการติดตั้ง 
 
ตารางที่ 4.1: แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 1 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสส าเร็จรูป 

พ้ืนที่ 140 ตารางเมตร 
การติดตั้ง / วัน 50-100 ตารางเมตร 

จ านวนบุคลากรช่าง 3 คน 
ช่าง A คนงาน

ประจ า 
580 บาท/วัน 3 วัน 1,740 

ช่าง B คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 3 วัน 1,740 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 1 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ช่าง C คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 3 วัน 975 

*ค านวณค่าแรงวันที่ท าการติดตั้งฉนวน 
*ค่าแรงอ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา ปีพ.ศ.2561 อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

การเดินทางขนส่ง 1 รอบ 

*ค่ารถข้ึนอยู่กับระยะทาง กม.ละ 10 บาท (ไม่คิดค่าขนส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล) 
เยื่อกระดาษ 56 ถุง ถุงละ 428 บาท 23,968 

ความหนาฉนวน  ขนาด  2  นิ้ว 
เยื่อกระดาษ 4 Kg. 1 ถุง 10 Kg. 

การค านวณฉนวน/พ้ืนที่ 140 ตรม. 140 x 4 = 560 Kg.     

                                  1 ถุง 10  Kg. =  ทั้งหมด 560 Kg. = 56 ถุง 
กาว 280 Kg. 1Kg. 42 บาท 11,760 

ความหนาฉนวน  ขนาด  2  นิ้ว 

การค านวณฉนวน/พ้ืนที่ 140 ตรม. 140 x 2 = 280 Kg.     
                                  กาว Kg. ละ = 42  ทั้งหมด 280 x 42 = 11,760 

ไม้กวาด 2 ด้าม ด้ามละ 120 บาท 240 

ค่าเบ็ดเตล็ด 3 วัน วันละ 200 บาท 600 
แผ่นยิปซั่ม 20 แผ่น แผ่นละ 180 บาท 3,600 

ฉากเหล็กยึด 400 ตัว ตัวละ 2 บาท 800 
สกรูเกรียวปล่อย 50 ตัว ตัวละ 2 บาท 100 

สกรูยิงฝ้า 500 ตัว ตัวละ 1 บาท 500 

ไม้ปัดขนไก่ 2 ด้าม ด้ามละ 40 บาท 80 
กระป๋องสี 2 กระป๋อง กระป๋องละ 800 บาท 1600 

อะคริลิคซิลิโคน 1 ขวด ขวดละ 45 บาท 45 

แปรงทาสี 3 ด้าม ด้ามละ 19 บาท 57 
ถุงมือขอบเหลือง 10 คู ่ คู่ละ 3.30 บาท 33 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ): แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 1 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ผ้าปิดฉมูก 5 ผืน ผืนละ 2.87 บาท 14.35 
รวม 47,852.35 

 
 4.1.7 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าการติดตั้งหน้างาน 
 
ภาพที่ 4.13: ฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป 
 

 

 
 
ที่มา:  เอส.เอฟ.อินซูเลชั่น จ ำกัด.  (ม.ป.ป.).  สืบค้นจาก http://www.sf-foam.com/.  

 
 
 
 

http://www.sf-foam.com/
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 4.1.8 วัสดุและอุปกรณ์ 
 
ตารางที่ 4.2: วัสดุและอุปกรณ์ 
 

 
  

เลื่อย ฉากเหล็กยึด ฉากเหล็ก 

 

 

  
 

ปืนยิงอะคริลิคซิลิโคน สว่านไฟฟ้า บันไดอลูมิเนียม 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ): วัสดุและอุปกรณ์ 
 

 

 

  

สกรูยิงฝ้า ตลับเมตร เรเซอร์วัดระดับความสูง 

 

 

 

 

 
 

กระป๋องสี แปรงทาสี ไม้บรรทัด 

  

 

ไม้ปัดขนไก่ ไม้กวาด  
 
4.2 อาคารประเภทร้านอาหาร ขนาดพ้ืนที่ 200 ตารางเมตร 
 กรณีศึกษาที่ 2 (ร้านอาหารศาลายา) 
 สถานที่ตั้ง: 70/72 หมู่5 ถนนศาลายา - นครชัยศรี ต าบลศาลายา อ าเภอ พุทธมณฑล 
นครปฐม  
 Location: Salaya, Phutthamonthon District, Nakhon Pathom 73170 
 4.2.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 
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ภาพที่ 4.14: ภาพแสดงแผนที่กรณีศึกษาที่ 2 
 

 
 
ภาพที่ 4.15: ภาพแสดงแผนที่รายละเอียดบริบทโดยรอบอาคาร 
 

 
 สถานที่กรณีศึกษาที่ 2   ที่อยู่อาศัย , ร้านค้า 
 คลินิก     หอพัก 
 ร้านเสริมสวย    ร้านอาหาร , คาเฟ่ 
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ภาพที่ 4.16: ภาพแสดงแผนที่รายละเอียดบริบทโดยรอบอาคาร 
 

 
 
 4.2.2 องค์ประกอบของพ้ืนที่ท าการศึกษา 
 
ภาพที่ 4.17: แสดงภาพผังสถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

 
 
 4.2.3 การลงส ารวจอาคารสถานที่ 
 จากการสังเกตุพ้ืนที่ที่ท าการศึกษากระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose เป็น
อาคารชั้นเดี่ยวบริบทโดยรอบอาคารเป็นร้านอาหาร ร้านค้า หอพัก และตึกแถวพักอาศัย เป็นพื้นที่ติด
ถนนใหญ่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งที่มีผู้คนสัญจรเป็นจ านวนมากเนื่องจากอยู่ใกล้แหล่ง
ชุมชน ทั้งทางถนนและทางเท้า การสอบถามช่างและผู้เกี่ยวข้องตัวอาคารเป็นอาคารชั้นเดี่ยวลักษณะ
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รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า อาคารมีฝ้าเพดานสูง รูปทรงฝ้าภายในเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วพ้ืนผิวฝ้าเพดาน 
มุงเป็นวัสดุเมทัลชีท ระดับฝ้าเพดานมีความสูงอยู่ที่ 6 เมตร มีคานเหล็กยึดเป็นโครงสร้าง เป็นอาคารที่
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และมีขนาดพ้ืนที่ค่อนข้างใหญ่ การติดตั้งจึงเป็นไปในแนวทางรูปแบบฉีดพ่น
หน้างาน แต่เนื่องจากอยู่ติดถนนและมีผู้คนสัญจรไปมา ท าให้ต้องมีการป้องกันเป็นบางส่วนเพื่อไม่
ก่อให้เกิดการรบกวน 
 
ภาพที่ 4.18: ภาพประกอบการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 

 
 
 4.2.4 บันทึกข้ันตอนกระบวนการการติดตั้งในแต่ละวันจากการสอบถามและสังเกตการณ์ 
 ลงพื้นที่วันที่ 1 (8 ต.ค. 2560) 

- ลงส ารวจพื้นที่     
- ตรวจวัดพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้ง 
- ตรวจวัดระดับความสูง   
- ส ารวจพื้นที่จุดต่อจุดเชื่อมส าหรับอุปกรณ์ 
- ค านวณระยะเวลาในการติดตั้ง 
- ประเมินอุปสรรคหน้างาน         
- จดบันทึกเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เลือกกระบวนการและค านวณต้นทุนวัตถุดิบ   
- เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- เอกสารจดบันทึก 
- กล้องถ่ายภาพ 
- ตลับเมตร 
- เรเซอร์วัดระดับความสูง 
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 วิเคราะห์หน้างาน 
- สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเป็นอาคารชั้นเดียวเป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการ

ก่อสร้างบริบทโดยรอบอาคารเป็นร้านอาหาร หอพัก ร้านค้า รวมถึงที่อยู่อาศัยลักษณะเป็นตึกแถว
สถานที่ตั้งอยู่ในซอยซึ่งเป็นบริเวณพ้ืนที่ของทางร้านค้าเองอีกด้านหนึ่งติดถนนใหญ่ ตัวอาคารมีพ้ืนที่
ขนาดใหญ่และฝ้าเพดานอยู่ในระดับสูงการด าเนินการติดตั้งจึงเป็นไปในรูปแบบฉีดพ่นหน้างาน 

- อาคารชั่นเดียว 
- ความสูงจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน 6 เมตร 
- ลักษณะฝ้าเพดานเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว คานโครงเหล็ก มุมหลังคาด้วยเมทัลชีท 
- ผนังตัวอาคารเป็นผนังก่ออิฐฉาบปูน 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- หลังคามีความสูงและเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่วอาจท าให้การค านวณพ้ืนที่เกิดการ

คลาดเคลื่อนได้โดยง่าย 
- อาคารอยู่ในขณะท าการก่อสร้างการส ารวจและการวัดพ้ืนที่เป็นไปด้วยความยากร าบาก

เนื่องจากมีช่างอื่นก าลังด าเนินการ ณ ขณะนั้น 
 ลงพื้นที่วันที่ 2 

- เมื่อตกลงกับลูกค้าแล้วเสร็จจึงด าเนินการเข้าท าการติดตั้ง 
- เคลื่อนย้ายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าหน้างานและท าการติดตั้งเครื่องผสมฉนวน

เยื่อกระดาษส าหรับฉีดพ่น 
- ต่อนั่งร้านส าหรับใช้ฉีดพ่นในพ้ืนที่สูง 
- โพรเทคหน้างานบางส่วนก่อนท าการฉีดพ่นฉนวนเพ่ือป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฝุ่น

ละอองขนาดฉีดพ่น 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

- เครื่องผสมฉนวนส าหรับฉีดพ่น 
- สายฉีดและหัวต่อ 
- นั่งร้าน 
- พลาสติกด า (ส าหรับโพรเทคหน้างาน) 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- การขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งไม่สามารถขนย้ายเสร็จสิ้นภายในรอบ

เดียว  
- การเคลื่อนย้ายเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นไปด้วยความยากร าบากเนื่องจากอาคารอยู่

ในขณะท าการก่อสร้างท าให้มีช่างอ่ืนก าลังด าเนินการอยู่ ณ ขณะนั้น 
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- การโพรเทคหน้างานต้องใช้ระยะเวลา 
- การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับฉีดพ่นท าให้เสียระยะเวลา 

 ลงพื้นที่วันที่ 3 ถึง วันที ่4 
- การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นฉนวน 
- เปิดสวิตช์เครื่องฉีดพ่นส าหรับท าการติดตั้ง 
- ช่างท าหน้าที่คุมเครื่องผสมฉนวนส าหรับฉีดพ่น ควบคุมสวิตช์ไฟ 
- ช่างท าหน้าที่คนและคอยเติมฉนวนเยื่อกระดาษลงในเครื่องผสม รวมถึงตรวจเชคระดับน้ า

และกาว ขณะท าการฉีดพ่น 
- ช่างคอยควบคุมเคลื่อนย้ายนั่งร้านไปตามพ้ืนที่ที่ท าการฉีดพ่น 
- เก็บรายละเอียด 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
-  
- สายฉีดและหัวต่อ 
- นั่งร้าน 
- พลาสติกด า (ส าหรับโพรเทคหน้างาน) 
- ไม้ฉาบ 
- ไม้ส าหรับวัดระดับความหนาของฉนวน (ช่างผู้ท าการติดตั้งเป็นผู้ท าขึ้นมาเอง) 
- กาว 
- ฉนวนเยื่อกระดาษ 
- น้ า 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- พ้ืนที่ต่างระดับพ้ืนผิวไม่เรียบ งานช่างอ่ืนก าลังด าเนินการก่อสร้างท าให้การท างานยากร า

บาก 
- การเคลื่อนย้ายนั่งร้านบ่อยครั้งท าให้เกิดการเสียเวลาเนื่องจากติดงานช่างอ่ืนๆ 
- มีฝุ่นละอองจ านวนมาก 

 ลงพื้นที่วันที่ 5 
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของพ้ืนที่ที่ท าการฉีดพ่น 
- ตรวจสอบระดับความหนาของฉนวนที่ท าการฉีดพ่น 
- ท าความสะอาดเก็บพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 

 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
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- ไม้ฉาบ 
- ไม้ส าหรับวัดระดับความหนาของฉนวน (ช่างผู้ท าการติดตั้งเป็นผู้ท าข้ึนมาเอง) 
- ไม้กวาดทางมะพร้าว 
- แปรงขัดพ้ืน 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง    
- รอฉนวนเยื่อกระดาษท่ีท าการฉีดพ่นแห้งโดยต้องท าให้พ้ืนที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเป็น

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ถึงจะสามารถส่งมอบงานได้ 
 ลงพื้นที่วันที่ 6 ถึง วันที่ 8 

- รอฉนวนเยื่อกระดาษท่ีท าการฉีดพ่นเซตตัวระยะหนึ่งเพ่ือเป็นการตรวจเชคว่าฉนวนเยื่อ
กระดาษท่ีท าการฉ๊ดพ่นไปไม่หลุดร่วงลงมาก่อนส่งมอบงาน 

- ส่งมอบงาน 
 วันที่ 9 ถึง วันที่ 12 

- ขั้นตอนนี้เป็นการรอฉนวนเยื่อกระดาษที่ท าการฉีดพ่นแล้วเสร็จแห้งและเซทตัวก่อนจึงจะ
สามารถเข้าใช้งานสถานที่ได้ 
 
ภาพที่ 4.19: ภาพประกอบการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน 
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 ขยายความจากภาพท่ี 4.19: ลักษณะการท างานของช่าง เดิมฉนวนลงเครื่องผสมฉนวนและ
คอยคุมเครื่องฉนวนไม่ให้ฉนวนติดกันเป็นก้อน ช่างได้ท าการฉีดพ่นฉนวนโดยอาศัยนั่งร้านเป็นฐาน
เนื่องจากพ้ืนที่ท าการฉีดพ่นมีความสูง 
 ข้อมูลองค์ประกอบขณะท าการติดตั้ง 

- ภาหนะที่ใช้เดินทางขนส่ง: รถยนต์ ประเภท รถกระบะขนส่ง 
- สถานที่ตั้งต้น: บริษัทฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 
- ระยะการเดินทาง: 30 กิโลเมตร 
- ระยะเวลาการเดินทาง: 1 ชั่วโมง 20 นาที 
- คิดเป็นพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้ง ทั้งหมด: 210 ตารางเมตร 
- จากพ้ืนถึงฝ้าเพดานสูง: 6 เมตร 
- กระบวนการติดตั้ง: การฉีดฉนวนเยื่อกระดาษ 
 

ภาพที่ 4.20: ภาพประกอบลักษณะของหลังคา 
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 จ านวนบุคลากร: 4 คน 
 
ภาพที่ 4.21: จ านวนบุคลากร: 4 คน 
 

ช่าง A 

 

ช่าง B 

 

ช่าง C 

 

ช่าง D 

 

 
 4.2.5 ระยะเวลาการติดตั้ง 
 
ภาพที่ 4.22: ระยะเวลาการติดตั้ง 
 

 
 
 4.2.6 งบประมาณการติดตั้ง 
 
ตารางที่ 4.3: แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 2 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสแบบฉีดพ่นหน้างาน 

พ้ืนที่ 210 ตารางเมตร 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 2 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

การติดตั้ง / วัน 100-200 ตารางเมตร 
จ านวนบุคลากรช่าง 4 คน 

ช่าง A คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 4 วัน 2,320 

ช่าง B คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 4 วัน 2,320 

ช่าง C คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 4 วัน 1,300 

ช่าง D คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 4 วัน 1,300 

*ค านวณค่าแรงวันที่ท าการติดตั้งฉนวน 

*ค่าแรงอ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา ปีพ.ศ.2561 อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
การเดินทางขนส่ง 2 รอบ 

*ค่ารถข้ึนอยู่กับระยะทาง กม.ละ 10 บาท (ไม่คิดค่าขนส่งในกรุงเทพฯและปริมณฑล) 

เยื่อกระดาษ 84 ถุง ถุงละ 428 บาท 35,952 
ความหนาฉนวน  ขนาด  2  นิ้ว 

เยื่อกระดาษ 4 Kg. 1 ถุง 10 Kg. 

การค านวณฉนวน/พ้ืนที่ 210 ตรม. 210 x 4 = 840 Kg.     
                                  1 ถุง 10  Kg. =  ทั้งหมด 840 Kg. = 84 ถุง 

กาว 420 Kg. 1Kg. 42 บาท 17,640 

ความหนาฉนวน  ขนาด  2  นิ้ว 
การค านวณฉนวน/พ้ืนที่ 210 ตรม. 210 x 2 = 420 Kg.     

                                  กาว Kg. ละ = 42  ทั้งหมด 420 x 42 = 17,640 
ไม้กวาดแข็ง 3 ด้าม ด้ามละ 120 บาท 360 

ค่าเบ็ดเตล็ด 4 วัน วันละ 200 บาท 800 

พลาสติกด า 10 Kg. Kg.ละ 38.52 บาท 385.20 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ): แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 2 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

สายรัดโพร เทคงาน    110 บาท 110 
น้ ามันเครื่อง    95 บาท 95 

แปรงท าความสะอาด 4 ด้าม ด้ามละ 75 บาท 300 
เทปใสสองนิ้ว 12 ม้วน ม้วนละ 15 บาท 180 

ถุงมือขอบเหลือง 24 คู ่ คู่ละ 3.30 บาท 79.20 

ผ้าปิดฉมูก 24 ผืน ผืนละ 2.87 บาท 68.88 
รวม 63,210.28 

 
 4.2.7 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 
ตารางที่ 4.4: อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

 

 

  
 

ท่อฉีดฉนวน/หัวฉีด ฉาบ ถังกาว / ถังน้ า 

 
 

 

 

 
 

ไม้วัดระดับความหนาของฉนวน เครื่องผสม / ฉีดฉนวน นั่งล้าน 
(ตารางมีต่อ) 

 



63 

ตารางที่ 4.4 (ต่อ): อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

  

 

 

พลาสติกด าโพรเทคงาน ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน 
 
ภาพที่ 4.23: แสดงภาพประกอบอาคาร 
 

 
 
4.3 อาคารประเภทร้านอาหาร ขนาดพ้ืนที่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
 กรณีศึกษาที่ 3 (Top Secret Pharam5) 
 สถานที่ตั้ง: ถนน นครอินทร์ อ าเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี  
 Location: Nakhon In Rd, Amphoe Bang Kruai, Chang Wat Nonthaburi 11130 
 4.3.1 สภาพแวดล้อมทางกายภาพและพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 
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ภาพที่ 4.24: ภาพแสดงแผนที่กรณีศึกษาที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 4.25: แสดงภาพสถานที่ท าการวิจัย  
 

 
 
  สถานที่กรณีศึกษาที่ 3   หมู่บ้าน , ที่พักอาศัย , ร้านค้า 
  พ้ืนที่ว่าง , ต้นไม้    สถานศึกษา 
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ภาพที่ 4.26: ภาพแสดงแสดงภูมิทัศหน้าอาคาร 
 

 
 
 4.3.2 องค์ประกอบของพ้ืนที่ท าการศึกษา 
 
ภาพที่ 4.27: แสดงภาพผังสถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

 
 
 4.3.3 การลงส ารวจอาคารสถานที่ 
 เป็นอาคารชั้นเดี่ยวตั้งอยู่ย่านพระราม 5 ติดถนนนครอินทร์ท าให้บรรยากาศภายนอกมีเสียง
ดังรบกวนจากยานพาหนะ บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัย และ ร้านอาหาร จากการสัมภาษณ์ช่างผู้ท า
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การติดตั้งขณะลงส ารวจพื้นที่ข้อมูลที่ได้ ตัวอาคารที่ท าการติดตั้งเป็นอาคารชั่นเดี่ยว ลักษณะอาคาร
เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝ้าเพดานสูงจากพ้ืนถึงฝ้าอยู่ในระดับ 7.00 เมตร ลักษณะฝ้าเพดานเป็น
แนวราบมุงด้วยวัสดุเมทัลชีท อาคารนี้เป็นอาคารแล้วเสร็จ แต่พ้ืนที่มีขนาดใหญ่ การติดตั้งจึงเป็นไปใน
รูปแบบฉีดพ่นหน้างาน  
 
ภาพที่ 4.28: ภาพประกอบการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน 1 
 

 
 
ภาพที่ 4.29: ภาพประกอบการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน 2 
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 4.3.4 บันทึกข้ันตอนกระบวนการการติดตั้งในแต่ละวันจากการสอบถามและสังเกตการณ์ 
 ลงพื้นที่วันที่ 1 (22 พ.ค. 2561) 

- ลงส ารวจพื้นที่ 
- ตรวจวัดพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้ง 
- ตรวจวัดระดับความสูง 
- ส ารวจพื้นที่ส าหรับจุดต่อจุดเชื่อมอุปกรณ์ 
- ค านวณระยะเวลาในการติดตั้ง 
- ประเมินอุปสรรคหน้างาน 
- จดบันทึกเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์เลือกกระบวนการและค านวณต้นทุนวัตถุดิบ 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- เอกสารจดบันทึก 
- กล้องถ่ายภาพ 
- ตลับเมตร 
- เรเซอร์วัดระดับความสูง 

 วิเคราะห์หน้างาน 
- สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเป็นอาคารชั้นเดี่ยว ที่สร้างแล้วเสร็จอยู่ในข้ันตอน

ต่อเติม ตัวอาคารตั้งอยู่ติดถนนใหญ่บริบทโดยรอบเป็นสวน และบ้านพักอาศัย ตัวอาคารมีพ้ืนที่กว้าง
และฝ้าเพดานมีความสูง การติดตั้งอยู่ในรูปแบบฉีดพ่นฉนวน 

- อาคารชั้นเดียว 
- ความสูงจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดาน 7.00 เมตร 
- ลักษณะฝ้าเพดานเป็นแนวราบ มุงด้วยวัสดุเมทัลชีท มีโครงสร้างเหล็กเป็นคานรับน้ าหนัก 
- ผนังตัวอาคารเป็นผนังเสริมโครงเหล็กก่ออิฐฉาบปูน 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- เนื่องจากหน้างานเป็นอาคารที่สร้างแล้วเสร็จที่ต้องการฉีดพ่นฉนวนเพิ่มเติมการท างานจึง

ต้องมีความระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนอื่นได้ 
 ลงพื้นที่วันที่2 

- เมื่อตกลงกับลูกค้าแล้วเสร็จจึงด าเนินการเข้าท าการติดตั้ง 
- เคลื่อนย้ายเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเข้าหน้างานและท าการติดตั้งเครื่องผสมฉนวน

เยื่อกระดาษส าหรับฉีดพ่น 
- ต่อนั่งร้านส าหรับใช้ฉีดพ่นในพ้ืนที่สูง 
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- โพรเทคหน้างานทุกจุดก่อนท าการฉีดพ่นฉนวนเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากฝุ่น
ละอองขนาดท าการฉีดพ่น 
 เครื่องมือและอุปกรณ์ 

- เครื่องผสมฉนวนส าหรับฉีดพ่น 
- สายฉีดและหัวต่อ 
- นั่งร้าน 
- พลาสติกด า (ส าหรับโพรเทคหน้างาน) 

 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 
- การขนย้ายเครื่องมือวัสดุและอุปกรณ์ในการติดตั้งไม่สามารถขนย้ายเสร็จสิ้นภายในรอบ

เดียว  
- เนื่องจากหน้างานเป็นอาคารต่อเติมจึงท าให้ต้องมีการโพรเทคส่วนต่างๆเป็นอย่างมากเพ่ือ

ป้องกันการเสียหายโดยเฉพาะส่วนที่เป็นกระจก 
- การโพรเทคหน้างานต้องใช้ระยะเวลา 
- การติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับฉีดพ่นท าให้เสียระยะเวลา 

 ลงพื้นที่วันที่ 3 ถึง วันที่ 6 
- การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นฉนวน 
- เปิดสวิตช์เครื่องฉีดพ่นส าหรับท าการติดตั้ง 
- ช่างท าหน้าที่คุมเครื่องผสมฉนวนส าหรับฉีดพ่น ควบคุมสวิตช์ไฟ 
- ช่างท าหน้าที่คนและคอยเติมฉนวนเยื่อกระดาษลงในเครื่องผสม รวมถึงตรวจเชคระดับน้ า

และกาว ขณะท าการฉีดพ่น 
- ช่างคอยควบคุมเคลื่อนย้ายนั่งร้านไปตามพ้ืนที่ที่ท าการฉีดพ่น 
- เก็บรายละเอียด 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- เครื่องผสมฉนวนส าหรับฉีดพ่น 
- สายฉีดและหัวต่อ 
- นั่งร้าน 
- พลาสติกด า (ส าหรับโพรเทคหน้างาน) 
- ไม้ฉาบ 
- ไม้ส าหรับวัดระดับความหนาของฉนวน (ช่างผู้ท าการติดตั้งเป็นผู้ท าข้ึนมาเอง) 
- กาว 
- ฉนวนเยื่อกระดาษ 
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- น้ า 
 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อมูลจากเจ้าของอาคารและช่างผู้ท าการติดตั้ง 

- เนื่องจากฝ้าเพดานมีคารเหล็กยึดโครงสร้างพาดไปมาอยู่หลายจุดท าให้การฉีดพ่นต้องฉีด
ด้วยความระมัดระวัง และช่างผู้ท าการฉีดพ่นต้องเคลื่อนย้ายนั่งร้านเพ่ือหาต าแหน่งที่ท าการให้อยู่ใน
ต าแหน่งที่เหมาะต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

- มีฝุ่นละอองจ านวนมาก 
 ลงพื้นที่วันที่ 7 

- ตรวจสอบความเรียบร้อยของพ้ืนที่ที่ท าการฉีดพ่น 
- ตรวจสอบระดับความหนาของฉนวนที่ท าการฉีดพ่น 
- ท าความสะอาดเก็บพ้ืนที่ให้เรียบร้อย 

 เครื่องมือและอุปกรณ์ 
- ไม้ฉาบ 
- ไม้ส าหรับวัดระดับความหนาของฉนวน (ช่างผู้ท าการติดตั้งเป็นผู้ท าข้ึนมาเอง) 
- ไม้กวาดทางมะพร้าว 
- แปรงขัดพ้ืน 

 ปัญหาและอุปสรรค 
- มีฝุ่นละอองจ านวนมาก 

 ลงพื้นที่วันที่ 8 ถึง วันที่ 10 
- รอฉนวนเยื่อกระดาที่ท าการฉีดพ่นเซตตัวระยะหนึ่งเพ่ือเป็นการตรวจเชคว่าฉนวนเยื่อ

กระดาษท่ีท ากาณฉีดพ่นไปไม่หลุดร่วงลงมาก่อนส่งมอบงาน 
- ส่งมอบงาน 

 วันที่ 10 ถึง วันที่ 14 
- ขั้นตอนนี้เป็นการรอฉนวนเยื่อกระดาษที่ท าการฉีดพ่นแล้วเสร็จแห้งและเซทตัวก่อนจึงจะ

สามารถเข้าใช้งานสถานที่ได้ 
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ภาพที่ 4.30: ภาพประกอบกระบวนการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 

 
 
 ข้อมูลองค์ประกอบขณะท าการติดตั้ง 

- ภาหนะที่ใช้เดินทางขนส่ง: รถยนต์ ประเภท รถกระบะขนส่ง 
- สถานที่ตั้งต้น: บริษัทฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 
- ระยะการเดินทาง: 12 กิโลเมตร 
- ระยะเวลาการเดินทาง: 35 นาท ี
- คิดเป็นพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้ง ทั้งหมด: 640 ตารางเมตร 
- จากพ้ืนถึงฝ้าเพดานสูง: 7 เมตร 
- กระบวนการติดตั้ง: การฉีดฉนวนเยื่อกระดาษ 
จ านวนบุคลากรช่าง จ านวน: 4 คน 

 
ภาพที่ 4.31: จ านวนบุคลากรช่าง จ านวน: 4 คน 
-  

ช่าง A 

 

ช่าง B 

 

ช่าง C 

 

ช่าง D 
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 4.3.5 ระยะเวลาการติดตั้ง 
 
ภาพที่ 4.32: ระยะเวลาการติดตั้ง 
 

 
 
 4.3.6 งบประมาณการติดตั้ง 
 
ตารางที่ 4.5: แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 3 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสแบบฉีดพ่นหน้างาน 
การติดตั้ง/วัน  100-200 ตารางเมตร 

พ้ืนที่ 640 ตารางเมตร 

จ านวนบุคลากรช่าง 4 คน 
ช่าง A คนงาน

ประจ า 
580 บาท/วัน 6 วัน 3,480 

ช่าง B คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 6 วัน 3,480 

ช่าง C คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 5 วัน 1,625 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ): แสดงงบประมาณค่าใช้จ่ายในการติดตั้งกรณีศึกษาที่ 3 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

ช่าง D คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 5 วัน 1,625 

*ค านวณค่าแรงวันที่ท าการติดตั้งฉนวน 
*ค่าแรงอ้างอิงจาก ราชกิจจานุเบกษา ปีพ.ศ.2561 อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

การเดินทางขนส่ง 3 รอบ 

(ค่ารถขึ้นอยู่กับระยะทาง) 
เยื่อกระดาษ 256 ถุง ถุงละ 428 บาท 109,568 

ความหนาฉนวน  ขนาด  2  นิ้ว 
เยื่อกระดาษ 4 Kg. 1 ถุง 10 Kg. 

การค านวณฉนวน/พ้ืนที่ 640 ตรม. 640 x 4 = 2,560 Kg.     

                                  1 ถุง 10  Kg. =  ทั้งหมด 2,560 Kg. = 256 ถุง 
กาว 1,280 Kg. 1Kg. 42 บาท 53,760 

ความหนาฉนวน  ขนาด  2  นิ้ว 

การค านวณฉนวน/พ้ืนที่ 640 ตรม. 640 x 2 = 1,280 Kg.     
                                  กาว Kg. ละ = 42  ทั้งหมด 1,280 x 42 = 53,760 

ไม้กวาดแข็ง 3 ด้าม ด้ามละ 120 บาท 360 

ค่าเบ็ดเตล็ด 6 วัน วันละ 200 บาท 1,200 
พลาสติกด า 32 Kg. ต่อKg. 38.52 บาท 1,232.64 

สายรัดโพรเทคงาน    110 บาท 110 
น้ ามันเครื่อง    250 บาท 250 

แปรงลวดท าความ
สะอาด 

4 ด้าม ด้ามละ 75 บาท 300 

เทปใสสองนิ้ว 18 ม้วน ม้วนละ 15 บาท 270 

ถุงมือขอบเหลือง 30 อัน อันละ 3.30 บาท 99 
ผ้าปิดฉมูก 24 อัน อันละ 2.87 บาท 68.88 

รวม 177,428.52 

 



73 

 4.3.7 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 
ตารางที่ 4.6: อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 

 
 

  

ท่อฉีดฉนวน/หัวฉีด ฉาบ ถังกาว / ถังน้ า 
 
 
 

 

 

  
ไม้วัดระดับความหนาของฉนวน เครื่องผสม / ฉีดฉนวน นั่งล้าน 

  

 

 

พลาสติกด าโพรเทคงาน ไม้กวาด แปรงขัดพ้ืน 
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 เครื่องมือโพรเทคช่างในขณะด าเนินการ 
 
ภาพที่ 4.33: เครื่องมือโพรเทคช่างในขณะด าเนินการ 
 

   
 
4.4 การสรุปขั้นตอนกระบวนการการติดตั้งแบบตาราง 
 
ตารางที่ 4.7: แสดงกระบวนการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

 กรณีศึกษาที่ 1 
Uncle & 
Friends 

กรณีศึกษาที่ 2 
ส าเพ็งศาลายา 

กรณีศึกษาที่ 3 
Top Secret 

Rama5 

ลงส ารวจพื้นที่    
ตรวจวัดขนาดของพ้ืนที่    

จดบันทึก,เก็บภาพเพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการวิเคราะห์เลือกกระบวนการ
ติดตั้งและค านวณต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ 

   

ค านวณระยะเวลาในการติดตั้ง    

ประเมินอุปสรรคก่อนการติดตั้ง    

เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต้ัง 

   

ผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป    
เมื่อตกลงกับลูกค้าเสร็จแล้วจึง
ด าเนินการเข้าท าการติดตั้ง  

   

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ): แสดงกระบวนการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

 กรณีศึกษาที่ 1 
Uncle & 
Friends 

กรณีศึกษาที่ 2 
ส าเพ็งศาลายา 

กรณีศึกษาที่ 3 
Top Secret 

Rama5 
เคลื่อนย้ายเครื่องมือและวัสดุต่างๆเข้า
หน้างานและท าการติดตั้งเครื่องฉีดพ่น
ฉนวน 

   

ต่อนั่งร้านส าหรับใช้ฉีดพ่นในพ้ืนที่สูง    

โพรเทคหน้างานทั้งหมดด้วยพลาสติก
ด าก่อนท าการติดตั้ง 

   

โพรเทคหน้างานบางส่วนด้วยพลาสติก
ด าก่อนท าการติดตั้ง 

   

การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นฉนวนท าการ
ฉีดพ่น 

   

เปิดสวิตเครื่องฉีดพ่นส าหรับท าการ
ติดต้ัง 

   

ช่างท าหน้าที่คุมเครื่องผสมฉนวน
ส าหรับฉีดพ่น ควบคุมสวิตไฟ 

    

ช่างท าหน้าที่คนและคอยเติมฉนวนเยื่อ
กระดาษลงในเครื่องผสม รวมถึงตรวจ
เชคระดับน้ าและกาว ขณะท าการฉีด
พ่น 

   

เคลื่อนย้ายนั่งร้านไปตามพ้ืนที่ที่ท าการ
ฉีดพ่น 

   

เก็บรายละเอียดทั้งหมดของฉนวนเยื่อ
กระดาษส่วนเกินที่ท าการฉีดพ่นไปยัง
จุดที่ไม่ต้องการ 

   

รอฉนวนเยื่อกระดาษเซทตัว    

(ตารางมีต่อ) 



76 

ตารางที่ 4.7 (ต่อ): แสดงกระบวนการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

 กรณีศึกษาที่ 1 
Uncle & 
Friends 

กรณีศึกษาที่ 2 
ส าเพ็งศาลายา 

กรณีศึกษาที่ 3 
Top Secret 

Rama5 
การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป    

ขนย้ายฉนวนส าเร็จรูป    

วัดพ้ืนที่/ช่องที่จะกระท าการติดตั้ง    
วัดขนาดแผ่นฉนวนให้พอดีกับช่อง    

น าเลื่อยตัดแผ่นฉนวนให้พอดีกับช่องท่ี
ท าการติดตั้ง 

   

ใช้บันไดอลูมิเนียมส าหรับปีนในขณะท า
การติดตั้ง 

   

ใช้สว่านยึดแผ่นฉนวนด้วยสกรูยึดติด
กับฝ้า 

   

ยิงอะครีลิคซิลิโดคนเก็บร่องแก๊ปของ
แผ่นฉนวน 

   

เก็บความเรียบร้อยของงานทั้งหมด    

น าส่วนที่โพรเทคหน้างานออก    

ท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้งหมด    
ปัญหาและอุปสรรคขณะท าการติดตั้ง    

ส่งมอบงาน    

 
 



บทที่ 5 
ผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยการเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
CELLULOSE ทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย 1.ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป 2.ฉนวนเยื่อกระดาษแบบ
ฉีดพ่นหน้างาน ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ส ารวจ สังเกต ถ่ายภาพรวมถึงการ
สัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลซึ่งสามารถน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 
5.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 จุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่1 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose กันเสียงกันความร้อน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากสถานที่กรณีศึกษาประเภท
ร้านอาหารจ านวน 3 แห่ง ร้านอาหารมีลักษณะเป็นตัวอาคาร และอยู่ในขั้นตอนวิธีด าเนินการที่
แตกต่างกันออกไป โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการในการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจและเก็บรายละเอียดทางกายภาพ
ลักษณะของตัวอาคารก่อนการด าเนินการติดตั้งโดยการเก็บภาพและจดบันทึกพร้อมรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง ติดต่อสอบถามและท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยการจดบันทึกและบันทึกเสียง
รวมถึงภาพเคลื่อนไหว ซึ่งรายละเอียดข้อมูลสภาพแวดล้อมทางกายภาพและข้อมูลของแต่ละพ้ืนที่
ท าการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 
 จากการรวบรวมข้อมูลของพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ารูปแบบอาคารมีลักษณะที่
แต่งต่างกันออกไป การวิเคราะห์กระบวนการติดตั้งขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพของอาคารและ
บริบทโดยรอบของตัวอาคารรวมถึงความต้องการของผู้ประกอบการและเจ้าของอาคารที่ต้องการ
รูปแบบการติดตั้งลักษณะใด อีกท้ังเครื่องมืออุปกรณ์การติดตั้งแต่ละรูปแบบมีความหลากหลายและ
รูปแบบการใช้งานแตกต่างกันออกไปผู้วิจัยจึงน าองค์ประกอบทั้งหมดมาวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง
ของลักษณะการใช้งานเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบการติดตั้งต่อไป  
 ผลการวิเคราะห์การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ส าเร็จรูปกรณีศึกษาที่1 
 การผลิตฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ส าเร็จรูป ระดับความหนาของฉนวนมีมาตรฐาน
ความหนาเท่ากัน เนื่องจากได้ท าการวัดขนาดและจัดท าบล๊อคก่อนที่จะลงมือผลิตฉนวนเยื่อกระดาษ
มาตรฐานความหนาจึงมีขนาดเท่าเท่ียมกันการผลิตฉนวนส าเร็จรูปนั้นใช้แผ่นยิปซั่มบอร์ดเป็นฐานรอง
ฉนวนเพื่อความสวยงามและง่ายต่อการเก็บงานให้มีประสิทธิภาพ 
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 การเคลื่อนย้ายเข้าท าการติดตั้งหน้างาน ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปมีการขนย้ายที่ยากร า
บากเนื่องจากต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปอาจหลุดร่อนหรือหักระหว่าง
การเดินทางได้ 
 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบส าเร็จรูปหน้างานลักษณะอาคารที่ท าการ
ติดตั้งเป็นอาคารไม้ ฝ้าเพดานสูงอยู่ที่ 3 เมตร ลักษณะฝ้าที่ท าการติดตั้งฉนวนเป็นฝ้าไม้แผ่นต่อกัน
การด าเนินงานการติดตั้งเริ่มจากการวัดขนาดช่องบนฝ้าเพดานลักษณะฝ้าเป็นช่องเนื่องจากการพาด
กันของตงพ้ืน เพ่ือรองรับพ้ืนไม้ชั้นสอง เพ่ือน าขนาดมาวัดกับฉนวนส าเร็จรูปที่ได้เตรียมมาต่อจากนั้น
ลงมือตัดแผ่นฉนวนเยื่อกระดาษให้พอดี ก่อนจะน าไปติดตั้ง การติดตั้งฉนวนที่ท าการตัดเตรียมไว้
เรียบร้อยแล้ว น าฉนวนเยื่อกระดาษด้านที่ฉีดพ่นฉนวนปิดทับไปบนฝ้าเพดานโดยการใช้สว่านยึดสกรู
ยิงฝ้ายึดแผ่นฉนวนกับฝ้าเพดานแล้วน าฉากเหล็กยึดพร้อมกับยิงสกรูยึดฉากไว้กับตงบนฝ้าเพดานอีก
ครั้งเพ่ือความแข็งแรงในการยึดเกาะกันการหลุดร่วง 
 การเก็บงานด้วยการยิงอะคริลิคซิลิโคนตามร่องเพื่อเก็บความเรียบร้อยและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แล้วโป๊วหัวสกรูเพื่อปิดลอยหัวสกรูที่ยิงไป หลังจากนั้นเก็บความ
สวยงามด้วยการทาสีฝ้าเพดานหรือเลือกโชวพ้ืนผิวฝ้าเพดานได้ตามต้องการ 
 ผลการวิเคราะห์การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ฉีดพ่นกรณีศึกษาท่ี 2 
 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบฉีดพ่นหน้างานลักษณะอาคารมีฝ้าเพดานสูง 
รูปทรงฝ้าภายในเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วพ้ืนผิวฝ้าเพดาน มุงเป็นวัสดุเมทัลชีท ระดับฝ้าเพดานมี
ความสูงอยู่ที่ 6 เมตร มีคานเหล็กยึดเป็นโครงสร้าง เป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีบางส่วนที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จจึงต้องมีการโพรเทคหน้างานในส่วนที่ติดตั้งแล้วเสร็จ อธิเช่นกระจกเพราะอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายได้  การขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ไปยังหน้างานเพื่อติดตั้ง ประกอบด้วย เครื่องผสม
ฉนวน สายฉีด สายต่อ หัวต่อส าหรับฉีดพ่น ถังผสมกาว น้ า กระสอบบรรจุฉนวนเยื่อกระดาษ ถังกาว 
ทั้งหมดใช้ระยะเวลาการเดินทางในการเคลื่อนย้าย 2 รอบ 
 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องและต่อนั่งร้านส าหรับใช้อ านวยความสะดวกในการฉีดพ่นฉนวนใน
พ้ืนที่สูง การติดตั้งเครื่องสิ่งแรกต้องน าสายท้อและสายฉีดฉนวนที่ท าการต่อหัวฉีดพ่นแล้วต่อเข้ากับ
เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษสายท้อจะเป็นตัวดูดกาวจากถังกาวมาผสมกับตัวฉนวนเยื่อกระดาษแล้ว
จ่ายไปยังสายฉีดพ่นเพ่ือใช้ส าหรับการติดตั้ง 
 ปฏิบัติการติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นฉนวน ช่าง A ท าการผสมฉนวนโดยการเทเยื่อกระดาษจาก
กระสอบลงไปในเครื่องผสม โดยเครื่องผสมจะมีสายต่อเพ่ือดึงกาวที่ท าการผสมกับน้ าไว้แล้วใน
อัตราส่วนกาว 2 Kg. ต่อน้ า 1ลิตร ส าหรับเจือจางไม่ให้กาวมีความเข้มข้นและเหนียวจนเกินไปเพราะ
จะท าให้กาวติดภายในสายท่อที่ท าการฉีดพ่น ช่าง A จะต้องท าการคนถังกาวเพ่ือไม่ให้กาวที่ผสมไว้
กับน้ าตกตะกอน พร้อมกับต้องคอยคุมเครื่องผสมฉนวนโดยการคนฉนวนเยื่อกระดาษเพ่ือไม่ให้ ฉนวน
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ที่อยู่ในเครื่องจับตัวเป็นก้อน รวมถึงคอยคุมปิดเปิดสวิทเครื่องฉีด ช่าง C มีหน้าที่คอยตามตรวจเชค
และคอยช่วยสัพพอร์ต ช่าง B มีหน้าที่ส่งเครื่องมือต่างๆให้ช่าง B เมื่อท าการฉีดพ่นแล้วเสร็จ ช่าง A,B 
มีหน้าที่ตรวจเชคความเรียบร้อยและเก็บท าความสะอาดก่อนส่งมอบงาน  
 การฉีดฉนวนเยื่อกระดาษต้องทิ้งระยะเวลาตากฉนวนให้แห้งและมีประสิทธิภาพเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยภายในอาคารต้องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 ผลการวิเคราะห์การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ฉีดพ่นกรณีศึกษาท่ี 2 
การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบฉ๊ดพ่นหน้างานภายในลักษณะอาคารมีฝ้าเพดานสูงจาก
พ้ืนถึงฝ้าอยู่ในระดับ 7 เมตร การติดตั้งจึงต้องใช้นั่งร้านเพ่ือช่วยในการเข้าถึงต าแหน่งที่ต้องการได้
โดยง่าย ลักษณะฝ้าเพดานเป็นแนวราบมุงด้วยวัสดุเมทัลชีท อาคารนี้เป็นอาคารแล้วเสร็จ จึงต้องมี
การโพรเทคหน้างานทุกจุด การด าเนินการโพรเทคหน้างานท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมากการขนย้าย
วัสดุอุปกรณ์ไปยังหน้างานเพ่ือติดตั้ง ประกอบด้วย เครื่องผสมฉนวน สายฉีด สายต่อ หัวต่อส าหรับฉีด
พ่น ถังผสมกาว น้ า กระสอบบรรจุฉนวนเยื่อกระดาษ ถังกาว ทั้งหมดใช้ระยะเวลาการเดินทางในการ
เคลื่อนย้าย 3 รอบ 
 ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องและต่อนั่งร้านส าหรับใช้อ านวยความสะดวกในการฉีดพ่นฉนวนใน
พ้ืนที่สูง การติดตั้งเครื่องสิ่งแรกต้องน าสายท้อและสายฉีดฉนวนที่ท าการต่อหัวฉีดพ่นแล้วต่อเข้ากับ
เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษสายท้อจะเป็นตัวดูดกาวจากถังกาวมาผสมกับตัวฉนวนเยื่อกระดาษแล้ว
จ่ายไปยังสายฉีดพ่นเพ่ือใช้ส าหรับการติดตั้ง 
 ปฏิบัติการติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นฉนวน ช่าง A ท าการผสมฉนวนโดยการเทเยื่อกระดาษจาก
กระสอบลงไปในเครื่องผสม โดยเครื่องผสมจะมีสายต่อเพ่ือดึงกาวที่ท าการผสมกับน้ าไว้แล้วใน
อัตราส่วนกาว 2 Kg. ต่อน้ า 1ลิตร ส าหรับเจือจางไม่ให้กาวมีความเข้มข้นและเหนียวจนเกินไปเพราะ
จะท าให้กาวติดภายในสายท่อที่ท าการฉีดพ่น ช่าง A จะต้องท าการคนถังกาวเพ่ือไม่ให้กาวที่ผสมไว้
กับน้ าตกตะกอน พร้อมกับต้องคอยคุมเครื่องผสมฉนวนโดยการคนฉนวนเยื่อกระดาษเพ่ือไม่ให้ ฉนวน
ที่อยู่ในเครื่องจับตัวเป็นก้อน รวมถึงคอยคุมปิดเปิดสวิทเครื่องฉีด ช่าง C มีหน้าที่คอยตามตรวจเชค
และคอยช่วยสัพพอร์ต ช่าง B มีหน้าที่ส่งเครื่องมือต่างๆให้ช่าง B เมื่อท าการฉีดพ่นแล้วเสร็จ ช่าง A,B 
มีหน้าที่ตรวจเชคความเรียบร้อยและเก็บท าความสะอาดก่อนส่งมอบงานการท าความสะอาดสถานที่
ขณะท าการฉีดพ่นฉนวนละอองฉนวนเยื่อกระดาษได้ไปยึดเกาะกับพ้ืนที่ที่เป็นส่วนที่ไม่ต้องท าการฉีด
พ่นท าให้ต้องเก็บงานและท าความสะอาดเฉพาะจุดให้อยู่ในสภาพเดิม 
 การฉีดฉนวนเยื่อกระดาษต้องทิ้งระยะเวลาตากฉนวนให้แห้งและมีประสิทธิภาพเป็น
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ โดยภายในอาคารต้องให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
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ตารางที่ 5.1: ตารางเปรียบเทียบกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาที่ 1 
ร้านอาหาร UNCLE & 
FRIENDS 

กรณีศึกษาที่2 
ร้านอาหาร ส าเพ็งศาลา 

กรณีศึกษาที่3 
ร้านอาหาร Top Secret 
Rama5 

พ้ืนที่ 140 ตรม. พ้ืนที่ 210 ตรม. พ้ืนที่ 640 ตรม. 
อาคาร 2 ชั้น อาคาร 1 ชั้น อาคาร 1 ชั้น 

ความสูง 
พ้ืน/ฝ้า 

3 เมตร 
ความสูง 
พ้ืน/ฝ้า 

6 เมตร 
ความสูง 
พ้ืน/ฝ้า 

7 เมตร 

 
UNCLE & FRIENDS 

 

 
ส าเพ็งศาลายา 
 

 
TOP SECRET RAMA5 

 
  

LAY-OUT PLAN กรณีศึกษาที่ 
1 

LAY-OUT PLAN กรณีศึกษา
ที่ 2 

LAY-OUT PLAN กรณีศึกษาที่ 
3 

วิเคราะห์ทางเลือกกระบวนการ
ติดต้ัง 

วิเคราะห์ทางเลือก
กระบวนการติดตั้ง 

วิเคราะห์ทางเลือกกระบวนการ
ติดต้ัง 

อาคารสร้างแล้วเสร็จ อาคารอยู่ขณะก่อสร้าง อาคารสร้างแล้วเสร็จ 

ระยะทาง 3 กิโลเมตร ระยะทาง 30 กิโลเมตร ระยะทาง 12 
กิโลเมต
ร 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ): ตารางเปรียบเทียบกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษท้ัง 3 กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาที่ 1 
ร้านอาหาร UNCLE & FRIENDS 

กรณีศึกษาที่2 
ร้านอาหาร ส าเพ็งศาลา 

กรณีศึกษาที่3 
ร้านอาหาร Top Secret 
Rama5 

ระยะเวลา
เดินทาง 

20 นาท ี
ระยะเวลา
เดินทาง 

1.20 ชั่วโมง 
ระยะเวลา
เดินทาง 

35 นาท ี

รูปแบบการติดตั้ง รูปแบบการติดตั้ง รูปแบบการติดตั้ง 

ส าเร็จรูป ฉีดพ่นหน้างาน ฉีดพ่นหน้างาน 

 
ตารางที่ 5.2:: การสรุปขั้นตอนกระบวนการการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา  
 

การเปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 
 กรณีศึกษาที่ 1 

Uncle & 
Friends 

กรณีศึกษาที่ 2 
ส าเพ็งศาลายา 

กรณีศึกษาที่ 3 
Top Secret 
Rama5 

ลงส ารวจพื้นที่    
ตรวจวัดขนาดของพ้ืนที่    

จดบันทึก,เก็บภาพเพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ในการวิเคราะห์เลือกกระบวนการ
ติดตั้งและค านวณต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ 

   

ส ารวจจุดเชื่อมจุดต่อส าหรับอุปกรณ์    
ค านวณระยะเวลาในการติดตั้ง    

ประเมินอุปสรรคก่อนการติดตั้ง    
เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ติดต้ัง 

   

ผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป    
การขนย้ายวัสดุอุปกร์เครื่องมือเข้าหน้า
งาน 

   

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ):: การสรุปขั้นตอนกระบวนการการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา  
 

การเปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 

เมื่อตกลงกับลูกค้าเสร็จแล้วจึง
ด าเนินการเข้าท าการติดตั้ง  

   

เคลื่อนย้ายเครื่องมือและวัสดุต่างๆเข้า
หน้างานและท าการติดตั้งเครื่องฉีดพ่น
ฉนวน 

   

ต่อนั่งร้านส าหรับใช้ฉีดพ่นในพ้ืนที่สูง    

โพรเทคหน้างานทั้งหมดด้วยพลาสติก
ด าก่อนท าการติดตั้ง 

   

โพรเทคหน้างานบางส่วนด้วยพลาสติก
ด าก่อนท าการติดตั้ง 

   

การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นฉนวนท าการ
ฉีดพ่น 

   

เปิดสวิตช์เครื่องฉีดพ่นส าหรับท าการ
ติดต้ัง 

   

ช่างท าหน้าที่คุมเครื่องผสมฉนวน
ส าหรับฉีดพ่น ควบคุมสวิตช์ไฟ 

   

ช่างท าหน้าที่คนและคอยเติมฉนวนเยื่อ
กระดาษลงในเครื่องผสม รวมถึงตรวจ
เชคระดับน้ าและกาว ขณะท าการฉีด
พ่น 

   

เคลื่อนย้ายนั่งร้านไปตามพ้ืนที่ที่ท าการ
ฉีดพ่น 

   

เก็บรายละเอียดทั้งหมดของฉนวนเยื่อ
กระดาษส่วนเกินที่ท าการฉีดพ่นไปยัง
จุดที่ไม่ต้องการ 

   

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ):: การสรุปขั้นตอนกระบวนการการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา  
 

การเปรียบเทียบขั้นตอนและกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 

รอฉนวนเยื่อกระดาษเซทตัว    
การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป    

ขนย้ายฉนวนส าเร็จรูป    

วัดพ้ืนที่/ช่องที่จะกระท าการติดตั้ง    
วัดขนาดแผ่นฉนวนให้พอดีกับช่อง    

น าเลื่อยตัดแผ่นฉนวนให้พอดีกับช่องท่ี
ท าการติดตั้ง 

   

ใช้บันไดอลูมิเนียมส าหรับปีนในขณะท า
การติดตั้ง 

   

ใช้สว่านยึดแผ่นฉนวนด้วยสกรูยึดติด
กับฝ้า 

   

ยิงอะครีลิคซิลิโดคนเก็บร่องแก๊ปของ
แผ่นฉนวน 

   

เก็บความเรียบร้อยของงานทั้งหมด    

น าส่วนที่โพรเทคหน้างานออก    

ท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้งหมด    
ปัญหาและอุปสรรคขณะท าการติดตั้ง    

ส่งมอบงาน    
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 5.1.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ
กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 
ตารางที่ 5,3: การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ 
  กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 

การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE หน้างาน 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS พ้ืนที ่
140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็ง
ศาลายา 
พ้ืนที่ 210 
ตรม. 

กรณีศึกษาที่
1 
TOP 
SECRET 
พ้ืนที่ 640 
ตรม. 

การลงส ารวจพื้นที่    

 

กรณีศึกษาที่ 1 : เป็นอาคารที่สร้างแล้วเสร็จจึงง่าย
ต่อการส ารวจพื้นที่ อาคารที่ท าการติดตั้งเป็น
อาคารไม้ ฝ้าเพดานที่ท าการติดตั้งฉนวนเป็นฝ้าไม้
แผ่นต่อกันภายใต้ฝ้าเพดานมีคานไม้พาดไปมาท าให้
มีลักษณะเป็นช่อง ที่ตั้งของอาคารอยู่ย่านแหล่ง
ชุมชน บ้านพักอาศัย และร้านค้าเป็นจ านวนมาก 

 

กรณีศึกษาที่ 2 : เป็นอาคารที่อยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง การส ารวจพื้นที่จึงเป็นไปด้วยความยากร า
บากเนื่องจากมีการก่อสร้างรวมถึงงานระบบอ่ืนๆ
ก าลังด าเนินการอยู่ ณ ขณะนั้น ตัวอาคารก่ออิฐ
ฉาบปูน หลังทรงจั่ว ฝ้าเพดานเป็นคานเหล็กรองรับ
หลังคา ที่ตั้งอาคารบริเวณโดยรอบเป็นตึกแถว 
หอพัก และร้านค้า  

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5,3 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ 
   กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 

การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE หน้างาน 
 กรณีศึกษาที่1 

UNCLE & 
FRIENDS พ้ืนที่ 
140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็ง
ศาลายา 
พ้ืนที่ 210 
ตรม. 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
พ้ืนที่ 640 
ตรม. 

 

กรณีศึกษาที่ 3 : เป็นอาคารที่สร้างแล้วเสร็จจึงง่าย
ต่อการส ารวจพื้นที่ อาคารที่ท าการติดตั้งเป็นอาคาร
ก่ออิฐฉาบปูน หลังคาเรียบภายใต้ฝ้าเพดานเป็นคาน
โครงเหล็กพาดไปมาท าให้มีลักษณะเป็นช่อง ที่ตั้ง
ของอาคารตั้งอยู่ติดถนนใหญ่ บริเวณโดยรอบเป็น
สวน ร้านอาหารที่อยู่ห่างๆกันออกไปรวมถึงหมูบ้าน
อีกหลายแห่ง 

ตรวจวัดพ้ืนที่    

 

กรณีศึกษาที่1 : พ้ืนที่มีขนาดเล็กและลักษณะเป็น
ห้องสี่เหลี่ยมจากระดับพ้ืนถึงฝ้าเพดานมีความสูงอยู่
ที่ 3 เมตร รูปแบบฝ้าเพดานลักษณะเป็นแนวราบ
การตรวจวัดพ้ืนที่จึงด าเนินการโดยง่าย 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5,3 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ 
   กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 

การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE หน้างาน 
 กรณีศึกษาที่1 

UNCLE & 
FRIENDS พ้ืนที่ 
140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็ง
ศาลายา 
พ้ืนที่ 210 
ตรม. 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
พ้ืนที ่640 
ตรม. 

 

กรณีศึกษาที่ 2 : พื้นที่มีขนาดปานกลางและลักษณะ
เป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดานมี
ความสูงอยู่ที่ 6 เมตร รูปแบบฝ้าเพดานมีลักษณะ
เป็นทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ท าให้การวัดพื้นที่
ด าเนินการด้วยความยากร าบาก เนื่องจากมีมุม มี
ส่วนโค้งบางจุดต้องอาศัยการค านวณพื้นที่จากการ
วัดพ้ืนที่ประกอบกับแบบรูปด้านของตัวอาคารเพ่ือ
หาพื้นที่ท้ังหมด 

 

กรณีศึกษาที่ 3 : พื้นที่มีความกว้างและลักษณะเป็น
รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าจากระดับพื้นถึงฝ้าเพดานมี
ความสูงอยู่ที่ 7 เมตร รูปแบบฝ้าเพดานมีลักษณะ
เป็นแนวราบการตรวจวัดพ้ืนที่จึงด าเนินการโดยง่าย 

จดบันทึก,เก็บภาพเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน
การวิเคราะห์เลือกกระบวนการติดตั้ง
และค านวณต้นทุนวัสดุอุปกรณ์ 

   

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5,3 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ 
   กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 

การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE หน้างาน 
 กรณีศึกษาที่1 

UNCLE & 
FRIENDS พ้ืนที่ 
140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็ง
ศาลายา 
พ้ืนที่ 210 
ตรม. 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
พ้ืนที่ 640 
ตรม. 

การจดบันทึกข้อมูลของกรณีศึกษาทั้ง 3 ใช้วิธีการน าแบบฟอร์มที่ผู้จิวัยจัดท าข้ึนมาเป็นตาราง
แบบสอบถาม ส าหรับจดบันทึกข้อมูลเบื้องต้นของสถานที่กรณีศึกษาและการท าการสัมภาษณ์
พูดคุยเพ่ิมเติมกับผู้ประกอบการเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆของสถานที่ บริบทโดยรอบ ความต้องการ 
รวมถึงการสอบถามและสัมภาษณ์ช่างผู้ท าการติดตั้ง ถึงข้ันตอนกระบวนการต่างๆ วิธีการ หน้าที ่
การใช้งานเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบต่างๆในการท าการติดตั้งเพื่อน าข้อมูลมาจดบันทึก 
ค านวณต้นทุนและคาดการณ์ระยะเวลาในการติดตั้งเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ 

ส ารวจจุดเชื่อมจุดต่อส าหรับอุปกรณ์    
การติดตั้งท้ัง 2 รูปแบบ ของกรณีศึกษาท้ัง 3 จ าต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งการส ารวจ
จุดเชื่อมต่อส าหรับอุปกรณ์หน้างานเป็นสิ่งที่จ าเป็นก่อนการด าเนินการติดตั้งต าแหน่งที่จุดเชื่อม
ต่อเข้าไม่ถึงช่างผู้ท าการติดตั้งต้องวางแผนเตรียมเดินสายไฟเพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่ท าให้การด าเนินการติดขัด 
ค านวณระยะเวลาในการติดตั้ง    

กรณีศึกษาที่ 1 : การค านวณพ้ืนที่เริ่มจากการวัดพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้งฉนวนทั้งหมดเพ่ือน า
ข้อมูลไปค านวณจ านวนวัตถุดิบในการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าหรับการติดตั้งในผลิตฉนวนเยื่อ
กระดาษต้องใช้เวลาในการผลิตและการขนส่งฉนวนมายังหน้างาน การติดตั้งฉนวนรูปแบบ
ส าเร็จรูปมีไม่แน่นอนเพราะเนื่องจากพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้งมีลักษณะเป็นช่องพ้ืนที่ไม่ได้เป็นผืน
เดียวกัน รูปแบบฉนวนส าเร็จรูปมีข้อจ ากัดในเรื่องของขนาดการเข้าท าการติดตั้ง จึงต้องมีการ
ตรวจวัดพ้ืนที่ช่องว่างส าหรับตัดแผ่นฉนวนให้มีขนาดที่พอดีก่อนการติดตั้งท าให้เสียเวลาในการ
ติดต้ัง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5,3 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ 
   กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 

การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE หน้างาน 
 กรณีศึกษาที่1 

UNCLE & 
FRIENDS พ้ืนที่ 
140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
พ้ืนที่ 210 
ตรม. 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
พ้ืนที่ 640 ตรม. 

กรณีศึกษาที่ 2 : การฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ จากการสังเกตการขณะท าการติดตั้งและจดบันทึก
รวมถึงการสอบถามช่างผู้ท าการติดตั้ง เฉลี่ยในพ้ืนที่ท าการติดตั้งต่อวันอยู่ที่ 100-150 ตรม. 
เนื่องจากพ้ืนที่มีความสูงและรูปทรงหลังคามีระดับความสูงไม่เท่ากันบางจุดเนื่องจากฝ้าเพดานมี
รูปทรงหน้าจั่ว จึงต้องอาศัยนั่งล้านที่มีความสูงในการช่วยในการติดตั้ง แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ขณะ
ก าลังก่อสร้างท าให้มีงานระบบอื่นท่ีก าลังด าเนินการอยู่การเคลื่อนย้ายนั่งร้านจึงยากร าบากท าให้
เสียระยะเวลาเป็นอย่างมาก 
กรณีศึกษาที่ 3 : การฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษ จากการสังเกตการขณะท าการติดตั้งและจดบันทึก
รวมถึงการสอบถามช่างผู้ท าการติดตั้ง เฉลี่ยในพ้ืนที่ท าการติดตั้งต่อวันอยู่ที่ 100-200 ตรม. 
เนื่องจากพ้ืนที่มีความสูงแต่มีลักษณะเป็นแนวราบการด าเนินการจึงต้องอาศัยนั่งร้านในการ
ด าเนินงานพื้นที่เป็นอาคารแล้วเสร็จการเคลื่อนย้ายนั่งล้านเพ่ือท าการติดตั้งจึงด าเนินการได้
โดยง่าย 

ประเมินอุปสรรคก่อนการติดตั้ง    
กรณีศึกษาที่ 1 : สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเป็นอาคารสองชั้นติดกับอาคารเก่าย่าน
พระนครเป็นอาคารแล้วเสร็จต้องการฉีดฉนวนเพ่ิมเติมเป็นที่บริเวณรอบข้างเป็นที่อยู่อาศัยและ
สถานที่ส าคัญทางศาสนา ไม่ต้องการให้เกิดผลกระทบต่อบริเวณโดยรอบ การติดตั้งฉนวนจึงต้อง
ใช้รูปแบบส าเร็จรูป แต่เนื่องจากลักษณะพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้งฉนวนมีลักษณะเป็นช่องจึงต้องมีการ
วัดพ้ืนที่ของช่องที่จะติดตั้งทุกจุดก่อน เพ่ือให้ทราบถึงขนาดส าหรับติดตั้งฉนวนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5,3 (ต่อ): การเปรียบเทียบความแตกต่างกันของทั้ง 3 กรณีศึกษา ในส่วนของขั้นตอนและ 
   กระบวนการการติดตั้งหน้างาน 
 

การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE หน้างาน 
 กรณีศึกษาที่1 

UNCLE & 
FRIENDS พ้ืนที่ 
140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
พ้ืนที่ 210 
ตรม. 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
พ้ืนที่ 640 ตรม. 

กรณีศึกษาที่ 2 : สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคามีความสูงและ
เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฝ้าเพดานมีโครงเหล็กพาดไปมาอาจก่อให้การด าเนินการล่าช้า
เนื่องจากต้องคอยหลีกการฉีดพ่นที่อาจจะไปโดนโครงเหล็กได้การด าเนินการขณะที่มีงานช่างอ่ืน
ด าเนินการอยู่อาจท าให้การท างานติดขัดและเกิดการล่าช้าได้ 
กรณีศึกษาที่ 3 : สถานที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเป็นอาคารชั้นเดียวมีความสูงลักษณะฝ้า
เพดานมีโครงเหล็กพาดไปมาอาจก่อให้การด าเนินการล่าช้าเนื่องจากต้องคอยหลีกการฉีดพ่นที่
อาจจะไปโดนโครงเหล็กได้ 

เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง    
กรณีศึกษาที่ 1 : การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป ต้องเตรียมแผ่นฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูปที่ท า
การข้ึนรูปจากทางโรงงานแล้วแต่ฉนวนส าเร็จรูปต้องแห้งสนิทถ้ามีความชื้นมิเช่นนั้นขณะ
เคลื่อนย้ายอาจจะหักและก่อให้เกิดความเสียหายได้และต้องเตรียมอุปกรณ์ในการติดตั้งแผ่น
ฉนวนเยื่อกระดาษให้พร้อมก่อนการขนย้ายไปยังหน้างาน 
กรณีศึกษาที่ 2 และ 3 : การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานต้องเตรียมเครื่องส าหรับฉีดพ่น พร้อม
วัตถุดิบส าหรับติดตั้งหน้างาน 

ผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป    
การผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปใช้ในกรณีการติดตั้งแบบการน้ าฉนวนส าเร็จรูปที่มีลักษณะ
แผ่นจากการขึ้นรูปฉนวนแล้วไปติดตั้งยังหน้างานด้วยการใช้อุปกรณ์ยึดเจาะติดเข้ากับพ้ืนผิวที่เรา
ต้องการปิดทับ การผลิตฉนวนเยื่อกระดาษด าเนินการด้วยการน าเยื่อกระดาษรีไซเคิล ที่ผ่าน
กรรมวิธีบดละเอียดจนเป็นเยื่อ น ามาผสมกับกาวและน้ า โดยใช้เครื่องผสมฉนวนเป็นตัวดึง
ส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกัน โดยการพ่นลงในบล็อกแม่พิมพ์ขึ้นรูป ต่อจากนั้นใช้ระยะเวลาในการ
ตากฉนวนเยื่อกระดาษให้เซทตัวก่อนน าออกจากบล๊อคแล้วส่งไปยังพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้ง 
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 5.1.3 อุปกรณ์และเครื่องมือเก็บข้อมูล 
 
ตารางที่ 5.4: อุปกรณ์และเครื่องมือเก็บข้อมูล 
 

อุปกรณ์และเครื่องมือเก็บข้อมูล 

เอกสารจดบันทึก    

กล้องถ่ายภาพ    

ตลับเมตร    

เรเซอร์วัดระดับความสูง    

 
 
 5.1.4 การเปรียบเทียบวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose หน้างาน 
 
ตารางที่ 5.5: ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่ 
1 

กรณีศึกษาที่ 
2 

กรณีศึกษาที่ 
3 

แผ่นฉนวนส าเร็จรูป    

เยื่อกระดาษ    
กาว    

น้ า    

เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษ    
สายฉีดพ่นฉนวน    

บันไดอลูมิเนียม    

นั่งร้าน    
ตลับเมตร    

ไม้บรรทัด    
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่ 
1 

กรณีศึกษาที่ 
2 

กรณีศึกษาที่ 
3 

ไม้ฉาก    
เลื่อย    

สว่านไฟฟ้า    

สกรูเกรียวปล่อยปลายสว่าน    
สกรูยิงฝ้า    

ฉากเหล็กยึด    

ปืนยิงอะคริลิคซิลิโคน    
ไม้ฉาบ    

ถังน้ า    

พลาสติกด า    
ไม้วัดระดับความหนาของฉนวน    

กระป๋องสีทาภายใน    
แปรงทาสี    

ไม้กวาดท าความสะอาด    

ไม้ปัดขนไก่    
แปรงขัดพ้ืน    

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

แผ่นฉนวนส าเร็จรูป      
 

 

 
ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปส าหรับติดตั้งหน้างาน ใช้ใน
กระบวนการติดตั้ง กรณีศึกษาที่ 1 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

เยื่อกระดาษ        
 

 

ตัวเยื่อกระดาษใช้เป็นส่วนผสมในการท าฉนวนเยื่อกระดาษ
ส าหรับการติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างาน กรณีศึกษาที่ 2 และ 
3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณศีึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กาว        
น้ า        

 

กรณีศึกษาที่1 เป็นการติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปไม่ต้องใช้กาวกับ
น้ าในการติดตั้งพ้ืนที่หน้างาน 
กรณีศึกษาที่2 และ 3 ต้องใช้กาวกับน้ าเป็นส่วนผสมหลักใน
การผลิตฉนวนเยื่อกระดาษส าหรับท าการฉีดพ่น 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษ        

 

เครื่องผสมฉนวนเยื่อกระดาษใช้ส าหรับ ผสมวัตถุดิบฉีดพ่น
ฉนวนหน้างาน โดยการเทฉนวนเยื่อกระดาษลงไปในเครื่องทาง
ด้านบนเครื่องะมีท่อส าหรับการดึงกาวกับน้ ามาผสมกับตัว
ฉนวนก่อนท าการฉีดพ่น สามารถใช้ได้กับกรณีศึกษาที่ 2 และ 
3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

สายฉีดพ่นฉนวน        

 

 
 

  
ท่อฉีดและหัวฉีด น าหัวฉีดต่อเข้าท่อฉีด ใช้ส าหรับฉีดพ่นฉนวน 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

บันไดอลูมิเนียม      

 

ใช้หรับการติดตั้งแบบส าเร็จรูป และ พื้นที่ที่มีความสูงไม่มาก
ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ไม่เหมาะกับฝ้าเพดานที่มีลักษณะสูง
และมีพ้ืนที่กว้างเนื่องอาจท าให้การท างานไม่สะดวกขณะท า
การเคลื่อนย้าย บางพ้ืนที่ที่มีความสูงมากบันไดอลูมิเนียมไม่
สามารถเข้าถึงได้ 
 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

 

     
(ตารางมีต่อ) 

 
 
 



96 

ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

นั่งร้าน        

 

กรณีศึกษาที่1 การติดตั้งแบบส าเร็จรูปลักษณะฝ้าเพดานไม่สูง
มากพ้ืนที่ที่ท าการติดตั้งมีขนาดเล็กจึงไม่จ าต้องใช้นั่งล้านใน
การติดตั้ง 
กรณีศึกษาที่2 และ 3 การติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างานลักษณะ
ฝ้าเพดานค่อนข้างสูงพื้นที่ที่ท าการติดตั้งมีขนาดใหญ่
จ าเป็นต้องใช้นั่งล้านเป็นฐานในการท าการฉีดพ่นฉนวนเยื่อ
กระดาษ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ตลับเมตร          

  

ใช้ส าหรับการวัดพื้นที่ท่ีจะท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ไม้บรรทัด      

 

 
 
ใช้ส าหรับการวัดขนาดแผ่นฉนวนและท าการตัด 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ไม้ฉาก      

 

 
ส าหรับวัดแผ่นฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปให้อยู่ในระดับตั้ง
ฉากก่อนตัดเพ่ือประสิทธิภาพของแผ่นฉนวนก่อนการติดตั้ง 
 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

เลื่อย      

 

 
ส าหรับการตัดแผ่นฉนวนส าเร็จรูปให้มีขนาดพอดีส าหรับพื้นที่
การติดตั้งใช้กับกรณีศึกษาที่ 1  

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

สว่านไฟฟ้า      

 

 
เป็นเครื่องมือส าหรับเจาะและยึดติดฉนวนเข้ากับฝ้าเพดาน 
สามารถใช้ได้กับกรณีศึกษาที่ 1 แต่เนื่องจากกรณีศึกษาที่ 2 
และ 3 เป็นรูปแบบฉีดพ่นการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษจึงไม่
ต้องใช้สว่านไฟฟ้า 
 

สกรูเกรียวปล่อยปลายสว่าน      
สกรูยิงฝ้า      

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

 

เป็นตัวยึดติดแผ่นฉนวนส าเร็จรูปเข้ากับฝ้าเพดานส าหรับการ
ติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปโดยใช้สว่างเป็นเครื่องมือในการติดตั้งใช้
งานกับกรณีศึกษาที่1 

                  
 กรณีศึกษาที่1 

UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ฉากเหล็กยึด      

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

 

กรณีศึกษาที่1 ฉากเหล็กส าหรับยึดแผ่นฉนวนส าเร็จรูปเพิ่ม
ความแข็งแรง 
กรณีศึกษาที่2 และ 3 ด าเนินการในรูปแบบฉีดพ่นจึงไม่
จ าเป็นต้องใช้ฉากเหล็กยึด 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพง็ศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ปืนยิงอะคริลิคซิลิโคน      

 

ปืนยิงอะคริลิคซิลิโคนส าหรับยิงเก็บร่องฉนวนเยื่อกระดาษเพ่ือ
เก็บความเรียบร้อยของงานเหมาะกับกรณีศึกษาที่1 
กรณีศึกษาที่2และ3เป็นรูปแบบฉีดพ่นจึงไม่มีช่องว่างระหว่าง
ฉนวนเยื่อกระดาษเนื่องจากการฉีดพ่นฉีดบนพื้นผิวเรียบและ
เมื่อฉีดเสร็จแล้วพ้ืนที่ที่ท าการฉีดพ่นจึงมีความสม่ าเสมอและไม่
มีรอยต่อ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณศีึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ไม้ฉาบ        

 

 

 
 
ฉาบส าหรับเก็บงานฉาบฉนวนส่วนเกินให้มีความเรียบร้อยและ
มีพ้ืนผิวที่เรียบสวยงามหลังจากการฉีดพ่นแล้วเสร็จ ใช้งานกับ
กรณศีึกท่ี2 และ 3 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ถังน้ า        

 

 

 
 
ถังน้ าใช้ส าหรับดึงน้ ากับกาวให้เข้ากันก่อนถูกดึงไปใช้ผสมกับ
ฉนวนก่อนท าการฉีดพ่น ใช้ในกรณีศึกษาที่2 และ 3 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

พลาสติกด า        
 

 

 
 
พลาสติกด าส าหรับโพรเทคหน้างานป้องกันการเสียหายที่อาจจะ
เกิดข้ึนจากการฉีดพ่นหน้างาน 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ไม้วัดระดับความหนาของ
ฉนวน 

       

 

 

 
ใช้ส าหรับการวัดมาตรฐานขนาดฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป
หลังจากการฉีดพ่นหน้างานให้มีมาตรฐานตามที่ผู้ประกอบการ
ต้องการ เป็นด้ามจับไม้ปลายไม้ยืดด้วยตะปูที่มีขนาความยาว
เท่ากับมาตรฐานของฉนวน 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กระป๋องสีทาภายใน      
แปรงทาสี      

 

 
 
ใช้ส าหรับทาสีเก็บความสวยงามจากกรณีศึกษาที่1ท่ีใช้รูปแบบ
การติดตั้งแบบส าเร็จรูป 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ไม้กวาดท าความสะอาด          

 

 
 
ไม้กวาดท าความสะอาดส าหรับเก็บความสะอาดหลังท าการติดตั้ง
แล้วเสร็จ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.5 (ต่อ): ตารางการเปรียบเทียบการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ไม้ปัดขนไก่      

 

 
 
กรณีหลังจากการติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปแล้วเสร็จฝุ่นละอองจาก
การตัดแผ่นฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปอาจไปติดตามส่วนๆ
ภายในอาคารได้แต่ด้วยฝุ่นจากการติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปเป็นฝุ่น
ที่แห้งแล้วจึงสามารถใช้ไม้ขนไก่ในการท าความสะอาดได้ 
 

 กรณีศึกษาที่1 
UNCLE & 
FRIENDS  
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่2 
ส าเพ็งศาลายา 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่1 
TOP SECRET 
ฉีดพ่นหน้างาน 

แปรงขัดพ้ืน          

 

 
หลังจากการฉีดพ่นแล้วเสร็จอาจมีฉนวนเยื่อกระดาษท่ีหล่นไป
กองอยู่ที่พ้ืนบางส่วน จึงต้องท าการขัดพ้ืนเพ่ือท าความสะอาด
ก่อนส่งมอบงาน 
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5.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 จุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่2 เพื่อเปรียบเทียบระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose แบบส าเร็จรูปกับการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน จากการส ารวจ สังเกต และสัมภาษณ์
ผู้ใช้งาน พืน้ที่ศึกษาทั้ง 3 พบว่ารูปแบบการติดตั้งของกรณีศึกษาที่1 มีความแตกต่างจาก รูปแบบการ
ติดต้ังกรณีที่ 2 และ 3 การด าเนินการเป็นไปตามข้ันตอนที่ต่างกันเนื่องจากองค์ประกอบและบริบท
โดยรอบ ณ ขณะนั้นไม่เหมือนกัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติการการแก้ไข
สถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไป จากการบันทึกข้อมูลรายวันผู้วิจัยจึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
มาวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.6: ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 
กรณีศึกษาที่1 
ร้านอาคาร UNCLES & FRIENDS 

 

รูปแบบการติดตั้ง 

การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป 

พ้ืนที่ 140 ตารางเมตร 

*การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป เฉลี่ยพื้นที่การติดตั้งต่อวันอยู่ที่ 50-100 ตารางเมตร 

กรณีศึกษาที่2 
ร้านอาคาร ส าเพ็งศาลายา 

 

รูปแบบการติดตั้ง 

การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างาน 

พ้ืนที่ 210 ตารางเมตร 

*การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานเฉลี่ยพื้นที่การติดตั้งต่อวันอยู่ที่ 100-200 ตารางเมตร 

กรณีศึกษาที่1 
ร้านอาคาร TOP SECRET RAMA5 

 

รูปแบบการติดตั้ง 

การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างาน 

พ้ืนที่ 640 ตารางเมตร 

*การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานเฉลี่ยพื้นที่การติดตั้งต่อวันอยู่ที่ 100-200 ตารางเมตร 
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ตารางที่ 5.7: ตารางการเปรียบเทียบระยะเวลาการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

วันที่ กรณีศึกษาที่1 กรณีศึกษาที่2 กรณีศึกษาที่3 

1 ลงส ารวจพื้นที่ ลงส ารวจพื้นที่ ลงส ารวจพื้นที่ 
2 ผลิตฉนวนเยื่อกระดาษ    - ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 

   - โพรเทคหน้างาน 
   - ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ 
   - โพรเทคหน้างาน 

3  เริ่มการติดตั้งฉนวน เริ่มการติดตั้งฉนวน 

4    

5     
    -เก็บความเรียบร้อย 
    -ท าความสะอาด 

 

6  รอฉนวนเยื่อกระดาษท่ีท า
การฉีดพ่นเซทตัวบางส่วน
กันการหลุดร่วง 
 

เก็บรายละเอียด 

7   ท าความสะอาด 
8 ผลิตฉนวนเยื่อกระดาษ ส่งมอบงาน รอฉนวนเยื่อกระดาษท่ีท า

การฉีดพ่นเซทตัวบางส่วน
กันการหลุดร่วง 

9    -ขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ รอฉนวนเซทตัว  
   -เริ่มการติดตั้งฉนวน 
 

  

10    -เก็บรายละเอียด 
   -ท าความสะอาด 

 ส่งมอบงาน 

11 ส่งมอบงาน  รอฉนวนเซทตัว 
เข้าใช้งานได้ 

12  รอฉนวนเซทตัว  

เข้าใช้งานได้  
13   รอฉนวนเซทตัว 

14   เข้าใช้งานได้ 



107 

 5.2.1 จากการท าการศึกษาการเปรียบเทียบระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
Cellulose แบบส าเร็จรูปกับการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน ของทั้ง 3 กรณีศึกษาได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.8: การเปรียบเทียบระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบส าเร็จรูปกับ 
  การติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาที่ 1 การติดตั้งฉนวนรูปแบบส าเร็จรูปหลังจากการตกลงกับผู้ประกอบการแล้วแสร็
จจากการลงส ารวจพื้นที่ในวันที่1 ผู้ท าการติดตั้งต้องใช้ระยะเวลาในการผลิต
ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปเป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ จึงจะด าเนินการขนย้าย
เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าหน้างานเพ่ือเริ่มท าการติดตั้งได้ ท าให้เสียระยะเวลา
เป็นอย่างมากการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูปในพ้ืนที่ 140 ตาราง
เมตรใช้ระยะเวลาในการติดตั้งในพ้ืนที่ 2 วันและตรวจเชคความเรียบร้อยก่อนส่ง
มอบงาน 1 วัน  

*จากวันแรกท่ีท าการเข้าพ้ืนที่เพ่ือลงส ารวจจนถึงกระบวนการผลิต การเข้าใช้งานพ้ืนที่ในการติดตั้ง
แล้วเสร็จ 11 วัน จากนั้นผู้ประกอบการจึงจะสามารถเข้าใช้งานพื้นที่ได้ 
กรณีศึกษาที่ 2 การติดตั้งฉนวนรูปแบบท าการฉีดพ่น หลังจากตกลงกับผู้ประกอบการแล้วเสร็จ

จึงเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆเข้าสถานที่เพ่ือท าการโพรเทคหน้างานบางส่วน
เนื่องจากตัวอาคารเป็นอาคารที่อยุ่ในขั้นตอนการก่อสร้างมีการติดตั้งในส่วนของ
กระจกเข้าไปแล้วจึงต้องป้องกันมิให้กระจกเสียหายก่อนลงมือท าการติดตั้ง การ
ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่นหน้างานในพ้ืนที่ 210 ตารางเมตร ใช้
ระยะเวลาในการติดตั้งในพ้ืนที่ 3 วัน การท างานอาจล่าช้าและคลาดเคลื่อนได้
เนื่องจากการติดตั้งด าเนินการไปพร้อมกันช่างที่ก าลังท าการก่อสร้างงานอ่ืน
นอกจากนั้นต้องใช้เวลาในการรอฉนวนเซทตัวกันการหลุดร่วงก่อนส่งมอบงาน 3 
วัน หลังจากส่งมอบงานผู้ประกอบการเจ้าของอาคารต้องรอฉนวนเซทตัวและ
แห้งสนิทอีกเป็นระยะเวลา 4 วัน 

*จากวันแรกท่ีท าการเข้าพ้ืนที่เพ่ือส ารวจจนถึงกระบวนการโพรเทคหน้างาน การเข้าใช้งานพื้นที่ใน
การติดตั้ง และรอฉนวนท าการเซทตัวจนแห้งแล้วเสร็จ 12 วัน จากนั้นผู้ประกอบจึงจะสามารถเข้า
ใช้งานพ้ืนที่ได้ 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.8 (ต่อ): การเปรียบเทียบระยะเวลาในการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบ 
   ส าเร็จรูปกับการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน ของทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

กรณีศึกษาที่ 3 การติดตั้งฉนวนรูปแบบท าการฉีดพ่น หลังจากตกลงกับผู้ประกอบการแล้วเสร็จ
จึงเตรียมอุปกรณ๋ เครื่องมือต่างๆเข้าสถานที่เพ่ือท าการโพรเทคหน้างานทั้งหมด
เนื่องจากตัวอาคารเป็นอาคารก่อสร้างแล้วเสร็จ ต้องการฉีดพ่นฉนวนเพิ่มเติ่มจึง
ต้องมีกาณโพรเทคหน้างานหลายจุดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายก่อนลง
มือ ท าการติดตั้ง การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่นหน้างานในพื้นที่ 640 
ตารางเมตร ใช้ระยะเวลาในการติดตั้งในพ้ืนที่ 5 วัน ใช้เวลาในการรอฉนวนเยื่อ
กระดาษเซทตัวกันการหลุดร่วงก่อนส่งมอบงาน 3 วัน หลังจากส่งมอบงาน
ผู้ประกอบการเจ้าของอาคารต้องรอฉนวนเยื่อกระดาษเซทตัวอีกครั้งและรอให้
แห่งสนิทอีกเป็นระยะเวลา 4 วัน 

*จากวันแรกท่ีท าการเข้าพ้ืนที่เพ่ือส ารวจจนถึงกระบวนการโพรเทคหน้างาน การเข้าใช้งานพื้นที่ใน
การติดตั้ง และรอฉนวนท าการเซทตัวจนแห้งแล้วเสร็จ 14 วัน จากนั้นผู้ประกอบจึงจะสามารถเข้า
ใช้งานพื้นที่ได้ 

 
5.3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
 จุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนในกระบวนการการติดตั้ง ฉนวนเยื่อ
กระดาษ Cellulose  
 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูล 
ตลอดจนขั้นตอนการด าเนินการวางแผนระยะเวลาในการก่อสร้างและต้นทุนองค์ประกอบส่วนต่างๆ
ของกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ ของทั้ง 3 กรณีศึกษา ซึ่งกระบวนการติดตั้งแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ 1.การติดตั้งแบบส าเร็จรูป 2.การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่เก็บรวบรวมและท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากการด าเนินการจริงมา
เปรียบเทียบถึงขั้นตอนการด าเนินการ การค านวณต้นทุนรวมของกระบวนการติดตั้ง ประกอบด้วย 5 
ปัจจัย ต้นทุนรวม (Total Cost) = ค่าสินค้า + ค่าขนส่ง + ค่าติดตั้ง + ค่าแรง + ค่าจัดเก็บ เนื่องจาก 
ทั้ง 3 กรณีศึกษามีการค านวณและประเมินต้นทุนทางวัตถุดิบ จึงไม่มีในส่วนของหัวข้อจัดเก็บด้าน
ต้นทุนทางวัตถุดิบ 
 5.3.1 ค่าสินค้า (วัสดุส าหรับการติดตั้ง) ส าหรับการติดตั้งต้องมีต้นทุนทางด้านวัตถุดิบและ
วัสดุต่างๆเป็นองค์ประกอบหลักในการติดตั้งต้นทุนตั้งต้นของเครื่องมือการติดตั้ง ได้แก่ นั่งร้าน เลื่อย 
สว่านไฟฟ้า ไม้ฉาก ตลับเมตร บันไดอลูมิเนียม การติดตั้งรูปแบบฉนวนส าเร็จรูป ตั้งแต่ขบวนการผลิต
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จนถึงกระบวนการติดตั้งและเก็บความเรียบร้อยของงาน ประกอบด้วย เยื่อกระดาษ, กาว, แผ่นยิปซัม
บอร์ด, ฉากเหล็กยึด, สกรูเกรียวปล่อย, สกรูยิงฝ้า, ปืนยิงอะครีลิค, อะคริลิคซิลิโคน, ไม้กวาด, ไม้ปัด
ขนไก่, กระป๋องสี, แปรงทาสี, ค่าเบ็ดเตล็ด การติดตั้งในรูปแบบฉีดพ่นตั้งแต่ขบวนการโพรเทคหน้า
งานจนถึงกระบวนการติดตั้งและท าความสะอาดหน้างาน ประกอบด้วย เยื่อกระดาษ, กาว, พลาสติก
ด า, สายรัดโพรเทคงาน, น้ ามันเครื่อง, แปรงท าความสะอาด, เทปใส่สองนิ้ว, ถุงมือขอบเหลือง, ผ้าปิด
จมูก , ฉาบ, ค่าเบ็ดเตล็ด 
 จากการท าการเปรียบเทียบต้นทุนด้านค่าสินค้า พบว่ารูปแบบการติดตั้งแบบส าเร็จรูปมี
ค่าใช้จ่ายด้านวัสดุในการติดตั้งหน้างานมากกว่ารูปแบบฉีดพ่นหน้างาน การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้า
งานมีค่าใช้จ่ายด้านการโพรเทคและท าความสะอาดมากกว่าการติดตั้งแบบส าเร็จรูป 
 
ตารางที่ 5.9: ตารางการเปรียบเทียบต้นทุนค่าสินค้า 
 

รายการสินค้า กรณีศึกษาที่ 1 
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่ 2 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่ 3 
ฉีดพ่นหน้างาน 

 พ้ืนที่ 140 ตรม. พ้ืนที่ 210 ตรม. พ้ืนที่ 640 ตรม. 
เยื่อกระดาษ             

23,968 บาท /560kg. 
การผลิต 

35,952 บาท /840kg. 
การตดิต้ัง 

109,568 บาท 
/2,560kg. 
การติดตั้ง 

กาว             
11,760 บาท /280kg. 
การผลิต 

17,640 /420kg. 
การติดตั้ง 

53,760 /1,280kg. 
การติดตั้ง 

แผ่นยิปซั่มบอร์ด     - - 

3,600 บาท 
การผลิต 

- - 

พลาสติกด า -         

- 385.20 บาท 
การติดตั้ง 

1,232.64 บาท 
การติดตั้ง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.9: ตารางการเปรียบเทียบต้นทุนค่าสินค้า 
 

รายการสินค้า กรณีศึกษาที่ 1 
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่ 2 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่ 3 
ฉีดพ่นหน้างาน 

สายรัดโพรเทคงาน -         

 - 110 บาท 
การติดตั้ง 

110 บาท 
การติดตั้ง 

เทปใส -         

 - 180 บาท 
การติดตั้ง 

270 บาท 
การติดตั้ง 

ถุงมือ             
 33 บาท 

การติดตั้ง 
79.20 บาท 
การติดตั้ง 

99 บาท 
การติดตั้ง 

ผ้าปิดจมูก             

 14.35 บาท 
การติดตั้ง 

68.88 บาท 
การติดตั้ง 

68.88 บาท 
การติดตั้ง 

ฉากเหล็กยึด     - - 

800 บาท 
การติดต้ัง 

- - 

สกรูเกรียวปล่อย     - - 
100 บาท 
การติดตั้ง 

- - 

สกรูยิงฝ้า     - - 
500 บาท 
การติดตั้ง 

- - 

น้ ามันเครื่อง -         

 -  95 บาท   
การติดตั้ง 

 250 บาท   
การติดตั้ง 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.9: ตารางการเปรียบเทียบต้นทุนค่าสินค้า 
 

รายการสินค้า กรณีศึกษาที่ 1 
ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่ 2 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่ 3 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ค่าเบ็ดเตล็ด             

  600 บาท   
การติดตั้ง 

 800 บาท   
การติดตั้ง 

 1,200 บาท   
การติดตั้ง 

กระป๋องสี     - - 

1,600 บาท 
การเก็บงาน 

- - 

แปรงทาสี     - - 
57 บาท 
การเก็บงาน 

- - 

อะคริลิคซิลิโคน     - - 

45 บาท 
การเก็บงาน 

- - 

ไม้กวาด             

 240 บาท   
ท าความสะอาด 

 360 บาท   
ท าความสะอาด 

 360 บาท   
ท าความสะอาด 

แปรงท าความสะอาด -         
-  300 บาท   

ท าความสะอาด 
 300 บาท   
ท าความสะอาด 

ไม้ปัดขนไก่     - - 
80 บาท 
ท าความสะอาด 

- - 

TOTAL 43,397.35 55,970.28 167,218.52 

 
 5.3.2 ค่าขนส่ง ส าหรับการขนส่งช่างผู้ท าการติดตั้งท าการขนส่งด้วยรถกระบะของโรงงานใน
ที่นี้การขนส่งขึ้นอยู่กับระยะทาง คิดเป็นกิโลเมตรละ 10 บาท ต่อการขนส่ง1รอบ ในการท าการติดตั้ง
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ฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose ทั้ง 3 กรณีศึกษา จากการสอบถามช่างผู้เข้าท าการติดตั้ง ในขอบเขต
กรุงเทพฯและปริมณฑลการขนไม่เสียค่าบริการด้านการขนส่ง 
 5.3.3 ค่าติดตั้ง และ ค่าแรง การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบ่งเป็นการติดตั้ง 2 
รูปแบบ ณ ต าแหน่งติดตั้ง ค่าติดตั้งและค่าแรงช่างผู้ท าการติดตั้งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 1.ช่าง
ประจ าที่เป็นพนักงานประจ าของบริษัท 2.ช่างรายวันที่ทางบริษัทจ้างมาเพ่ือท าการติดตั้งเป็นรายวัน  
 ผลรวมค่าแรงคนงานแต่ละประเภททั้งหมด x จ านวนวันก่อสร้าง = ค่าแรงทั้งหมด 
 จากกรณีศึกษาทั้ง 3 แห่งการติดตั้งมีระยะเวลาที่ไม่เท่ากันขนาดพ้ืนที่มีขนาดที่เล็กใหญ่ไม่
เท่ากันการใช้งานคนงานจึงแตกต่างกันออกไปดังนี้  
 จากการเปรียบเทียบค่าแรงคนงานทั้งหมดค่าแรงช่างประจ ามีรายได้ต่อวันอยู่ที่ 580 บาท 
ค่าแรงช่างรายวันรายได้ต่อวันอยู่ที่ 325 บาท ค่าแรงของกรณีศึกษาท้ัง 3 แห่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ช่างผู้ท าการติดตั้งเข้าหน้างาน 
 
ตารางที่ 5.10: เปรียบเทียบค่าแรงคนงาน 
 

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสส าเร็จรูป กรณีศึกษาที่1 

พ้ืนที่ 140 ตารางเมตร 
การติดตั้ง / วัน 50-100 ตารางเมตร 

จ านวนบุคลากรช่าง 3 คน 

ช่าง A คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 3 วัน 1,740 

ช่าง B คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 3 วัน 1,740 

ช่าง C คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 3 วัน 975 

TOTAL 4,455 
(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.10 (ต่อ): เปรียบเทียบค่าแรงคนงาน 
 

ติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสแบบฉีดพ่นหน้างาน กรณีศึกษาที่2 

พ้ืนที่ 210 ตารางเมตร 
การติดตั้ง / วัน 100-200 ตารางเมตร 

จ านวนบุคลากรช่าง 4 คน 

ช่าง A คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 4 วัน 2,320 

ช่าง B คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 4 วัน 2,320 

ช่าง C คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 4 วัน 1,300 

ช่าง D คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 4 วัน 1,300 

TOTAL 7,240 

ติดต้ังฉนวนเยื่อกระดาษเซลลูโลสแบบฉีดพ่นหน้างาน กรณีศึกษาที่3 
การติดตั้ง/วัน  100-200 ตารางเมตร 

พ้ืนที่ 640 ตารางเมตร 

จ านวนบุคลากรช่าง 4 คน 
ช่าง A คนงาน

ประจ า 
580 บาท/วัน 6 วัน 3,480 

ช่าง B คนงาน
ประจ า 

580 บาท/วัน 6 วัน 3,480 

ช่าง C คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 5 วัน 1,625 

ช่าง D คนงาน
รายวัน 

325 บาท/วัน 5 วัน 1,625 

TOTAL 10,210 
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 5.3.4 การคิดค านวณหาราคาต้นทุนเปรียบเทียบทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 ต้นทุนทั้งหมด (ราคาวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรง)  = ราคาต้นทุนต่อตางรางเมตร 
  ตารางเมตรที่ท าการติดตั้ง 
 5.3.5 ราคาการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ CELLULOSE ในพ้ืนที่ 
 การติดตั้งฉนวนรูปแบบส าเร็จรูปคิดราคา 450 บาท / ตารางเมตร 
 การติดตั้งฉนวนรูปแบบฉีดพ่นหน้างานคิดราคา 400 บาท / ตารางเมตร 
 
ตารางที่ 5.11: ตารางการเปรียบเทียบต้นทุนรวมกระบวนการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose  
 

รายการต้นทุน กรณีศึกษาที่ 1 
พ้ืนที่ 140 ตรม. 

กรณีศึกษาที่ 2 
พ้ืนที่ 210 ตรม. 

กรณีศึกษาที่ 3 
พ้ืนที่ 640 ตรม. 

1. วัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด 43,397.35 55,970.28 167,218.52 

2. ค่าแรงทั้งหมด 4,455 7,240 10,210 

TOTAL 47,852.35 63,210.28 177,428.52 
(ราคาวัสดุอุปกรณ์ + ค่าแรง) 
ตารางเมตรที่ท าการติดตั้ง 

47,852.35 
140 

63,210.28 
210 

177,428.52 
640 

ราคาต้นทุนต่อตางรางเมตร 341.80 301.00 277.23 
การติดตั้งคิดราคาต่อตารางเมตร 450 400 400 

คิดราคาค่าติดตั้งทั้งหมด 63,000 84,000 256,000 
คิดเป็นก าไรในการติดตั้ง 15,147.65 20,789.72 78,571.48 

 
5.4 ผลวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 4 
 จุดประสงค์ของการวิจัยข้อที่4 เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในแต่ละวิธีการติดตั้งเพ่ือ
พัฒนาให้สอดคล้องกับการใช้งานมากขึ้น เป็นการศึกษาปัญหาและข้อดีข้อเสียของกระบวนการการ
ติดต้ังแบบส าเร็จรูปและแบบฉีดพ่นหน้างานเพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกกระบวนการติดตั้งให้
เหมาะสมกับตัวอาคารและพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้ง 
 
 
 
 



115 

ตารางที่ 5.12: ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

- การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่น
เป็นไปด้วยความรวดเร็วกว่า 
- สามารถยึดติดได้ทุกพ้ืนผิว 
- ไม่มีแก๊ปช่องว่างระหว่างพ้ืนที่ท าให้การ
ฉีดพ่นมีประสิทธิภาพมากกว่า 
- สามารถท าการฉีดพ่นในพ้ืนที่ที่อาคารมี
ฝ้าเพดานสูงได้โดยง่าย 
- การฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษสามารถฉีด
พ่นได้ทุกพ้ืนที่ทุกซอกทุกมุม   

- การติดตั้งฉนวนแบบฉีดพ่นขณะท า
การฉีดอาจท าให้บางพ้ืนที่ฉนวนเยื่อกระดาษมี
ความหนาไม่สม่ าเสมอบางพ้ืนที่มีขนาดไม่
เท่ากันพอดี 
- การฉีดพ่นต้องท าการโพรเทคหน้า
งานก่อนการฉีดพ่นในขณะท าการก่อให้เกิด
เศษละอองของฉนวนเยื่อกระดาษเป็นจ านวน
มากท าให้ต้องใช้ระยะเวลาท าความสะอาด
เป็นอย่างมาก 
- อาจมีการหลุดร่วงได้ง่ายกว่าระหว่าง
รอฉนวนแห้งและเซตตัว 
- ไม่เหมาะสมกับอาคารที่สร้างแล้ว
เสร็จต้องคอยติดตามดูหน้างาน 1-2 วันเพื่อให้
แน่ใจว่าฉนวนไม่หลุดร่วง 
 

 
ตารางที่ 5.13: ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบการติดตั้งแบบส าเร็จรูป 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

- ระหว่างการติดตั้งมีฝุ่นเพียงเล็กน้อย
สามารถติดตั้งภายในอาคารได้ทุกท่ีไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อภายในอาคารท าให้ไม่ต้องโพร
เทคหน้างาน 

- การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป 
เมื่อติดตั้งที่หน้างานเสร็จแล้วไม่เสียเวลารอฉนวน
แห้งและเซตตัวส่งผลดีต่อเจ้าของอาคาร 

- ผู้ท าการติดตั้งเสียเวลาในการท า
ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปที่โรงงาน(ท า
บล๊อคฉนวนเยื่อกระดาษ,ผลิตฉนวนเยื่อ
กระดาษส าเร็จรูป,ขั้นตอนการรอฉนวนเยื่อ
กระดาษแห้งและเซตตัว) 

- เหมาะส าหรับหน้างานที่ฝ้าเพดานมี
ความสูงไม่มาก 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 5.13 (ต่อ): ตารางเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของรูปแบบการติดตั้งแบบส าเร็จรูป 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

- การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูป
ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ในการยึดติดกับโครงสร้าง
ภายในอาคารท าให้หลุดร่วงได้ยาก 

- สามารถปรับแต่งฉนวนเยื่อกระดาษได้ 
- ฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปสามารถ

ตรวจสอบความหนาของฉนวนได้แม่นย าและ
สม่ าเสมอกัน 

- ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน 
- การติดตั้งส าเร็จรูปไม่ส่งผลกระทบต่อ

บุคคลอื่นหรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

- ใช้ระยะเวลานานในการติดตั้ง
เนื่องจากต้องท าการวัดพ้ืนที่และตัดแผ่น
ฉนวนส าเร็จรูปให้พอดีกับฝ้าเพดานของหน้า
งานที่ท าการติดตั้งและเก็บรายละเอียดให้
สวยงาม 

- ใช้วัสดุอุปกรณ์เยอะในการติดตั้ง 
- การขนย้ายยากร าบากและใช้พ้ืนที่

มากรวมถึงต้องระมัดระวังความเสียหายก่อน
ถึงหน้างาน 

- ก่อให้เกิดแก๊ปช่องว่างระหว่างแผ่นใน
การติดตั้ง 

- ประสิทธีภาพของฉนวนน้อยกว่า
เนื่องจากฉนวนเป็นแบบส าเร็จรูปขณะท าการ
ติดตั้งหน้างานบางพ้ืนที่ไม่สามารถติดตั้งฉนวน
ได้ทันทีท าให้ต้องตัดแผ่นฉนวนเพื่อให้พอดีกับ
พ้ืนที่ก่อนท าการติดตั้งท าให้ฉนวนมีรอยต่อ 

 
 จากการศึกษารูปแบบการติดตั้งของทั้ง 3 กรณีศึกษา พบว่ากรณีศึกษาที่1 ใช้รูปแบบการ
ติดตั้งแบบส าเร็จรูป กรณีศึกษาท่ี2 และ 3 ใช้รูปแบบการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างาน ผลการวิจัยของ
การเปรียบเทียบของทั้งสองรูปแบบกระบวนการติดตั้ง ปรากฎว่าการติดตั้งในรูปแบบส าเร็จรูปเหมาะ
กับอาคารที่มีขนาดพ้ืนที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตรเนื่องจากการด าเนินการติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปอัตรา
การติดตั้งอยู่ที่ 50-100 ตารางเมตรต่อวัน การติดตั้งในพ้ืนที่ใหญ่เกิน 200 ตารางเมตรท าให้การติดตั้ง
เป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากการติดตั้งฉนวนส าเร็จรูปต้องอาศัยการวัดพื้นที่เพ่ือท าการตัดแผ่น
ฉนวนให้มีขนาดเท่าพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้งอีกท้ังยังต้องมีช่างผู้ช่วยคอยส่งแผ่นฉนวนจากด้านล่างให้
ช่างผู้ท าหน้าที่ติดตั้ง การติดตั้งเหมากับอาคารที่สร้างแล้วเสร็จเพราะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
โครงสร้างอื่นภายในอาคารที่สร้างแล้วเสร็จเนื่องจากมีฝุ่นเพียงเล็กน้อยจากการตัดแผ่นฉนวน และ
การท าการติดตั้งแบบส าเร็จรูปในพ้ืนที่น้อยสามารถท างานด้วยความประณีตได้ การติดตั้งรูปแบบนี้ยัง
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เหมาะกับอาคารที่มีความสูงไม่มากท าให้การขนส่งวัสดุอุปกรณ์รวมถึงตัวแผ่นฉนวนส าเร็จรูปเป็นไป
ด้วยความรวดเร็วกรณีท่ีอาคารมีความสูงมากการเคลื่อนย้ายและท าการส่งฉนวนแบบส าเร็จรูปจาก
ด้านล่างขึ้นไปเพ่ือท าการติดตั้งแผ่นฉนวนมีความหนักและอาจเสียหายได้โดยง่าย การติดตั้งในรูปแบบ
ฉีดพ่นหน้างาน เหมาะกับอาคารที่มีพ้ืนที่ใหญ่เกิน 200 ตารางเมตรเนื่องจากการติดตั้งแบบฉีดพ่น
ด าเนินไปด้วยความรวดเร็วสามารถเข้าถึงทุกพ้ืนที่ที่ต้องการท าการติดตั้งได้โดยง่ายกว่าแบบส าเร็จรูป 
การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานเหมาะกับอาคารที่อยู่ในระหว่างข้ันตอนการก่อสร้างเนื่องจากขณะ
ท าการฉีดพ่นฉนวน ก่อให้เกิดฝุ่นละอองเป็นจ านวนมากและมีเสียงดังจากเครื่องผสมฉนวน รูปแบบ
การฉีดพ่นเหมาะกับตัวอาคารที่มีความสูงทุกรูปแบบ 
 
 



บทที่ 6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการท าการวิจัยในครั้งนี้ผู้ท าการวิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญด้านเทคโนโลยีกระบวนการ
การติดตั้ง ในที่นี้ผู้วิจัยมีความสนใจในเรื่องของกระบวนการติดตั้งฉนวนกันเสียงกันความร้อนจากเยื่อ
กระดาษ Cellulose เนื่องจากมลภาวะทางด้านเสียงและความร้อนในปัจจุบัน ท าให้ผู้คนนิยมหันมา
พ่ึงฉนวนกันเสียงและความร้อนกันมากขึ้น ฉนวนมีหลายรูปแบบหลายประเภทไปจนถึงกระบวนกการ
ติดตั้ง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้า ลงส ารวจพื้นที่ ท าการสอบถาม เก็บข้อมูลและสรุปเลือกวิธีการ
การติดตั้งท่ีนิยมใช้กันมา 2 รูปแบบ  คือ 

1. รูปแบบการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบส าเร็จรูป 
2. รูปแบบการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบฉีดพ่น 

 ในการท าการวิจัยในครั้งนี้เพ่ือต้องการเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้ง รวมถึง
องค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งทั้ง 2 รูปแบบให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเลือก
กระบวนการต่อลักษณะรูปแบบของตัวอาคาร เพ่ือเป็นแนวทางเลือกแก่ทั้งผู้ประกอบการเจ้าของ
อาคารและช่างผู้ท าการติดตั้งเพ่ือ ความเหมาะสม ความสะดวกสบาย ความคุ้มค่า และประโยชน์ที่จะ
ได้รับสูงสุดและหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ควรค านงึ ควรให้ความส าคัญในการที่จะสร้างหรือพัฒนา
กระบวนการติดตั้งต่อไป 
 
6.1 ผลสรุปและข้อเสนอแนะขององค์ประกอบต่างๆในกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ 
 จากการท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล ส ารวจ สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าผลมาวิเคราะห์และสรุป
ผลได้ดังนี้ 
 6.1.1 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป ใช้วัสดุและอุปกรณ์ในกระบวนการติดตั้ง
มากกว่าการติดตั้งแบบฉีดพ่น ในส่วนอุปกรณ์ที่การติดตั้งแบบฉีดพ่นไม่ได้ใช้ อธิเช่น เลื่อย สว่านไฟฟ้า 
แผ่นยิปซัมบอร์ด ปืนยิงอะคริลิคซิลิโคน เป็นต้น 
 6.1.2 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษส าเร็จรูปต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษ
เป็นระยะเวลานานกว่า 1 สัปดาห์ก่อนทีจะสามารถเข้าด าเนินการติดตั้งหน้างานได้ 
 6.1.3 ช่างผู้ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบฉีดพ่นต้องมีประสบการณ์และ
ความช านวญในการติดตั้ง 
 6.1.4 การท าการติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูป ช่างผู้ท าการติดตั้งมีความเสี่ยงมากกว่าการติดตั้ง
รูปแบบฉีดพ่นหน้างาน 
 6.1.5 การติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างานต้องโพรเทคส่วนต่างๆของอาคารก่อนท าการฉีดพ่น 
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 6.1.6 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose รูปแบบฉีดพ่นต้องท าการประกอบและเซท
เครื่องให้เรียบร้อย แล้วจึงเตรียมวัตถุดิบเพื่อผสมลงในเครื่องแล้วจึงด าเนินการติดตั้ง 
 6.1.7 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูปขั้นตอนการติดตั้งยุ่งยากกว่า เนื่องจากต้อง
ท าการตรวจวัดพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้งก่อน ขั้นตอนต่อไปคือการวัดแผ่นฉนวนให้ได้ขนาดพอดีกับพ้ืนที่
ที่ตรวจวัดไว้แล้วจึงท าการตัดแผ่นฉนวนก่อนลงมือติดตั้ง 
 
6.2 ผลสรุปและข้อเสนอแนะการเปรียบเทียบระยะเวลาในการติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปกับแบบฉีดพ่น
หน้างาน  
 จากการท าการศึกษา รวบรวมข้อมูลส ารวจ สัมภาษณ์ จดบันทึก และสังเกตุการณ์ ผู้วิจัยได้
น าผลมาวิเคราะห์และสรุปได้ดังนี้ 
 การเปรียบเทียบระยะเวลาที่ท าการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ ทั้ง 3 กรณีศึกษามีผลสรุปดังนี้ 
 6.2.1 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรุปใน กรณีศึกษาที่ 1 ในพ้ืนที่ 140 ตารางเมตร
ใช้ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เข้าพ้ืนที่จนถึงกระบวนการติดตั้วแล้วเสร็จเป็นระยะเวลา 11 วัน 
 ข้อเสนอแนะ 
- การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปเฉลี่ยใช้ระยะเวลาในการติดตั้งมากกว่าการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้า
งาน 

- การติดตั้งแบบส าเร็จรูปต้องรอท าการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษก่อนจึงจะสามารถน า
ฉนวนเข้าติดตั้งหน้างานได้เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ 

- ก่อนท าการติดตั้งขณะเข้าท าการวัดพื้นที่ควรตรวจวัดพ้ืนที่อย่างละเอียดถึงช่องว่าง
ช่องแก๊ปพ้ืนที่ที่จะท าการติดตั้งแบบส าเร็จรูปเพื่อสามารถน าข้อมูลไปประกอบการผลิตฉนวนเยื่อ
กระดาษ 

- ขณะท าการผลิตฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูป ควรท าฐานรองด้วยวัสดุอธิเช่น 
แผ่นยิปซัมบอร์ด แผ่นไม้ เพ่ือสามารถน าไปติดตั้งหน้างานได้เลย เพื่อความเรียบร้อย และสวยงาม 

- การขนส่งฉนวนเยื่อกระดาษแบบส าเร็จรูปเพื่อขท าการติดตั้ง การเดินทางขนส่งเป็น
ระยะทางสองรอบ ในพ้ืนที่ 140 ตารางเมตร ถ้าการติดตั้งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตรอาจท าให้เสีย
ระยะเวลาเพิ่มมากข้ึน 
 6.2.2 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่นใน กรณีศึกษาท่ี 2 ในพ้ืนที่ 210 ตารางเมตร 
ใช้ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เข้าพ้ืนที่จนถึงกระบวนการติดตั้งแล้วเสร็จ ตลอดจนการรอฉนวนแห้งและ
เซทตัวพร้อมเข้าใช้งาน เป็นระยะเวลา 12 วัน 
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 6.2.3 การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษแบบฉีดพ่นใน กรณีศึกษาท่ี 3 ในพ้ืนที่ 640 ตารางเมตร 
ใช้ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่เข้าพ้ืนที่จนถึงกระบวนการติดตั้งแล้วเสร็จ ตลอดจนการรอฉนวนแห้งและ
เซทตัวพร้อมเข้าใช้งาน เป็นระยะเวลา 14 วัน 
 ข้อเสนอแนะ 

- การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose แบบฉีดพ่น ขณะด าเนินการเป็นไปด้วย
ความรวดเร็วกว่าแบบส าเร็จรูป 

- การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานเมื่อเข้าพ้ืนที่แล้วต้องท าการติดตั้งเครื่องฉีดพ่น
ฉนวนให้เรียบร้อยก่อน 

- การติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ แบบฉีดพ่นหน้างานต้องใช้เวลาในการรอฉนวนแห้ง
และเซทตัวหลังจากท าการติดตั้ง จึงท าให้ผู้ประกอบการเสียเวลาในการเข้าใช้งานพ้ืนที่ 

- การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ติดตั้งไม่ควรด าเนินการไปพร้อมกับงานระบบงานติดตั้งอ่ืนๆ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วขณะท าการติดตั้ง 

- การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นควรโพรเทคหน้างานทุกจุด ก่อนด าเนินการติดตั้งให้
เรียบร้อยเพื่อป้องกันการเสียหายหลังจากท าการฉีดพ่นและไม่ท าให้เสียเวลามากในการท าความ
สะอาด 

- การฉีดพ่นฉนวนเยื่อกระดาษควรมีหลักเกณฑ์ในการฉีดพ่นเพ่ือความหนาของฉนวน
ที่สม่ าเสมอกัน 

 
6.3 ผลสรุปและข้อเสนอแนะด้านต้นทุนในกระบวนการการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose  
 จากการท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล ส ารวจ สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สรุป
ผลได้ดังนี้ 
 การเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้งทั้ง 3 กรณีศึกษา ผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางที่ 6.1: การเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้งทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

รายการต้นทุน กรณีศึกษาที่ 1 
พ้ืนที่ 140 ตรม. 

ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่ 2 
พ้ืนที่ 210 ตรม. 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่ 3 
พ้ืนที่ 640 ตรม. 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ราคาต้นทุนทั้งหมด  47,852.35 63,210.28 177,428.52 

(ตารางมีต่อ) 
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ตารางที่ 6.1 (ต่อ): การเปรียบเทียบกระบวนการการติดตั้งทั้ง 3 กรณีศึกษา 
 

รายการต้นทุน กรณีศึกษาที่ 1 
พ้ืนที่ 140 ตรม. 

ส าเร็จรูป 

กรณีศึกษาที่ 2 
พ้ืนที่ 210 ตรม. 
ฉีดพ่นหน้างาน 

กรณีศึกษาที่ 3 
พ้ืนที่ 640 ตรม. 
ฉีดพ่นหน้างาน 

ราคาต้นทุนต่อตางรางเมตร  341.80 301.00 261.27 
การติดตั้งคิดราคาต่อตารางเมตร 450 400 400 

คิดราคาค่าติดตั้งทั้งหมด 63,000 84,000 256,000 

คิดเป็นก าไรในการติดตั้ง 15,147.65 20,789.72.72 78,571.48 
* หมายเหตุ ราคาการติดตั้งขึ้นอยู่กับราคาของแต่ละบริษัท  
 
 ข้อเสนอแนะ 

- การติดตั้งในรูปแบบส าเร็จรูปมีค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุนวัสดุในการท าการติดตั้ง
เพ่ิมเติมในส่วนที่กระบวนการติดตั้งแบบฉีดพ่นไม่มี อธิเช่น แผ่นยิปซัมบอร์ด สกรูเกรียวปล่อย ฉาก
เหล็กยึด เป็นต้น 

- การติดตั้งในรูปแบบฉีดพ่นในพ้ืนที่ที่มีตารางเมตรมากกว่าเฉลี่ยแล้วมีราคาต้นทุน
น้อยกว่าการติดตั้งในพ้ืนที่น้อย 

- การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นในพื้นที่ที่มีตารางเมตรมากท าให้ผู้ประกอบการได้ก าไร
มากกว่าการติดตัง้ในพ้ืนที่น้อย 
 
6.4 ผลสรุปและข้อเสนอแนะจากปัญหาและอุปสรรคการติดตั้งฉนวนเยื่อกระดาษ Cellulose 
 จากการท าการศึกษา รวบรวมข้อมูล ส ารวจ สัมภาษณ์ ของผู้วิจัยสรุปผลได้ดังนี้ 
 6.4.1 การติดตั้งฉนวนแบบฉีดพ่นท าให้พ้ืนที่ภายในตัวอาคารมีความสกปรก 
 6.4.2 การติดตั้งฉนวนแบบส าเร็จรูปก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวฉนวนมากกว่าในขณะท า
การขนย้ายฉนวนเข้าหน้างานและขณะติดตั้ง 
 6.4.3 การติดตั้งฉนวนแบบส าเร็จรูปยุ่งยากกว่า เนื่องจากการติดตั้งต้องท าการวัดพื้นที่ที่จะ
ท าการติดตั้งหลังจากนั้นต้องท าการตัดแผ่นฉนวนให้มีขนาดพอดีพร้อมที่จะท าการติดตั้ง 
 6.4.4 การติดตั้งฉนวนรูปแบบฉีดพ่นหน้างานความหนาของฉนวนในกรณีฉีดพ่นบางพ้ืนที่ไม่
สม่ าเสมอกัน ควรหาแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการฉีดพ่นให้มีมาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
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 6.4.5 การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นเปอร์เซ็นการหลุดร่วงของฉนวนมีมากกว่าถ้าผู้ประกอบการเข้า
ใช้งานพื้นที่เร็วก่อนที่ฉนวนที่ท าการฉีดพ่นแห้ง และ อากาศภายในถ่ายเทไม่สะดวก 
 6.4.6 การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานขณะท าการติดตั้งด าเนินการได้รวดเร็วกว่ารูปแบบ
ส าเร็จรูป 
 6.4.7 การติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างานไม่เหมาะกับอาคารที่สร้างแล้วเสร็จ 
 6.4.8 การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานต้องเสียเวลาเป็นอย่างมากในการโพรเทคหน้างาน 
 6.4.9 การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปในขณะท าการติดตั้งแผ่นฉนวนไปแล้วบางพ้ืนที่อาจมีช่อง
แก๊ปรอยต่อระหว่างแผ่น ที่ท าการติดตั้งเกิดข้ึนถ้าขนาดของแผ่นฉนวนไม่พอดี 
 6.4.10 การติดตั้งรูปแบบส าเร็จรูปใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ วัสดุ มากกว่าการติดตั้งแบบฉีดพ่น
ท าให้ยุ่งยากกว่า การท างานอาจก่อให้เกิดอันตรายได้มากกว่าขณะท าการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ 
 6.4.11 หลังการติดตั้งแบบฉีดพ่นหน้างานต้องใช้ระยะเวลาในการท าความสะอาดพ้ืนที่ 
 6.4.12 การติดตั้งรูปแบบฉีดพ่นหน้างานหลังจากท าการติดตั้งฉนวนแล้วเสร็จต้องท้ิงระยะ
ก่อนเข้าใช้งานพ้ืนที่เพ่ือรอฉนวนแห้งอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 
 6.4.13 ขณะท าการติดตั้งฉนวน ถ้ามีงานระบบอื่นท าการติดตั้งอยู่ด้วยอาจท าให้การท างาน
ล่าช้าต้องรอให้งานระบบอ่ืน ท างานเสร็จก่อนจึงจะเข้าท าการติดตั้งได้ 
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 หัวข้อและประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
 1. ปัญหาเรื่องเสียงและความร้อนที่มีต่อตัวอาคาร 
 2. แนวความคิดและความต้องการในการแก้ปัญหา 
 3. วัตถุประสงค์หลักตามความต้องการที่เหมาะสมแต่ละสถานที่ 
 4. การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 5. จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
 ตัวอย่างประเด็นค าถามในการสัมภาษณ์ 
 ปัญหาเรื่องเสียงที่มีต่อตัวอาคาร 

- ผลกระทบของความร้อนและเสียงมีมากน้อยเท่าใด 
- ก่อสร้างมากี่ปี และมีผลกระทบมานานหรือยัง 
- มีวัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีมีเสียงดังอยู่หรือไม่ 
- สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร เช่น ติดถนนใหญ่ ใกล้รถไฟฟ้า 
- ที่มาของเสียงและความร้อนเกิดมาจากอะไร 

 แนวความคิดและความต้องการในการแก้ไขปัญหา 
- ความร้อนจากภายนอกและเสียงเสียงรบกวนเข้ามาในตัวอาคาร 
- มีผลกระทบกับการท างานหรืออยู่อาศัย 
- ในส่วนของแต่ละพ้ืนที่การใช้งานมีความต้องการที่แตกต่างกัน 
- มีค่าใช้จ่ายสูง อันเกิดจากความร้อนที่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศ 

 วัตถุประสงค์หลักตามความต้องการที่เหมาะสมแต่ละพ้ืนที่ 
- มีผลกระทบกับคนจ านวนมากหรือไม่ 
- ไม่กระทบโครงสร้างอาคารและสถานที่ 
- ไม่กระทบระบบอ่ืน 
 การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ 
- มีความเหมาะสมของวัสดุที่ใช้กับอาคาร 
- มีกฎเกณฑ์ในการใช้วัสดุกับพื้นที่หรือไม่ 
- เหตุผลในการเลือกใช้วัสดุ 
การด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
- แนะน าชนิดของวัสดุเพ่ือใช้ในการลดความร้อนและเสียง 
- ก าหนดกรอบเวลาและค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ 
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ 
- ท าให้ลดความรน้อนและเสียงภายในอาคาร 
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- ลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว 
- ลดค่าใช้จ่ายได้ระยะยาว 
- ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น 
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