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การวิจยั เรื่องนี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหินลาด ตาบล
ท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดหมี่ และ 3) ประเมิน
ความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดหมีข่ องกลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหินลาด จังหวัดมหาสารคาม
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหินลาด จานวน 10 คน ผูบ้ ริโภคทีส่ นใจผลิตภัณฑ์
แปรรูปจากผ้ามัดหมี่ จานวน 100 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการ
วิจ ัย ได้แ ก่ ค่ า เฉลี่ย ( ) และค่ า เบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจ ัย พบว่ า การออกแบบและพัฒ นา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่ จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย 1) อัตลักษณ์ของผ้ามัดหมีบ่ า้ นหินลาด
ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ผา้ มัดหมีค่ นั ่ ลายบักพริกและลายบักเขือ ทีส่ ะท้อนให้
เห็นภูมวิ ฒ
ั นธรรมของหมู่บ้าน 2) รูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่ มี 5 รูปแบบ
ได้แก่ กระเป๋ าสะพาย (เป้ ) กระเป๋ าถือสุภาพสตรีทรง Birkin กระเป๋ าจ่ายตลาด(ทรง tote) กระเป๋ าใส่เครื่องสาอาง
และกระเป๋ าถือสุภาพสตรีทรง Coach และ 3) ผูต้ อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจกระเป๋ าทุกรูปแบบในระดับ
มาก ( x =3.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภคมีความพึงพอใจต่อรูปแบบความทันสมัย ระดับมาก (
x =4.04) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้านการผสมผสานวัสดุทอ้ งถิน่ และวัสดุอ่นื ( x =4.01) สะดวกและ
เหมาะสมกับการใช้งาน ( x =3.99) ง่ายต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ ( x =3.92) ความทนทานต่อการใช้งานและ
มีความประณีตสวยงาม ( x =3.91) ความเป็ นเอกลักษณ์ส่อื ถึงชุมชน ( x =3.85) ลวดลายและสีสนั สวยงาม (
x =3.84) และโครงสร้างและรูปทรงมีความสวยงาม ( x =3.77) ตามลาดับ
คาสาคัญ: การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์,เชิงสร้างสรรค์,ผ้ามัดหมี,่ จังหวัดมหาสารคาม

Abstract
This research aim to study 1) to find the identity of Mudmee silk from Baan Hin Lad Tambon
Tha Song Kon, Amphoe Mueang, Maha-Sarakham 2) to find model and develop the products from
Mudmee silk fabric and 3) to evaluate the satisfaction of people who are interested in the products. The
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research samples are weaving Group from Baan Hin Lad and 100 people who were interested in the
products. Questionnaires and Interviews are as data collection methods. The statistics used in this
research is mean ( x ) and standard deviation (S.D.). research findings were as follows; 1) the identity
of Mudmee silk from Baan Hin Lad are silk patterns call ‘Lai Bug Prick’ it mean chili and “Lai Bug Krua”
it mean eggplant that show the valuable culture of their community. 2) The creative products from
Mudmee fabric are 5 pattern such as backpack, woman’s handbag (Birkin style), shopping bag, cosmetic
bag and woman’ s handbag ( Coach style) 3) It was found that the respondents were satisfied with all
types of bags at a high level ( x =3.91). When considering the items, it was found that the respondents
were very satisfied with the modern style at a high level ( x = 4. 04) . Follow by, the suitability of local
materials and other materials ( x = 4.01).Convenient and suitable for use ( x = 3.99).Easy to produce
commercially ( x = 3.92).Both, resistance to use and exquisitely beautiful ( x = 3.91).Identity show
valuable culture to the community ( x = 3.85). Beautiful patterns and colors ( x = 3.84). The structure
and shape were beautiful ( x = 3.77), sequentially.
Keywords: Design and Development, Creative products, Mahasarakham

บทนา
ปั จจุบนั หลายประเทศได้ให้ความสาคัญ
กับการนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปเพิม่ คุณค่าใน
การผลิตสินค้าและบริการของตนให้มคี วามแตกต่าง
ในตลาดโลก ประเทศสิงคโปร์มเี ป้ าหมายในปี ค.ศ.
2012 ที่จะเป็ นศูนย์กลาง ความคิดสร้างสรรค์ข อง
เอเชี ย และเพิ่ม สัด ส่ ว นของมู ล ค่ า อุ ต สาหกรรม
สร้า งสรรค์ต่อ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จากร้อยละ 3 ในปี ค.ศ.2000 เป็ นร้อยละ 6 ใน ปี
ค.ศ.2012 โดยผ่ า นการใช้ก ลยุ ท ธ์ Renaissance
City 2. 0 Design Singapore แ ล ะ Media 21
(Economic Review Committee, 2002) ประเทศ
ไทยได้นาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็ นแนวทาง
หนึ่งของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภายใต้แผนการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ฉ บับ ที่ 11
(2555-2559) ซึง่ มีหลักการสาคัญคือการเพิม่ คุณค่า
ของสินค้าและบริการ (Value Creation) โดยใช้องค์
ความรู้และนวัตกรรมอีกทัง้ ความหลากหลายของ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและวิถีความเป็ นไทยซึ่ง
จะท าให้การพัฒนาประเทศมีความสอดคล้องกับ
กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้ว
(เสาวรภย์ กุสมุ า ณ อยุธยา,2553:26)

จากแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ดงั กล่าวมี
ความสอดคล้ อ งกั บ โครงการ“หนึ่ ง ต าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ซึง่ เกิดขึน้ จากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในช่วงปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลไทยได้หนั มาเน้ น การ
ส่ง เสริม กลุ่ ม วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็ นธุรกิจรากฐานของ
ประเทศ แต่ อ ย่ า งไรก็ต ามปั ญหาการดาเนิ น งาน
ตามโครงการ “หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)”
ยัง คงเป็ นปั ญหาตลอดมา จากการสัง เคราะห์
งานวิ จ ั ย ด้ า น OTOP จะพบว่ า สิ น ค้ า OTOP
ประเภทผ้ า และเครื่ อ งแต่ ง กาย มี ปั ญหาด้ า น
การตลาดเนื่องจากขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขาด
การพัฒนาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ขาดการพัฒนาแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ขาดเอกลักษณ์ของสินค้าและมีช่องทาง
การจัดจาหน่ายจากัด (ธันยมัย เจียรกุล, 2557:181)
กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหินลาด (กลุ่ม
ศิล าลาด) ตัง้ อยู่ บ้า นหิน ลาด ต าบลท่ า สองคอน
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็ นกลุ่มผลิตผ้า
ไหมมัดหมี่ เพื่อจาหน่ ายส่วนใหญ่ผลิตเป็ นผ้าไหม
มัดหมี่เป็ นผืน ลวดลายผ้าเป็ นลวดลายที่ผลิตตาม
ความเคยชินทีส่ บื ทอดกันมา เช่น ลายนาค ลายขอ

มี ค วามเชี่ ย วชาญในการผลิ ต ผ้ า ไหมมั ด หมี่ ท่ี
เรียกว่า ผ้าซิน่ คัน่ ด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์มี
ทั ง้ ขายปลี ก โดยมี พ่ อ ค้ า คนกลางมารั บ ซื้ อ ใน
หมู่บ้า นและขายส่งโดยขายให้แก่ กลุ่ มหัตถกรรม
บ้านหนองเขื่อนช้างซึ่งเป็ นหมู่บ้านที่อยู่ข้างเคียง
กลุ่มผลิตผ้าไหมมัดหมี่บ้านหินลาดประสบปั ญหา
ในการทาตลาดในวงกว้าง เนื่องจากการผลิตผ้าเป็ น
ผืนยากทีผ่ บู้ ริโภคจะตัดสินใจซือ้ เพราะการใช้สอยมี
จ ากัด จึง มีปั ญ หาเมื่อ ต้ อ งการที่จ ะขยายตลาด
ออกไป นอกจากนี้ ชุ ม ชนยัง ขาดการสร้ า งองค์
ความรู้ ค วามเข้า ใจในการพัฒ นาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการค้า
จากกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มสินค้าใกล้เคียงทีเ่ กีย่ วข้อง
ทีจ่ ะทาให้การออกแบบและพัฒนาเกิดความยังยื
่ น
การที่จ ะท าให้ เ กิด ความยั ง่ ยืน นั น้ ต้ อ ง
ค า นึ ง ถึ ง ห ลั ก ก า ร อ อ ก แ บ บ อ ย่ า ง ยั ่ง ยื น
( Sustainable Design) ห ม า ย ถึ ง ก า ร ส ร้ า ง
สิง่ แวดล้อมทีเ่ หมาะสมและการบริการทีส่ อดคล้อง
กับเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรทีม่ อี ยู่ให้เกิด ประโยชน์การใช้งานอย่าง
สู ง สุ ด การลดปริม าณการใช้ท รัพ ยากร การน า
กลับมาใช้ใหม่ การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้
เกิด ผลกระทบต่ อ สิ่ง แวดล้อ มให้น้ อ ยที่สุ ด ช่ ว ย
แก้ไขปั ญหาวิกฤตการณ์สงิ่ แวดล้อม สร้างสมดุลให้
เกิดขึน้ มุ่งเน้นการสร้างวิถีการดารงชีวติ ที่ยงยื
ั่ น
(ส านั ก งานพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติ ,
2545)
จากหลักการและเหตุ ผลข้างต้น ผู้วจิ ยั จึง
สนใจที่ จ ะศึ ก ษา การออกแบบและพัฒ นาเชิ ง
สร้างสรรค์จากผ้าไหมมัดหมี่ บ้านหินลาด ตาบลท่า
สองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมี
แนวคิดจะศึกษาลวดลายผ้า และผลผลิตของชุมชน
เพื่อหาลวดลายเฉพาะถิ่น มาออกแบบและพัฒนา
ผลิต ภัณฑ์ สร้า งจุ ด เด่น ของวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่า
ให้กบั งานหัตถกรรมพืน้ บ้านและต่อยอดภูมปิ ั ญญา
ท้อ งถิ่น ที่ต อบสนองความต้อ งการของผู้บ ริโ ภค
เพื่อ สร้า งรายได้ส ร้า งความเจริญ แก่ ท้อ งถิ่น และ
ชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์การวิ จยั
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของผ้ามัดหมีบ่ า้ น
หิน ลาด ต าบลท่ า สองคอน อ าเภอเมือ ง จัง หวัด
มหาสารคาม
2. เพื่อพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผ้ามัดหมี่
3. เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
ผู้ บ ริโ ภคที่มีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์แ ปรรู ป จากผ้า มัด หมี่
ลายอัตลักษณ์บา้ นหินลาด

วิ ธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เพื่อการพัฒนา
(R&D)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในงานวิจยั
ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหินลาด ตาบลท่า
สองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน
10 คน และผูส้ นใจในผลิตภัณฑ์บา้ นหินลาดจานวน
100 คน
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ได้ แ ก่ การ
สัมภาษณ์ แบบเจาะลึกกับกลุ่มทอผ้า ไหมบ้านหิน
ลาดเพื่อหาอัตลักษณ์ผา้ บ้านหินลาด ตาบลท่าสอง
คอน จากนัน้ จึงนาผ้าไหมมัดหมีอ่ ตั ลักษณ์บ้านหิน
ลาด มาแปรรู ป ผลิต ภัณ ฑ์ โ ดยการปรึ ก ษาจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ นั ก ออกแบบและสร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต้นแบบโดยกลุ่มทอผ้าฝ้ ายแปรรูปบ้านลาดพัฒนา
ตาบลศรีสุข อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งเป็ นเครือข่ายธุรกิจชุมชน แล้วนามาสอบถาม
ความพึงพอใจจากผู้สนใจบริโภคผลิตภัณฑ์ ด้วย
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้แ ก่ อายุ ระดับ การศึก ษา และ
อาชีพ
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อผลิตภัณฑ์
ทั ง้ 5 รู ป แบบ จ านวน 9 ข้ อ เป็ นค าถามให้
เลือกตอบเป็ นมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนว
ของ Likert scale (บุญชม ศรีสะอาด.2553:99)

แบบสอบถามได้ผ่านการพิจารณาจาก
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ จ านวน 3 ท่ า นเพื่ อ ทดสอบความ
เทีย่ งตรง เพื่อหาสัมประสิทธิแอลฟา
(กัลยา วานิชย์
์
บัญชา, 2550) ได้คา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.83
จากนัน้ นามาหาค่าเฉลีย่ (mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แปลผล
ความคิดเห็นจากค่าเฉลีย่ ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีส่ ดุ
3.50-4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก
2.50-3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
1.50-2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย
1.00-1.49 หมายถึง พึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD)
นาเสนอข้อมูลในรูปแบบการบรรยาย

ผลการศึกษา
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ บ่ ง ต า ม
วัตถุประสงค์การวิจยั ออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
1. อัตลักษณ์ผ้าไหมมัดหมี่บา้ นหินลาด
ต าบลท่ า สองคอน อ าเมือ ง จัง หวัด มหาสารคาม
พบว่ า ชาวบ้า นหิน ลาด ประชากรส่ ว นใหญ่ พู ด
ภาษาอีสาน ได้รบั อิทธิพลการทอผ้าของกลุ่มไทลาว ลักษณะของลวดลายผ้า และโครงสร้างของผ้า
มัดหมี่ ในลักษณะทีค่ ล้ายกับชาวเวียงจันทน์(ชนิดา
ตัง้ ถาวรสิริกุ ล.2541) คือ การท าผ้า มัดหมี่เส้นพุ่ง
โครงสร้างของผ้าเป็ นลายทีข่ นานกับลาตัวนิยมผลิต
ผ้าไหมมัดหมีท่ เ่ี รียกว่า “ผ้าซิน่ คัน”
่

ภาพ 1 ผ้าซิน่ หมีค่ นั ่ บ้านหินลาด
ผ้าซิน่ คัน่ เป็ นการสร้างลวดลายมัดหมีบ่ น
ผืน ผ้ า ให้ มีลัก ษณะเป็ นแถบลายริ้ว ยาวแคบ ๆ
ตลอดผืนผ้ามีความกว้างของลวดลายประมาณ 1-3
เซ็นติเมตร เรียงรายต่อกันโดยเว้นช่องไฟอย่างเป็ น
ระเบีย บคัน่ ด้ว ยลายปะ ลายเส้น ลายแถบ เต็ม
ตลอดทัง้ ผืนผ้ามีลายหลักอยู่ตรงกลาง บ้างก็มเี ส้น
หรือแถบคันระหว่
่
างลายอีกครัง้ เพื่อให้เห็นลายหลัก
เด่นชัด การวางลายผ้ามัดหมีน่ นั ้ ชาวบ้านหินลาดจะ
มีวธิ ตี ่างกันแล้วแต่ประเภทของลายผ้า สิง่ สาคัญคือ
การที่จ ะต้อ งมีลายหลัก ซึ่ง ลายหลัก จะเป็ น ชื่อ ที่
เรียกผ้าทอผืนนัน้ เสมอเช่นผ้าหมีล่ ายดอกกระจอน
(ตุม้ หู) ลายหลักคือลายดอกกระจอน ลายประกอบ
เป็ นลายเส้นคัน่ เป็ นต้น

ภาพ 2 ผ้าซิน่ คันลายดอกกระจอน
่

กระบวนการคัดสรรผ้าอัตลักษณ์ของบ้าน
หินลาด ใช้กระบวนการมีส่วนรวมโดยการจัดกลุ่ม
พูดคุย พบว่าชาวบ้านหินลาด ได้เสนอผ้าอัตลักษณ์
ของตนคือผ้า มัดหมี่ลายดอกบักพริกและดอกบัก
เขือและยืนยันว่าเป็ นลายดัง้ เดิม โดยเห็นว่าเป็ นอัต
ลักษณ์ของตนเนื่องจากสือ่ ถึงวิถกี ารทามาหากินกับ
สวนครัว พืชไร่ สวนพริก สวนมะเขือ อยากเห็นว่า
เมื่อแปรรูปให้คนในเมืองใส่แล้วจะเป็ นอย่างไร คน
ในเมืองหรือผูบ้ ริโภคจะกล้าใช้หรือสวมใส่หรือไม่

เหมาะสมกับสตรีในวัยทางาน แล้วนามาทาแบบ
ร่าง ส่งแบบร่างให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน นารูปแบบที่
ผ่านการประเมินไปสร้างผลิตภัณฑ์
กระบวนการผลิต โดยน าผ้า ซิ่น คัน่ ลาย
ดอกบักพริก ลวดลายอัตลักษณ์ ของบ้า นหิน ลาด
น าไปพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ ต้ น แบบ โดยปรึก ษานั ก
ออกแบบ นักวิชาการได้แบบร่างกระเป๋ า 5 รูปแบบ
โดยรูปแบบที่ 1 2 4 5 เป็ นการนาผ้าไหมมัดหมีม่ า
ผสมผสานกับวัสดุหนัง ตัดเย็บเป็ นลักษณะกระเป๋ า
ทรงแข็งในสมัยนิยม โดยมีตน้ ทุนการผลิตประมาณ
ใบละประมาณ 650 บาท และแบบที่ 3 นาผ้าไหม
มัดหมีม่ าตัดเย็บเป็ นกระเป๋ าทรงอ่อนทาจากผ้าไหม
มัด หมี่ล้วน ราคาต้น ทุน ประมาณ 450 บาท โดย
นามาให้กลุ่มทอผ้าฝ้ ายแปรรูปบ้านลาดพัฒนา ซึ่ง
ประธานกลุ่มคือนายวิจติ ร พลไธสง เป็ น ประธาน
กลุ่ม OTOP จังหวัดมหาสารคามเป็ นผูผ้ ลิตตัดเย็บ
เป็ นกระเป๋ าต้นแบบดังนี้

ภาพ 3 ผ้ามัดหมีล่ ายดอกบักเขือ

ภาพ 5 แบบที่ 1 กระเป๋ าเป้

ภาพ 4 ผ้ามัดหมีล่ ายดอกบักพริก
2. รูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จาก
ผ้ามัดหมี่ จานวน 5 รูปแบบ
ขัน้ ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ เริม่ จาก
กระ บ ว นกา รคิ ด โ ดย ช า ว บ้ า น นั ก วิ ช า กา ร
(ผู้เ ชี่ย วชาญ) นัก ออกแบบ (กลุ่ ม แปรรูป ผ้า ฝ้ า ย
บ้านลาด) และกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมีบ่ า้ นหินลาดได้
ปรึกษาหารือถึงรูปแบบทีจ่ ะนามาแปรรูปผลิตภัณฑ์
ได้ขอ้ สรุปในการทากระเป๋ าแฟชันที
่ ม่ คี วามทันสมัย

ภาพ 6 แบบที่ 2 กระเป๋ าใส่เครื่องสาอาง

ภาพ 7 แบบที่ 3 กระเป๋ าจ่ายตลาด

ภาพ 8 แบบที่ 4 กระเป๋ าถือสตรีทรง birkin

ภาพ 9 แบบที่ 5 กระเป๋ าถือสตรีทรง coach
3. ประเมินความพึงพอใจของผูบ้ ริโภคทีม่ ี
ต่อผลิตภัณฑ์
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค
ที่มีต่ อ ผลิต ภัณ ฑ์จ ากกลุ่ ม ผู้ส นใจบริโ ภคจ านวน
100 คน ผู้วิจยั ได้แบ่งแบบสอบถามเป็ นสองตอน
ตอนแรกเป็ นข้อมูลพืน้ ฐานของผูบ้ ริโภค ตอนทีส่ อง
เป็ นความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่ง
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
1) ข้อมูลพืน้ ฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
พบว่ า ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี อ ายุ อ ยู่
ระหว่ า ง 15-25 ปี ร้ อ ยละ 25 รองลงมามี อ ายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 20 น้อยที่สุดอายุ 55 ปี
ขึ้น ไปร้ อ ยละ 5 ระดับ การศึ ก ษา ส่ ว นใหญ่ จ บ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 70 รองลงมาจบ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท ร้ อ ยละ 22 ระดั บ
ปริญญาเอกน้ อยที่สุด ร้อยละ 2 อาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ร ั บ ราชการ ร้ อ ยละ31
รองลงมาเป็ น พนัก งานมหาวิท ยาลัย ร้อ ยละ 26
น้อยทีส่ ดุ มีอาชีพเกษตรกร ร้อยละ 5
2) ความพึงพอใจต่อผลิต แปรรูปบ้านหิน
ลาด ผู้วิจ ัย ได้น ากระเป๋ าต้น แบบ น ามาสอบถาม
ความพึงพอใจ ประกอบด้วย
-ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ (style)
-ด้านความสวยงาม
-ด้านวัสดุทใ่ี ช้ในการผลิต
-ด้านสีสนั ลวดลาย
-ความเป็ นเอกลักษณ์
-ประโยชน์ใช้สอย
-การผลิตเชิงพาณิชย์
ผลการศึกษาดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์
รายการ
ประเมิน
ความ
เหมาะสม
ด้านการ
ผสานวัสดุ
ลวดลาย
และสีสนั
สวยงาม
โครงสร้าง
รูปทรง
ความ
สวยงาม
รูปแบบมี
ความ
ทันสมัย
ความเป็ น
เอกลักษณ์
สือ่ ถึง
ชุมชน
ความ
ประณีต
สวยงาม
สะดวก
เหมาะสม
กับการใช้
งาน
ความ
ทนทาน
ต่อการใช้
งาน
ง่ายต่อ
การผลิต
ในเชิง
พาณิชย์
รวม

แบบที1่
แบบที่ 2
แบบที่ 3
แบบที่ 4
แบบที่ 5
รวมเฉลีย่
x S.D x S.D x S.D x S.D x S.D x S.D
3.59 0.88 4.10 0.78 3.97 0.83 4.50 0.27 3.98 0.74 4.02 0.70

3.66 0.92 3.97 0.80 3.96 0.73 3.85 0.72 3.77 0.79 3.84 0.79

3.64 0.82 3.85 0.70 3.77 0.79 4.28 0.80 3.31 0.24 3.77 0.67

3.94 0.86 3.95 0.87 4.12 0.77 4.33 0.78 3.85 0.70 4.04 0.79

3.61 0.91 4.02 0.79 3.66 0.57 4.22 0.77 3.76 0.90 3.85 0.78

3.67 0.93 4.07 0.78 4.13 0.74 4.07 0.54 3.59 0.88 3.91 0.77

3.84 0.61 3.96 0.90 4.16 0.77 4.33 0.57 3.64 0.82 3.99 0.73

3.75 0.90 3.94 0.84 4.07 0.54 3.86 0.80 3.93 0.78 3.91 0.77

3.78 0.86 4.05 0.74 4.33 0.57 3.53 0.79 3.91 0.90 3.92 0.77

3.72 0.85 3.99 0.80 4.01 0.70 4.10 0.67 3.71 0.66 3.91 0.74

จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์
ทัง้ 5 รูปแบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความ
พึงพอใจกระเป๋ าทุกรูปแบบในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.91 ( x =3.91) (S.D.=0.74) คิดเป็ นร้อย
ละ 78.20 รูปแบบทีพ่ งึ พอใจมากทีส่ ดุ ได้แก่ รูปแบบ
ที่ 4 กระเป๋ าถือสุภาพสตรีทรง Birkin ( x =4.10)
รองลงมาได้แก่ กระเป๋ ารูปแบบที่ 2 กระเป๋ าจ่า ย
ตลาดทรง tote ( x =4.01) กระเป๋ าแบบที่ 2
กระเป๋ าเครื่องสาอาง ( x =3.99) กระเป๋ าสะพาย
หลัง (เป้ ) ( x =3.72) และกระเป๋ าถือ สุภ าพสตรี
ทรง coach ( x =3.71)
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า กลุ่มผูบ้ ริโภค
มีความพึงพอใจ รูปแบบมีความทันสมัย ระดับมาก
( x =4.04) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้าน
การผสมผสานวัส ดุ ว ัส ดุ ระดับ มาก ( x =4.01)
สะดวกและเหมาะสมกับการใช้งาน ระดับมาก ( x
=3.99) ง่ายต่อการผลิตในเชิงพาณิชย์ระดับมาก (
x =3.92) ความทนทานต่อการใช้งานและ.มีความ
ประณีตสวยงาม ระดับมาก( x =3.91) ความเป็ น
เอกลั ก ษณ์ ส่ื อ ถึ ง ชุ ม ชน ระดั บ มาก( x =3.85)
ลวดลายและสีสนั สวยงาม ระดับมาก ( x =3.84)
และโครงสร้างและรูปทรงมีความสวยงามระดับมาก
( x =3.77) ตามลาดับ

อภิ ปรายผล
1. อัตลักษณ์ของผ้ามัดหมี่บ้านหินลาด
ตาบลท่าสองคอน อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ได้แก่ผ้ามัดหมี่คนั ่ ลายบักพริกและลายบัก เขือ ที่
สะท้อนให้เห็นภูมิวฒ
ั นธรรมของหมู่บ้านและการ
น าอัต ลัก ษณ์ ท้อ งถิ่น มาเป็ นแรงบัน ดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ซ่งึ สอดคล้องกับการวิจยั ของ
กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ (2556:15)
2. รูปแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิง
สร้างสรรค์จากผ้ามัดหมี่ มี 5 รูปแบบ ได้แก่ กระเป๋ า
สะพาย (เป้ ) กระเป๋ าถื อ สุ ภ าพสตรี ท รง Birkin
ก ร ะ เ ป๋ า จ่ า ย ต ล า ด ( ท ร ง tote) ก ร ะ เ ป๋ า ใ ส่
เครื่องสาอาง และกระเป๋ าถือสุภาพสตรีทรง Coach
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของชมจันทร์ ดาวเดือน

(2558) การแปรรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋ าแฟชันซึ
่ ง่ เป็ น
เครื่องใช้สอยของสุภาพสตรีทส่ี ามารถนาอัตลักษณ์
ภู มิปั ญ ญาท้อ งถิ่น มาเพิ่ม มูล ค่ า ให้ส อดคล้อ งกับ
บริบทปั จจุบนั ได้อย่างลงตัว
3. ผลการวิเ คราะห์ค วามคิด เห็น ด้า น
การออกแบบและพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ก ระเป๋ าสตรี
พบว่า พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจ
กระเป๋ าทุกรูปแบบในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.91 ( x =3.91) (S.D.=0.74) ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
การศึกษาของ ธีระชัย สุขสด (2544: 88-92) กล่าว
ว่า ผลิตภัณฑ์ท่ดี ยี ่อมเกิดมาจากการออกแบบที่ดี
โดย หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์มอี ยู่ 9 ประการ
คือ 1) หน้ าที่ใช้สอย 2) ความปลอดภัย 3) ความ
แข็งแรง 4) ความสะดวกสบายใน การใช้ 5) ความ
สวยงาม 6) ราคาพอสมควร 7) การซ่อมแซมง่าย
8) วัสดุและการผลิต 9) การขนส่งสะดวก และตรง
กับแนวคิดของ และสอดคล้องกับ อุดมศักดิ ์ สาริ
บุ ต ร, (2550:18-19 ) กล่ า วว่ า การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจะต้องพิจารณาในด้านต่าง
ๆ ได้แก่ 1) หน้าที่ใช้สอย การออกแบบเหมาะกับ
การใช้งาน 2) วัสดุตอ้ งเลือกวัสดุทเ่ี หมาะสมกับงาน
มีค วามทนทานและประหยัด 3) โครงสร้า งของ
ผลิตภัณฑ์ควรทาให้เหมาะกับงานมีความทนทาน
ประหยั ด และใช้ ว ั ส ดุ ท่ี เ หมาะสม 4) ความ
สะดวกสบายในการใช้ ต้ อ งค านึ ง ถึ ง สัด ส่ ว นที่
เหมาะสมในการใช้งานและขนาดความสูง และ 5)
ความงามที่มีรู ป ร่ า งและ ขนาดที่เ หมาะสม และ
สอดคล้องกับความต้องการของผูบ้ ริโภคซึง่ สัมพันธ์
กั บ ผกามาศ ไชยวิ สุ ท ธิ กุ ล และณั ก ษ์ กุ ลิ ส ร
(2557:105) ผูบ้ ริโภคตัดใจซือ้ สินค้าจากปั จจัยด้าน
รูปลักษณ์ของกระเป๋ าเลียนแบบกระเป๋ าแบรนด์เนม
มีความพึงพอใจระดับมาก ( x =3.53)

ข้อเสอนแนะ
1. ผลสรุปทีไ่ ด้จากการวิจยั สามารถนาไป
พัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋ าสตรีและ
นามาใช้เป็ นข้อมูลในการออกแบบให้ทนั สมัยและ
เข้ากับเพศ วัย และรายได้ของผูบ้ ริโภค

2.ผลิต ภัณฑ์สามารถนาไปพัฒนาให้เข้า
กับลวดลายผ้าอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิน่ ได้
3. ควรศึ ก ษาแนวโน้ ม การออกแบบ
(Trend) ที่ เ ป็ นปั จจุ บ ั น เพื่ อ ทราบแนวทางการ
ออกแบบในด้ า นรู ป แบบวัส ดุ ว ัส ดุ ก ารใช้ สีแ ละ
กระบวนการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกับความนิยม
ของผูบ้ ริโภค
4.ในการวิ จ ั ย ครั ้ง ต่ อ ไปควรท าวิ จ ั ย
เกี่ยวกับรูปแบบกระเป๋ าเลียนแบบกระเป๋ าแบรนด์
เนมจากผ้าพืน้ เมืองมีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์เพียงใด

กิ ตติ กรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ กองส่งเสริมการวิจยั และ
บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามทีใ่ ห้ทุน
สนับสนุ นและขอขอบคุณชาวบ้านหินลาด ตาบลท่า
สองคอน อาเมือง จังหวัดมหาสารคามและกลุ่มทอ
ผ้าฝ้ ายแปรรูปบ้านลาดพัฒนา ตาบลศรีสุข อาเภอ
กันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ทีอ่ นุ เคราะห์ขอ้ มูล
และความช่ ว ยเหลือ เป็ น อย่ า งดี ผู้วิจ ัย ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง
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