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บทคดัย่อ 
 การวจิยัเรื่องนี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา 1) เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของผา้ไหมมดัหมีบ่า้นหนิลาด ต าบล
ท่าสองคอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 2) เพื่อพฒันาผลติภณัฑ์แปรรูปจากผ้ามดัหมี่ และ 3) ประเมนิ
ความพงึพอใจของผลติภณัฑแ์ปรรูปจากผา้มดัหมีข่องกลุ่มผลติผา้ไหมมดัหมีบ่า้นหนิลาด  จงัหวดัมหาสารคาม 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ กลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบ่า้นหนิลาด จ านวน 10 คน ผูบ้รโิภคทีส่นใจผลติภณัฑ์
แปรรปูจากผา้มดัหมี ่จ านวน 100 คน เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์และใชแ้บบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการ

วิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบและพัฒนา
ผลติภณัฑเ์ชงิสรา้งสรรคจ์ากผา้มดัหมี ่จงัหวดัมหาสารคาม ประกอบดว้ย 1) อตัลกัษณ์ของผา้มดัหมีบ่า้นหนิลาด 
ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม ไดแ้ก่ผา้มดัหมีค่ ัน่ ลายบกัพรกิและลายบกัเขอืทีส่ะทอ้นให้
เหน็ภูมวิฒันธรรมของหมู่บ้าน 2) รูปแบบและการพฒันาผลติภณัฑ์เชงิสร้างสรรค์จากผ้ามดัหมี่ ม ี5 รูปแบบ 
ไดแ้ก่ กระเป๋าสะพาย (เป้) กระเป๋าถอืสภุาพสตรทีรง Birkin กระเป๋าจ่ายตลาด(ทรง tote) กระเป๋าใสเ่ครื่องส าอาง 
และกระเป๋าถอืสุภาพสตรทีรง Coach และ 3) ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจกระเป๋าทุกรูปแบบในระดบั
มาก ( x =3.91) เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจต่อรูปแบบความทนัสมยั ระดบัมาก (
x =4.04) รองลงมาไดแ้ก่ ความเหมาะสมดา้นการผสมผสานวสัดุทอ้งถิน่และวสัดุอื่น ( x =4.01)  สะดวกและ
เหมาะสมกบัการใชง้าน ( x =3.99) ง่ายต่อการผลติในเชงิพาณิชย ์( x =3.92) ความทนทานต่อการใชง้านและ
มคีวามประณีตสวยงาม ( x =3.91) ความเป็นเอกลกัษณ์สื่อถงึชุมชน ( x =3.85) ลวดลายและสสีนัสวยงาม (
x =3.84) และโครงสรา้งและรปูทรงมคีวามสวยงาม ( x =3.77) ตามล าดบั 
 
ค าส าคญั: การออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ,์เชงิสรา้งสรรค,์ผา้มดัหมี,่จงัหวดัมหาสารคาม 

 
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. 
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บทน า   

ปัจจุบนัหลายประเทศได้ให้ความส าคัญ
กบัการน าความคดิเชงิสร้างสรรค์ไปเพิม่คุณค่าใน
การผลติสนิคา้และบรกิารของตนใหม้คีวามแตกต่าง
ในตลาดโลก ประเทศสงิคโปรม์เีป้าหมายในปีค.ศ.
2012 ที่จะเป็นศูนย์กลาง ความคดิสร้างสรรค์ของ
เอเชียและเพิ่มสัดส่วนของมูลค่าอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
จากร้อยละ 3 ในปี ค.ศ.2000 เป็นร้อยละ 6 ใน ปี 
ค.ศ.2012 โดยผ่านการใช้กลยุทธ์ Renaissance 
City 2. 0 Design Singapore แ ล ะ  Media 21 
(Economic Review Committee, 2002) ประเทศ
ไทยไดน้ าแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรค ์เป็นแนวทาง
หนึ่งของการขบัเคลื่อนยุทธศาสตรภ์ายใต้แผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11 
(2555-2559) ซึง่มหีลกัการส าคญัคอืการเพิม่คุณค่า
ของสนิคา้และบรกิาร (Value Creation) โดยใชอ้งค์
ความรู้และนวตักรรมอีกทัง้ความหลากหลายของ
ทรพัยากรทางวฒันธรรมและวถิีความเป็นไทยซึ่ง
จะท าให้การพฒันาประเทศมีความสอดคล้องกบั
กระแสการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้ 
(เสาวรภย ์กุสมุา ณ อยุธยา,2553:26)  

จากแนวคดิเศรษฐกจิสรา้งสรรคด์งักล่าวมี
ความสอดคล้องกับโครงการ “หนึ่ งต าบลหนึ่ ง
ผลติภณัฑ ์(OTOP)”  ซึง่เกดิขึน้จากวกิฤตเิศรษฐกจิ
ในช่วงปีพ.ศ. 2540 รฐับาลไทยได้หนัมาเน้นการ
ส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นธุรกจิรากฐานของ
ประเทศ แต่อย่างไรก็ตามปัญหาการด าเนินงาน
ตามโครงการ “หนึ่งต าบลหนึ่งผลติภณัฑ ์(OTOP)” 
ยังคงเป็นปัญหาตลอดมา จากการสังเคราะห์
ง านวิจัยด้าน  OTOP จ ะพบว่ าสินค้า  OTOP 
ประ เภทผ้าและเครื่ องแต่งกายมีปัญหาด้าน
การตลาดเนื่องจากขาดการพฒันาผลติภณัฑ์ ขาด
การพฒันาด้านบรรจุภณัฑ์ ขาดการพฒันาแปรรูป
ผลติภณัฑ ์ขาดเอกลกัษณ์ของสนิคา้และมชี่องทาง
การจดัจ าหน่ายจ ากดั (ธนัยมยั เจยีรกุล, 2557:181) 
 กลุ่มผลติผา้ไหมมดัหมีบ่า้นหนิลาด (กลุ่ม
ศิลาลาด) ตัง้อยู่บ้านหินลาด ต าบลท่าสองคอน 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม เป็นกลุ่มผลติผา้
ไหมมดัหมี ่เพื่อจ าหน่ายส่วนใหญ่ผลติเป็นผา้ไหม
มดัหมี่เป็นผนื ลวดลายผ้าเป็นลวดลายที่ผลติตาม
ความเคยชนิทีส่บืทอดกนัมา เช่น ลายนาค ลายขอ 



 
 

มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ที่
เรยีกว่า ผ้าซิน่คัน่ ด้านการตลาดของผลติภณัฑ์มี
ทัง้ขายปลีกโดยมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อใน
หมู่บ้านและขายส่งโดยขายให้แก่กลุ่มหตัถกรรม
บ้านหนองเขื่อนช้างซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่ข้างเคยีง 
กลุ่มผลิตผ้าไหมมดัหมี่บ้านหนิลาดประสบปัญหา
ในการท าตลาดในวงกวา้ง เน่ืองจากการผลติผา้เป็น
ผนืยากทีผู่บ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้เพราะการใชส้อยมี
จ ากัด จึงมีปัญหาเมื่อต้องการที่จะขยายตลาด
ออกไป นอกจากนี้ชุมชนยังขาดการสร้างองค์
ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมการค้า
จากกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มสนิคา้ใกล้เคยีงทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทีจ่ะท าใหก้ารออกแบบและพฒันาเกดิความยัง่ยนื 
 การที่จะท าให้เกิดความยัง่ยืนนัน้ต้อง
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
สิง่แวดล้อมทีเ่หมาะสมและการบรกิารทีส่อดคลอ้ง
กบัเศรษฐกจิและสงัคม กล่าวคอื การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรทีม่อียู่ใหเ้กดิ ประโยชน์การใชง้านอย่าง
สูงสุด การลดปริมาณการใช้ทรัพยากร การน า
กลบัมาใช้ใหม่ การคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ช่วย
แกไ้ขปัญหาวกิฤตการณ์สิง่แวดลอ้ม สรา้งสมดุลให้
เกดิขึน้ มุ่งเน้นการสร้างวถิีการด ารงชวีติ ที่ยัง่ยนื 
(ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2545)  
 จากหลกัการและเหตุผลข้างต้นผู้วจิยัจงึ
สนใจที่จะศึกษา การออกแบบและพัฒนาเชิง
สรา้งสรรคจ์ากผา้ไหมมดัหมี ่บา้นหนิลาด ต าบลท่า
สองคอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม โดยมี
แนวคดิจะศกึษาลวดลายผา้ และผลผลติของชุมชน 
เพื่อหาลวดลายเฉพาะถิ่น มาออกแบบและพฒันา
ผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่นของวฒันธรรมเพิ่มมูลค่า
ใหก้บังานหตัถกรรมพืน้บา้นและต่อยอดภูมปัิญญา
ท้องถิ่น ที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 
เพื่อสร้างรายได้สร้างความเจริญแก่ท้องถิ่นและ
ชุมชนต่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั  
       1.  เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของผา้มดัหมีบ่า้น
หินลาด ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม 
           2.  เพื่อพฒันารูปแบบของผลติภณัฑ์แปร
รปูจากผา้มดัหมี ่  
 3.  เพื่ อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้ามัดหมี่
ลายอตัลกัษณ์บา้นหนิลาด 
 
วิธีการศึกษา 
           การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเพื่อการพฒันา 
(R&D)  
           ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
ได้แก่ กลุ่มทอผ้าไหมมดัหมีบ่า้นหนิลาด ต าบลท่า
สองคอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม  จ านวน 
10 คน และผูส้นใจในผลติภณัฑบ์า้นหนิลาดจ านวน 
100 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การ
สมัภาษณ์แบบเจาะลึกกบักลุ่มทอผ้าไหมบ้านหนิ
ลาดเพื่อหาอตัลกัษณ์ผา้บา้นหนิลาด ต าบลท่าสอง
คอน จากนัน้จงึน าผา้ไหมมดัหมีอ่ตัลกัษณ์บ้านหนิ
ลาด มาแปรรูปผลิตภัณฑ์โดยการปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบและสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบโดยกลุ่มทอผา้ฝ้ายแปรรูปบา้นลาดพฒันา 
ต าบลศรสีุข อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม
ซึ่งเป็นเครือข่ายธุรกิจชุมชน แล้วน ามาสอบถาม
ความพึงพอใจจากผู้สนใจบรโิภคผลิตภณัฑ์ ด้วย
แบบสอบถาม ประกอบดว้ย 2 สว่น ไดแ้ก่  
 ส่วนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา และ
อาชพี 
 สว่นที ่2 ความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์
ทัง้  5  รูปแบบ จ านวน 9 ข้อ  เ ป็นค าถามให้
เลอืกตอบเป็นมาตราประมาณค่า 5 ระดบั ตามแนว
ของ Likert scale (บุญชม ศรสีะอาด.2553:99) 



 
 

 แบบสอบถามได้ผ่านการพจิารณาจาก

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่านเพื่อทดสอบความ

เทีย่งตรง เพื่อหาสมัประสทิธิแ์อลฟา (กลัยา วานิชย์

บญัชา, 2550) ไดค่้าความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.83 

จากนัน้น ามาหาค่าเฉลีย่ (mean) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) แปลผล
ความคดิเหน็จากค่าเฉลีย่ ดงันี้ 

4.50-5.00 หมายถงึ พงึพอใจมากทีส่ดุ 
3.50-4.49 หมายถงึ พงึพอใจมาก 
2.50-3.49 หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถงึ พงึพอใจน้อย 
1.00-1.49 หมายถงึ พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ค่าเฉลีย่ ส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (SD) 
           น าเสนอขอ้มลูในรปูแบบการบรรยาย 
 
ผลการศึกษา 
 ผลก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล แ บ่ ง ต า ม
วตัถุประสงคก์ารวจิยั ออกเป็น 3 ตอนดงันี้ 
  1. อตัลกัษณ์ผ้าไหมมดัหมี่บา้นหนิลาด 
ต าบลท่าสองคอน อ าเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
พบว่า ชาวบ้านหินลาด ประชากรส่วนใหญ่พูด
ภาษาอีสาน ได้รบัอิทธิพลการทอผ้าของกลุ่มไท-
ลาว ลกัษณะของลวดลายผา้ และโครงสรา้งของผา้
มดัหมี ่ในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัชาวเวยีงจนัทน์(ชนิดา 
ตัง้ถาวรสิริกุล.2541) คือการท าผ้ามดัหมี่เส้นพุ่ง 
โครงสรา้งของผา้เป็นลายทีข่นานกบัล าตวันิยมผลติ
ผา้ไหมมดัหมีท่ีเ่รยีกว่า “ผา้ซิน่คัน่”  
 

 
ภาพ 1 ผา้ซิน่หมีค่ ัน่ บา้นหนิลาด 

 
           ผา้ซิน่คัน่ เป็นการสรา้งลวดลายมดัหมีบ่น
ผืนผ้าให้มีลักษณะเป็นแถบลายริ้วยาวแคบ ๆ 
ตลอดผนืผา้มคีวามกวา้งของลวดลายประมาณ 1-3 
เซน็ตเิมตร เรยีงรายต่อกนัโดยเวน้ช่องไฟอย่างเป็น
ระเบียบคัน่ด้วยลายปะ ลายเส้น ลายแถบ เต็ม
ตลอดทัง้ผนืผา้มลีายหลกัอยู่ตรงกลาง บ้างกม็เีสน้ 
หรอืแถบคัน่ระหว่างลายอกีครัง้เพื่อใหเ้หน็ลายหลกั
เด่นชดั การวางลายผา้มดัหมีน่ัน้ชาวบา้นหนิลาดจะ
มวีธิต่ีางกนัแลว้แต่ประเภทของลายผา้ สิง่ส าคญัคอื
การที่จะต้องมีลายหลัก ซึ่งลายหลักจะเป็นชื่อที่
เรยีกผา้ทอผนืนัน้เสมอเช่นผา้หมีล่ายดอกกระจอน 
(ตุม้ห)ู  ลายหลกัคอืลายดอกกระจอน ลายประกอบ
เป็นลายเสน้คัน่ เป็นตน้ 
 

 
ภาพ 2 ผา้ซิน่คัน่ลายดอกกระจอน 

  



 
 

           กระบวนการคดัสรรผ้าอตัลกัษณ์ของบ้าน

หนิลาด ใช้กระบวนการมสี่วนรวมโดยการจดักลุ่ม

พดูคุย พบว่าชาวบา้นหนิลาด ไดเ้สนอผา้อตัลกัษณ์

ของตนคือผ้ามดัหมี่ลายดอกบกัพริกและดอกบัก

เขอืและยนืยนัว่าเป็นลายดัง้เดมิ  โดยเหน็ว่าเป็นอตั

ลกัษณ์ของตนเนื่องจากสือ่ถงึวถิกีารท ามาหากนิกบั

สวนครวั พชืไร่ สวนพรกิ สวนมะเขอื อยากเหน็ว่า

เมื่อแปรรูปใหค้นในเมอืงใส่แลว้จะเป็นอย่างไร คน

ในเมอืงหรอืผูบ้รโิภคจะกลา้ใชห้รอืสวมใสห่รอืไม่  

 

 
ภาพ 3 ผา้มดัหมีล่ายดอกบกัเขอื 

 

 
ภาพ 4 ผา้มดัหมีล่ายดอกบกัพรกิ  

  
 2. รูปแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จาก
ผา้มดัหมี ่จ านวน 5 รปูแบบ 
 ขัน้ตอนการออกแบบผลติภณัฑ์ เริม่จาก
กระบวนการคิด โดยชาวบ้ าน  นั กวิช าการ
(ผู้เชี่ยวชาญ) นักออกแบบ (กลุ่มแปรรูปผ้าฝ้าย
บา้นลาด) และกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมีบ่า้นหนิลาดได้
ปรกึษาหารอืถงึรปูแบบทีจ่ะน ามาแปรรปูผลติภณัฑ ์
ไดข้อ้สรุปในการท ากระเป๋าแฟชัน่ทีม่คีวามทนัสมยั

เหมาะสมกบัสตรีในวยัท างาน แล้วน ามาท าแบบ
ร่าง สง่แบบร่างใหผู้เ้ชีย่วชาญประเมนิ น ารปูแบบที่
ผ่านการประเมนิไปสรา้งผลติภณัฑ ์
 กระบวนการผลิต โดยน าผ้าซิ่นคัน่ลาย
ดอกบกัพริก ลวดลายอตัลกัษณ์ของบ้านหินลาด 
น าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยปรึกษานัก
ออกแบบ นักวชิาการไดแ้บบร่างกระเป๋า 5 รูปแบบ 
โดยรูปแบบที ่1 2 4 5 เป็นการน าผา้ไหมมดัหมีม่า
ผสมผสานกบัวสัดุหนัง ตดัเยบ็เป็นลกัษณะกระเป๋า
ทรงแขง็ในสมยันิยม โดยมตีน้ทุนการผลติประมาณ
ใบละประมาณ 650 บาท และแบบที่ 3 น าผ้าไหม
มดัหมีม่าตดัเยบ็เป็นกระเป๋าทรงอ่อนท าจากผา้ไหม
มัดหมี่ล้วน ราคาต้นทุนประมาณ 450 บาท โดย
น ามาให้กลุ่มทอผา้ฝ้ายแปรรูปบ้านลาดพฒันา ซึ่ง
ประธานกลุ่มคือนายวิจติร พลไธสง เป็นประธาน
กลุ่ม OTOP จงัหวดัมหาสารคามเป็นผูผ้ลติตดัเยบ็ 
เป็นกระเป๋าตน้แบบดงันี้ 
 

 
ภาพ 5 แบบที ่1 กระเป๋าเป้ 

 

 
ภาพ 6 แบบที ่2 กระเป๋าใสเ่ครื่องส าอาง 



 
 

 
ภาพ 7 แบบที ่3 กระเป๋าจ่ายตลาด 

 
ภาพ 8 แบบที ่4 กระเป๋าถอืสตรทีรง birkin 

 
ภาพ 9 แบบที ่5 กระเป๋าถอืสตรทีรง coach 

 
3. ประเมนิความพงึพอใจของผูบ้รโิภคทีม่ี

ต่อผลติภณัฑ ์
การวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้บรโิภค

ที่มีต่อผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้สนใจบริโภคจ านวน 
100 คน ผู้วิจยัได้แบ่งแบบสอบถามเป็นสองตอน 
ตอนแรกเป็นขอ้มลูพืน้ฐานของผูบ้รโิภค ตอนทีส่อง
เป็นความพึงพอใจของผู้บรโิภคต่อผลิตภณัฑ์ ซึ่ง
ผลการวเิคราะหข์อ้มลูมดีงันี้ 

1) ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุอยู่
ระหว่าง 15-25 ปี ร้อยละ 25 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 26-35 ปี ร้อยละ 20 น้อยที่สุดอายุ 55 ปี
ขึ้นไปร้อยละ 5 ระดับการศึกษา  ส่วนใหญ่จบ

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรอ้ยละ 70 รองลงมาจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 22 ระดับ
ปริญญาเอกน้อยที่สุด ร้อยละ 2 อาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่รับราชการ ร้อยละ31 
รองลงมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 26 
น้อยทีส่ดุมอีาชพีเกษตรกร รอ้ยละ 5 
 2) ความพงึพอใจต่อผลติแปรรูปบ้านหนิ
ลาด ผู้วิจ ัยได้น ากระเป๋าต้นแบบ น ามาสอบถาม
ความพงึพอใจ ประกอบดว้ย 
 -ดา้นรปูแบบผลติภณัฑ ์(style) 
 -ดา้นความสวยงาม 
 -ดา้นวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ 
 -ดา้นสสีนั ลวดลาย 
 -ความเป็นเอกลกัษณ์ 
 -ประโยชน์ใชส้อย 
 -การผลติเชงิพาณิชย ์

ผลการศกึษาดงัตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที ่1 ค่าเฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานความพงึพอใจต่อรปูแบบผลติภณัฑ ์
  
รายการ
ประเมนิ 

แบบที1่ แบบที ่2 แบบที ่3 แบบที ่4 แบบที ่5 รวมเฉลีย่ 

x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D x  S.D 

ความ
เหมาะสม
ดา้นการ
ผสานวสัด ุ

3.59 0.88 4.10 0.78 3.97 0.83 4.50 0.27 3.98  0.74 4.02 0.70 

ลวดลาย
และสสีนั
สวยงาม 

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

โครงสรา้ง
รปูทรง
ความ
สวยงาม 

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

รปูแบบมี
ความ
ทนัสมยั 

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

ความเป็น
เอกลกัษณ์
สือ่ถงึ
ชุมชน 

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

ความ
ประณีต
สวยงาม 

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

สะดวก
เหมาะสม
กบัการใช้
งาน 

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

ความ
ทนทาน
ต่อการใช้
งาน 

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

ง่ายต่อ
การผลติ
ในเชงิ
พาณิชย ์

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

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



 
 

          จากตารางที ่1 ความพงึพอใจต่อผลติภณัฑ์
ทัง้ 5 รูปแบบ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวาม
พงึพอใจกระเป๋าทุกรูปแบบในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.91 ( x =3.91) (S.D.=0.74) คดิเป็นรอ้ย
ละ 78.20 รปูแบบทีพ่งึพอใจมากทีส่ดุไดแ้ก่ รปูแบบ
ที่ 4 กระเป๋าถือสุภาพสตรีทรง Birkin ( x =4.10) 
รองลงมาได้แก่ กระเป๋ารูปแบบที่ 2 กระเป๋าจ่าย
ตลาดทรง tote ( x =4.01)  กระเป๋าแบบที่  2 
กระเป๋าเครื่องส าอาง ( x =3.99)  กระเป๋าสะพาย
หลัง (เป้) ( x =3.72) และกระเป๋าถือสุภาพสตรี
ทรง coach ( x =3.71) 
            เมื่อพจิารณารายดา้นพบว่า กลุ่มผูบ้รโิภค
มคีวามพงึพอใจ รูปแบบมคีวามทนัสมยั ระดบัมาก 
( x =4.04) รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสมด้าน
การผสมผสานวัสดุวัสดุ ระดับมาก ( x =4.01)  
สะดวกและเหมาะสมกบัการใชง้าน ระดบัมาก ( x

=3.99)  ง่ายต่อการผลติในเชงิพาณิชยร์ะดบัมาก (
x =3.92) ความทนทานต่อการใชง้านและ.มคีวาม
ประณีตสวยงาม ระดบัมาก( x =3.91) ความเป็น
เอกลักษณ์สื่อถึงชุมชน ระดับมาก( x =3.85) 
ลวดลายและสสีนัสวยงาม ระดบัมาก ( x =3.84) 
และโครงสรา้งและรปูทรงมคีวามสวยงามระดบัมาก 
( x =3.77) ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 
 1. อตัลกัษณ์ของผ้ามดัหมี่บ้านหนิลาด 
ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 
ได้แก่ผ้ามดัหมี่คัน่ ลายบกัพริกและลายบักเขือที่
สะท้อนให้เห็นภูมิวฒันธรรมของหมู่บ้านและการ
น าอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาเป็นแรงบนัดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลติภณัฑซ์ึ่งสอดคล้องกบัการวจิยัของ
กติตกิรณ์ นพอุดมพนัธ ์(2556:15)  
 2. รูปแบบและการพฒันาผลติภณัฑเ์ชงิ
สรา้งสรรคจ์ากผา้มดัหมี ่ม ี5 รปูแบบ ไดแ้ก่ กระเป๋า
สะพาย (เป้) กระเป๋าถือสุภาพสตรีทรง 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
เครื่องส าอาง และกระเป๋าถอืสุภาพสตรทีรง Coach 
ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาของชมจนัทร ์ดาวเดอืน 

(2558) การแปรรูปผลติภณัฑก์ระเป๋าแฟชัน่ซึง่เป็น
เครื่องใชส้อยของสภุาพสตรทีีส่ามารถน าอตัลกัษณ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าให้สอดคล้องกับ
บรบิทปัจจุบนัไดอ้ย่างลงตวั 
 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้าน
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตรี 
พบว่า พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม มคีวามพงึพอใจ
กระเป๋าทุกรูปแบบในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.91 ( x =3.91) (S.D.=0.74) ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ ธรีะชยั สุขสด (2544: 88-92) กล่าว
ว่า ผลติภณัฑ์ที่ดยี่อมเกดิมาจากการออกแบบที่ดี 
โดย หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์มอียู่ 9 ประการ 
คือ 1) หน้าที่ใช้สอย 2) ความปลอดภัย 3) ความ
แขง็แรง 4) ความสะดวกสบายใน การใช ้5) ความ
สวยงาม 6) ราคาพอสมควร 7) การซ่อมแซมง่าย 
8) วสัดุและการผลติ 9) การขนส่งสะดวก และตรง
กบัแนวคิดของ และสอดคล้องกบั อุดมศกัดิ ์สาริ
บุ ต ร , (2550:18-19 )  ก ล่ าวว่ า  การออกแบบ
ผลติภณัฑ ์นักออกแบบจะตอ้งพจิารณาในดา้นต่าง 
ๆ ได้แก่ 1) หน้าที่ใช้สอย การออกแบบเหมาะกบั
การใชง้าน 2) วสัดุตอ้งเลอืกวสัดุทีเ่หมาะสมกบังาน 
มีความทนทานและประหยัด 3) โครงสร้างของ
ผลติภณัฑ์ควรท าให้เหมาะกบังานมคีวามทนทาน 
ประหยัด  และ ใช้วัสดุที่ เหมาะสม 4)  ความ
สะดวกสบายในการใช้ต้องค านึงถึงสัดส่วนที่
เหมาะสมในการใช้งานและขนาดความสูง และ 5) 
ความงามที่มีรูปร่างและ ขนาดที่เหมาะสม และ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคซึง่สมัพนัธ์
กับ ผกามาศ ไชยวิสุทธิกุลและณักษ์  กุลิสร 
(2557:105) ผูบ้รโิภคตดัใจซือ้สนิคา้จากปัจจยัดา้น
รปูลกัษณ์ของกระเป๋าเลยีนแบบกระเป๋าแบรนดเ์นม
มคีวามพงึพอใจระดบัมาก ( x =3.53) 
 

ข้อเสอนแนะ 
1. ผลสรุปทีไ่ดจ้ากการวจิยั สามารถน าไป

พฒันาดา้นการออกแบบผลติภณัฑก์ระเป๋าสตรแีละ
น ามาใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบให้ทนัสมยัและ
เขา้กบัเพศ วยั และรายไดข้องผูบ้รโิภค 



 
 

           2.ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปพฒันาให้เข้า
กบัลวดลายผา้อตัลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถิน่ได ้
   3. ควรศึกษาแนวโน้มการออกแบบ 
(Trend) ที่เ ป็นปัจจุบันเพื่อทราบแนวทางการ
ออกแบบในด้านรูปแบบวัสดุวัสดุการใช้สีและ
กระบวนการผลิต เพื่อให้เหมาะสมกบัความนิยม
ของผูบ้รโิภค 

4 . ในการวิจัยครั ้ง ต่อไปควรท าวิจัย
เกี่ยวกบัรูปแบบกระเป๋าเลยีนแบบกระเป๋าแบรนด์
เนมจากผา้พืน้เมอืงมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ
ซือ้ผลติภณัฑเ์พยีงใด 

กิตติกรรมประกาศ 
           ผูว้จิยัขอขอบคุณ กองสง่เสรมิการวจิยัและ
บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัมหาสารคามทีใ่หทุ้น
สนับสนุนและขอขอบคุณชาวบา้นหนิลาด ต าบลท่า
สองคอน อ าเมอืง จงัหวดัมหาสารคามและกลุ่มทอ
ผา้ฝ้ายแปรรูปบา้นลาดพฒันา ต าบลศรสีุข อ าเภอ
กนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ทีอ่นุเคราะหข์อ้มลู
และความช่วยเหลือเป็นอย่างดี ผู้วิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงู  
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