การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑประเภทเศษผากลุมแมบาน บานตนโจก
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
เจษฎาพล กิตติพัฒนวิทย1*

Development and design of rag product for Ban Ton-chocke, housewife group
Sankampaeng District, Chiang Mai Province
Jetsadapol kitipattanawit1*

1*

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
of Science and Technology, Chiang Mai Rajabhat University
*Corresponding author. E-mail address: Jetsadapol@hotmail.com
received April 9, 2019
revised July 26, 2019
accepted August 29, 2019
1*Faculty

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคคือ 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาโดยใชเทคนิคการ
ตัดทอนจากรูป 12 นักษัตร 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาจากรูป 12 นักษัตร
วิธีการดําเนินการวิจัยคือ ศึกษาขอมูลพื้นฐาน บริบท รูปแบบผลิตภัณฑเดิม ศึกษาขอมูลทั่วไปในการทําผลิตภัณฑจากเศษผา
เอกลักษณตางๆของชุมชนตํา บลสันกําแพง ศึกษาแนวความคิดและกระบวนการในการออกแบบ ไดวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนด
แนวคิดและขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเศษผาในครั้งนี้ กําหนดแนวคิดและขอบเขตในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเศษผา พบวา สมาชิกตองการเอกลักษณที่เปนรูปทรงและรูปแบบของสัตว และมี
รูปแบบของผลิตภัณฑที่แตกตาง แตยังคงคุณคาเอกลักษณของงานเศษผาอยู ผูวิจัยจึงนํารูปรางของสัตวชนิดตางและ 12 นักษัตร
ซึ่งมีลักษณะที่สวยงามที่เหมาะสมกับกลุมสตรีและสามารถขึ้นรูปไดในกลุมเอง ผูวิจัยไดใชความคิดสรางสรรคและประมวล
ความคิดจากขอมูลที่รวบรวมออกแบบรวมกับกลุมชุมชนและรางแบบตามแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 15 แบบและ
รูปแบบจากวัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชนจํานวน 10 แบบ ผลการวิจัยพบวา มีความตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเดิม
เปน กระเปาสตางคขนาดเล็กและหมอน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.5 และ สวนใหญมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.45 ประเมินตามหลักเกณฑดังนี้ 1) ดานรูปทรง 2) ดานประโยนชใชสอย 3) ดานการตลาด
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑประเภทเศษผา กลุมสตรีแมบาน สันกําแพง เชียงใหม

ABSTRACT

This research aims to 1. design and develop bags and pillows from rags using distortion technique of
12 zodiac pattern and 2 . study the satisfaction of the new products. The methodology included; studying
primary data, context, original products, and identity of Sankampang community. Conceptual design and
design process were analyzed and set as guidelines of product design and development. The idea of design
and development came from community’s reguirements which give favor to animal shapes to be put on
various kinds of product while keeping its charactenstic of rag patching works . Therefore, the use twelve
zodiac charactors were chosen for the group as it is a manageable pattern for the group. Form corraboration,
15 patterns were selected and another 10 patterns based on the community’s culture lipestyle were also
added. The result of this research found that the small wallet and the pillow were in high level with average
of 4. 5 out of 5. Most of the products were also ranked hign with an average of 4.45 out of 5 under three
topics; 1) Shape 2) Utility and 3) Marketing.
Keywords : Fabric Remnants Product, Village Women Group, Sankampang, Chiang Mai
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ความเปนมาและความสําคัญ

ภูมิปญญาในการนําผาฝายที่ไดรับจากโรงงานในหมูบาน นํามาเย็บเปนผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผา ปจจุบันมีความ
ตองการรื้อฟนภูมิปญญา ในการทอผาที่มีอยูในอดีตจะทําใหกลุมไดผาฝายที่ตรงกับความตองการของกลุมและสามารถผลิตเปน
ผลิตภัณฑไดหลากหลายขึ้น ในปจจุบันกลุมมีสมาชิกทั้งหมด 30 คน ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549โดยประธาน คือ
นางบังอร อภิญญาวงศเลิศ ขาราชการบํานาญ วัตถุประสงคในการจัดตั้งกลุมเพื่อใหคนในชุมชนมีรายไดเสริมจากรายไดหลัก การ
เริ่มกอตั้งกลุมเปนการรวมกลุมตัดเย็บผาเช็ดมือจากเศษผา เนื่องจากในหมูบานมีโรงงานเย็บผา จึงมองเห็นแนวทางในการนําเศษ
ผา เหลานั้นมาเพิ่มมูลคาเปนสินคาเชนผาเช็ดมือ กระเปา เปนตน โดยยึดแนวคิดในการประยุกตใชทรัพยากรในชุมชนทั้ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติและภูมิปญญา จึงทําใหปจจัยการผลิตสวนใหญของกลุมไดรับรองใหเปนผลิตภัณฑโครงการหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑระดับ 4 ดาวเพราะเหตุผลนี้จึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑสินคาใหมีความหลากหลายและโดด
เดนมีเอกลักษณใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น จากการสัมภาษณกลุมพัฒนาสตรีบานตนโจก (คําซาว) มีความตองการใหพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาที่มีรูปแบบเดิมใหมีความทันสมัย แปลกใหม และเปนที่พึงพอใจของผูบริโภคในยุคปจจุบัน
(สัมภาษณนางบังอร อภิญญาวงศเลิศ,2560)
เทคนิคการตัดตอ (Patchwork) และศิลปะ (Applique) ไมเพียงแตแพรหลายในตางประเทศเทานั้น ยังมีการเผยแผ
เขามาในประเทศไทยนับรอยปโดยมิชชั่นนารีที่เดินทางเขามาเผยแพรศาสนาทางภาคเหนือของประเทศไทยและไดนําศิลปะการ
เย็บผาดวยเทคนิคดังกลาวเขามาถายทอดใหชาวเขา ลวดลายก็เปนที่รูจักกันในชื่อ “ลายชาวเขา” ซึ่งเปนการนําผาสีตางๆมาเย็บ
ปะติด และตัดตอ เปนเสื้อ กระโปรง เครื่องใช เครื่องนุงหม ตอมาไดมีการนําเศษผาไหมที่ทอขึ้นโดยชาวบานภาคเหนือ มาตัดเปน
ลวดลายดอกไมแบบตางๆ และนําไปเย็บปะติดกับเครื่องใชเครื่องนุงหมมาจนปจจุบัน (จารุลักษณ สุทธิโชติ,2540)
สําหรับประเทศไทยนั้น อางถึงนักษัตรในฐานะการกําหนดเวลา โดยเริ่มตนปนักษัตรใหม เมื่อถึงวันปใหมไทยหรือวัน
สงกรานต คนไทยใชสัตวชวยนับปมานานเพียงใดไมมีผูใดทราบ แตในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1 ดานที่ 3 และดานที่ 4 มีขอความ
ในจารึกกลาวถึงปมะโรง ปกุน และปมะแม และวรรณกรรมไตรภูมิพระรวงก็มีกลาวถึงเชนกัน นั่นหมายความวาไทยไดใชป
นักษัตร มาไมนอยกวา 700 ปทีเดียว คนไทยยังเชื่ออีกดวยวาคนเกิดในปนักษัตรใด จะมีนิสัยใจคอ และพรหมลิขิตตามที่กําหนด
ไวตามปนักษัตรนั้น ดวยเหตุนี้ คนไทยสมัยกอนจึงมักจําปเกิดเปนป (พระครูวรวิริยคุณ (ปราโมทย ปสุโต), 2553: ออนไลน)
"นั ก ษั ต ร" หมายถึ ง ชื่ อ รอบเวลากํ า หนด 12ป เป น 1 รอบ เรี ย กว า 12นั ก ษั ต ร โดยกํ า หนดให สั ต ว 1 2ชนิ ด เป น
เครื่องหมายแตละป เริ่มจากปชวด-หนู,ฉลู-วัว,ขาล-เสือ, เถาะ-กระตาย, มะโรง-งูใหญ, มะเส็ง-งูเล็ก,มะเมีย-มา,มะแม-แพะ,วอกลิง,ระกา-ไก,จอ-สุนัข, กุน-หมู สวนเรื่องที่ใชสัตวเปนสัญลักษณแตละปนั้น จังหวัดเชียงใหมนั้นใหความสําคัญกับประเพณี
ทางดานลานนาอยางมาก เชน ประเพณีสงกรานต ปอยหลวง ซึ่งประเพณีที่ยกตัวอยางมานี้ มักจะนํารูปภาพของ สัตวทั้งหมดมา
รวมในงานตางๆเชน นํามาเขียนลงบนตุง เพื่อไปปกที่ทรายเชื่อกันวาเปนการทําบุญใหกับปเกิดของตนเอง ประจวบเหมาะกับ
ตําบลสันกําแพง เปนแหลงผลิตตุงซึ่งเปนเอกลักษณที่สามารถสรางรายไดกับชุมชนไดมาอยางยาวนานอีกดวย
ผูวิจัยไดลงพื้นที่เพื่อศึกษาขอมูลตางๆเกี่ยวกับชุมชนเพื่อเปนฐานขอมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษ
ผาใหไดผลิตภัณฑที่มีความหมายและสามารถสรางรายไดและสรางงานใหกับชุมชน ดวยผลิตภัณฑที่มคี ุณคาและแปลกใหมเพิ่ม
ประโยชนใชสอยกับความตองการในยุคปจจุบันและเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาสินคาชุมชนอีกตอไป

วัตถุประสงค

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาโดยใชเทคนิคการตัดทอนจากรูป 12 นักษัตร
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาจากรูป 12 นักษัตร

ขอบเขตการวิจัย

ประชากร แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูผลิต กลุมวิสาหกิจชุมชน และประชาชนและนักศึกษาสาขาการออกแบบที่สนใจ
ผลิตภัณฑ
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษา ผูวิจัยไดกําหนดโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Area) โดยเลือกศึกษาจากกลุม
ผูผลิต คือกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมสงเสริมอาชีพบานตนโจก (คําซาว) จํานวน 5 คน ซึ่งเปนกลุมเดียวที่มีการนําเศษผามาพัฒนา
เปนผลิตภัณฑตางๆเชน กระเปา ที่รองหมอ เปนตน และนักศึกษาสาขาการออกแบบผลิตภัณฑที่สนใจผลิตภัณฑ จํานวน 100
คน
92

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
_________________________________________________________________________________________

วิธีดําเนินการวิจัย

ในการทําวิจัย มีวัตถุประสงคคือ 1.เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาโดยใชเทคนิคการ
ตัดทอนจากรูป 12 นักษัตร 2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาจากรูป 12 นักษัตร
ผูวิจัยไดกําหนดการดําเนินการวิจัยไว 5 ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นติดตามและผลิตตนแบบ
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาจากรูป 12 นักษัตร

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

การออกแบบและพัฒนากระเปาจากเศษผาผูวิจัยมีขั้นตอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอมูลพื้นฐาน ขอมูลทั่วไปและรูปแบบผลิตภัณฑเดิม ศึกษาขอมูลจากกลุมสงเสริมอาชีพบาน
ตนโจก (คําซาว) ขอมูลทั่วไปในการทําผลิตภัณฑจากเศษผา เอกลักษณ และขั้นตอนในการทํา ศึกษาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร
และเว็ปไซต แนวความคิดและกระบวนการในการออกแบบผลิตภัณฑ ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ภาพ 1 รูปแบบผลิตภัณฑเดิมของกลุมแมบาน บานตนโจก ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในการออกแบบและพัฒนา ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดแนวคิดและ
ขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑเศษผาในครั้งนี้ กําหนดแนวคิดและขอบเขตในการพัฒนาผลิตภัณฑ
คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเศษผาใหมีความทันสมัย สวยงาม และมีเอกลักษณ จากการที่ไดสอบถามความตองการดาน
รูปแบบจากสมาชิกกลุมพบวา สมาชิกตองการเอกลักษณที่เปนรูปทรงและรูปแบบของสัตว และมีรูปแบบของผลิตภัณฑที่
แตกตาง แตยังคงคุณคาเอกลักษณของงานเศษผาอยู ผูวิจัยจึงนํารูปรางของสัตวชนิดตางและ 12 นักษัตร ซึ่งมีลักษณะที่สวยงาม
ที่เหมาะสมกับกลุมสตรีและสามารถขึ้นรูปไดในกลุมเอง
หลังจากที่ไดขอสรุปเพื่อการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑเศษผาโดยใชรูปทรงและรูปแบบของ สัตวและวัฒนธรรมทาง
ลานนา ผูวิจัยไดใชความคิดสรางสรรคและประมวลความคิดจากขอมูลที่รวบรวมออกแบบและรางแบบตามแนวคิดในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยเริ่มจากกการออกแบบกอนจะนําไปขึ้นรูปทรง หลังจากนั้นใหสมาชิกกลุมไดคัดเลือกรูปแบบ กําหนดสีเพื่อให
สอดคลองกับงานผลิตภัณฑที่มีอยู
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ภาพ 2 ตัวอยางแบบรางการออกแบบกระเปา 12 นักษัตรและสัตวตางๆกอนนําไปขึ้นรูปทรง

ภาพ 3 ตัวอยางแบบรางหมอนจากแนวคิดสัตวและวิถลี านนาจากรูปทรง ขนมหอใบตอง ขนมเทียน
การคัดเลือกแบบ หลังจากที่ไดออกแบบรางผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาตามแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ
จํานวน 50 แบบแลว ผูวิจัยไดนําแบบรางผลิตภัณฑไปใหกลุมคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมสามารถผลิตไดจริง จํานวน
15 แบบ

ภาพ 4 คัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสมสามารถผลิตไดจริง จํานวน 15 แบบ โดยชุมชนมีสวนรวม
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ขั้นตอนการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑจากเศษผากลุมแมบาน บานตนโจก
ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม

ศึกษาบริบทและวิถลี านนาดานเอกลักษณและวัฒนธรรม

แบบรางแนวคิดการออกแบบหมอนและกระเปาจากแนวคิด 12
นักษัตร วิถีลานนาของชุมชน จํานวน 50 แบบ
พิจารณาและคัดกรองแบบที่เหมาะสมรวมกับสามชิกกลุมได 25
รูปแบบ

จัดทําตนแบบจํานวน 12 ผลิตภัณฑชิ้นงานตัวอยางโดยกลุม แมบาน

ประเมินความพึงพอใจวิเคราะหสรุปผล

ภาพ 5 แผนผังขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑจากเศษผากลุมแมบา น บานตนโจก สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นติดตามและผลิตตนแบบ รวบรวมแกไข สรางเครื่องมือแลพัฒนาเครื่องมือ ในขั้นนี้ นักวิจัยและกลุมชุมชน
มีสวนรวมโดยพิจารณาหาทางแกไขรูปแบบโดยการประเมินรูปแบบและนําแบบรางที่สมบูรณมาสรางตนแบบตอไป
ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาจากรูป 12 นักษัตร นําผลที่ได
จากการพัฒนาและการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางมาทําการวิเคราะหดวยวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัย
ผลิตภัณฑจากเศษผา ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีแมบานตนโจก (คําซาว)มีหลายประเภทและหลายรูปแบบ กลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมสตรีแมบานบานตนโจก (คําซาว) นอกจากจะทําผลิตภัณฑจากเศษผาแลวยังมีการแปรรูปผาเปนผลิตภัณฑ
ตางๆ และมีแนวคิดมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย และมีเอกลักษณแตกตางจากที่มีอยู ซึ่งจากการรวมกลุม
มีหนวยงานราชการและสถาบันการศึกษามาชวยพัฒนาดานรูปแบบผลิตภัณฑมากขึ้น ในสวนที่ทางกลุมไมสามารถผลิตสินคาได
เองจึงสงผลตอกลุมมาก (สัมภาษณ นางบังอร อภิญญาวงศเลิศ,2560) จากการที่ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ พบวา มี
กระเปาของกลุมที่นาสนใจ สามารถพัฒนาตอใหมีความแตกตางและมีรูปแบบที่นาสนใจได ซึ่งรูปแบบปลาที่ทํากันอยูมีความงาม
โดยไมไดออกแบบเองเนื่องจากไมมีความสามารถในการวาด จึงหาจากรูปภาพในอินเตอรเน็ตและสามารถขายไดดีเนื่องจากราคา
ประมาณ 50-60 บาทตอ1ชิ้น แตมีการทํามาเปนเวลายาวนานจึงทําใหดานการตลาดลดลง จากการที่ไดสอบภามความตองการ
ดานรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผา พบวา สมาชิกกลุมตองการรูปแบบใหมที่เปนเอกลักษณ สวยงาม งายตอการขึ้นรูป แต
ยังคงเอกลักษณของงานเศษผาอยู
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ตาราง 1 ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาแนวความคิดของกลุมวิสาหกิจ
รายการพัฒนาผลิตภัณฑจากกระเปาเศษผาเปนผลิตภัณฑอื่นๆ
1. กระเปาสตางคขนาดเล็ก
2. พวงกุญแจ
3. หมอนรูปทรงตางๆ
4. เสื้อ
5. กระโปรง
6. หมวก
7. รองเทา

𝑥𝑥̅
4.57
3.09
4.17
2.51
2.71
2.63
2.71

S.D.
0.56
0.74
0.57
0.85
0.96
0.97
0.93

ระดับ
มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1 ความคิดเห็นที่มีตอการพัฒนาแนวความคิดของกลุมวิสาหกิจ พบวา กลุมวิสาหกิจ สวนใหญมีความ
ตองการในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเดิมเปน กระเปาสตางคขนาดเล็ก อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.57 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.56 รองลงมาคือ หมอนรูปทรงตางๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.57 ลําดับที่สามคือ พวงกุญแจ อยูในระดับ ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.74
ผลการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทเศษผาขอสรุปเพื่อการออกแบบ ผลิตภัณฑจากเศษผา ดังนี้
แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ โดยนํารูปแบบของวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของชาวเชียงใหม เชน ตุง, วัฒนธรรม
การกิน, การเขาวัด, ความเปนอยู เปนตนเขามาชวยในการออกแบบใหกับผลิตภัณฑจากเศษผา โดยจะแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. ผลิตภัณฑกระเปาเก็บเงินขนาดเล็ก ซึ่งพบวา ถาหากมีการพัฒนารูปแบบอยางตอเนื่องจะทําใหทางกลุมวิสาหกิจ มี
รายไดอยางตอเนื่องแตเพียงขาดเรื่องงานดานออกแบบจากทางกลุมเทานั้นผูวิจัยไดเสนอแนวความคิดและรวบรวมแนวความคิด
กับกลุมชุมชนวาควรนํารูปทรงของสัตวมาออกแบบใหเกิดเปนกระเปาหอยคอในรูปแบบตางๆ เนื่องจากขึ้นรูปงาย เศษผามีขนาด
เล็ก และสามารถเลือกสีสันมาใชกับงานไดงาย
2. ผลิตภัณฑจากเศษผาอื่นๆพวงกุญแจตาง ๆ ซึ่งพบวา มีความลาสมัยแลวทางผูวิจัยจึงเสนอใหทางกลุมลองชวยกันคิด
วิเคราะหถึงสินคาวาจะในทิศทางไหน จึงไดขอสรุปวาผลิตภัณฑหมอนจากเศษผา โดยใชแนวความคิดจาก 12 นักษัตรลวดลาย
บนตุงลานนา
ผูวิจัยไดใชความคิดสรางสรรคและประมวลความคิดจากขอมูลที่รวบรวมออกแบบและรางแบบตามแนวคิดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 15 แบบ และนํารูปแบบทั้งหมดใหกลุมชุมชน คัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑที่เหมาะสมและสามารถผลิต
ไดจริง หลังจากนั้นนําแบบมาพัฒนาใหสมบูรณเพื่อนําไปสูกระบวนการสรางตนแบบผลิตภัณฑ ดังนี้
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ตัวอยางผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผา

ภาพ 6 รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาที่ออกแบบและพัฒนาแลว
ตัวอยางผลิตภัณฑหมอนจากเศษผา

ภาพ 7 รูปแบบผลิตภัณฑหมอนจากเศษผาที่ออกแบบและพัฒนาแลว
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ผลการศึกษาความพึงพอใจผลิตภัณฑประเภทเศษผา

การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑประเภทเศษผา ผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินออกเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 เปน
ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม และตอนที่ 2 เปนความพึ่งพอใจผลิตภัณฑประเภทเศษผา ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้
ตาราง 2 ความพึงพอใจผลิตภัณฑประเภทกระเปาจากเศษผา(กระเปาสตางคและหมอน 12 นักษัตร)
รายการประเมิน
S.D.
𝑥𝑥̅
ดานรูปทรง
0.69
4.43
1.โครงสรางและรูปทรงสวยงาม
0.69
4.53
2.สีสันและลวดลายสวยงาม
0.80
4.26
3.รูปแบบมีความทันสมัย
0.69
4.54
4.ความเปนเอกลักษณคงคุณคาของงานหัตถกรรม
0.97
4.21
5.ความประณีต
0.69
4.43
6.ความเหมาะสมดานวัสดุ
0.70
4.43
7.ความแข็งแรง
0.11
4.40
คาเฉลี่ยดานที่รูปทรง

ระดับความพึงพอใจ
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ดานประโยนชใชสอย
1.ความสะดวกสบายในการหยิบจับใชงาน
2.การดูแลรักษา
3.มีความปลอดภัยในการใชงาน
คาเฉลี่ยดานประโยชนใชสอย

4.52
4.42
4.43
4.46

0.69
0.70
0.69
0.01

มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

ดานการตลาด
1.ความเปนไปไดในการผลิตจริง
2.มีความเหมาะสมกับรสนิยมของกลุมเปาหมาย
คาเฉลี่ยดานการตลาด

4.55
4.41
4.48

0.69
0.78
0.07

มากที่สุด
มาก
มาก

รวม

4.44

0.05

มาก

จากตาราง 2 ความพึงพอใจผลิตภัณฑประเภทกระเปาจากเศษผา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.44 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีความพึง
พอใจดานรูปทรง คาเฉลี่ยเทากับ 4.40 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.11 ดานประโยนชใชสอยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 คา
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.01 ดานการตลาดคาเฉลี่ยเทากับ 4.48 คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.07
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ภาพ 8 รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากเศษผาที่ออกแบบและพัฒนาแลว

อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑประเภทเศษผากลุมสตรีแมบาน บานตนโจก (คําซาว)
ตําบลสันกําแพง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมผูวิจัยไดอภิปรายผลตามจุดมุงหมายของการวิจัย ดังนี้
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาโดยใชเทคนิคการตัดทอนจากรูป 12 นักษัตร พบวา
ผลิตภัณฑเกามีการออกแบบไวนานมากแลวจึงมีความตองการที่จะเปลี่ยนรูปแบบใหมีความสวยงามและใหมขึ้นความคิดเห็นที่มี
ตอการพัฒนาแนวความคิดของกลุมวิสาหกิจ ในการพัฒนาผลิตภัณฑจากเศษผา ในครั้งนี้กําหนดแนวคิดและขอบเขตในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ คือ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหมอนและกระเปาที่มีความทันสมัย สวยงาม และมีเอกลักษณ โครงสราง
ของกระเปาที่ใชเศษผาเปนหลักและมีวัสดุอื่นประกอบ เชน หนัง, กระดุม เปนตน โดยใชแนวคิดจาก สัตวที่มีความสวยงามใน
รูปแบบตาง ๆ และสวนหมอนใชเศษผาในการการทําเปนวัตถุดิบหลักและใชวัสดุรองคือ กระดุมและหนังเปนตนและใชแนวคิด
ของรูปทรงจาก 12 นักษัตรโดยแนวคิดนี้ไดจากการรวมกันคิดกับกลุมวิสาหกิจชุมจํานวน 5 ทานซึ่งใหความคิดเห็นในการผลิตวา
มีความนาจะเปนในการผลิตในระบบกลุมวิสาหกิจชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ (สิงหา ปรารมภและนิรัช สุดสังข
,2554) เรื่องการสรางแนวคิดในการออกแบบกรอบการออกแบบกอนการผลิตจริง จะชวยใหมีทิศทางในการออกแบบไดดีขึ้นและ
เปนการกําหนดภาพลักษณใหมใหสินคาของชุมชน มีลักษณที่เปลี่ยนไปจากเดิม
2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจในรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาและหมอนจากเศษผาจากรูป 12 นักษัตร ผลการวิเคราะห
ขอมูลความพึงพอใจผลิตภัณฑประเภทกระเปาจากเศษผาจํานวน 100 คน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับมากในดานประโยชนใชสอยและเปนผลิตภัณฑที่สะทอนถึงวัฒนธรรมได โดยการนําเอาอัตลักษณและความ
ภาคภูมิใจของชุมชนมาใช ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (อังกาบ ศักดี ,2552)
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ขอเสนอแนะ

1. ในการนําผลงานวิจัยไปใชควรนําไปพัฒนากับกลุมชุมชนอื่นที่มีลักษณะมีวัฒนธรรมที่ใกลเคียงกัน
2. การวิจัยครั้งตอไปควรจะเปนการสงเสริมการสรางภาพลักษณดวยและการบรรจุภัณฑตอไป
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