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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุม
แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางที่ศึกษาเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
จากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดแก กลุมผูบริโภควัยรุน อายุ 13-20 ป ใน
จังหวัดพิษณุโลก จํานวนทั้งสิ้น 101 คน ใชวิธีการเลือกสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (accidental sampling) ใชแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 16 – 18 ป กําลังศึกษาอยูใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ แบงเปน 4 ชุด ชุดละ 3 รูปแบบ รวมเปน
จํานวนทั้งสิ้น 12 รูปแบบ โดยความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติทั้ง 4 ชุด มี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ชุด A (กระดุม) และชุด C (หนัง) รองลงมาคือ ชุด D (หมุด) และชุด B (เปย) ตามลําดับ
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ, กลุมแมบา นมวงหอม

ABSTRACT
The objectives of this research are to develop product design patterns of cotton fabric with natural
dyes produced by Housewives Group in Ban Muang Hom, Wang Thong District, Phitsanulok Province, and to
investigate the customers's satisfaction. The sample of this research incorporates 101 teenagers, who are
under the age of 13 to 20 in Phitsanulok Province in order to survey the customers' satisfaction towards the
developed patterns of cotton fabric with natural dye produced by Housewives Group in Ban Muang Hom.
The accidental sampling was applied in this study and questionnaires were used to collect primary data.
Almost of the interviewees are female students who are between 16 and 18 years of age. The patterns of
cotton fabric with natural dyes were designed into four collections, A, B, C and D, each of which consists of
three different design patterns. The study concludes that group A is the most satisfying products followed
by group C, D and B, in respectively
Keywords : Natural Dry - Cotton, Ban Muang Hom Housewives Group
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บทนํา
ผาทอสําหรับใชเปนเครื่องนุงหมเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของการดํารงชีวิตมนุษย นอกจากอาหาร ที่อยูอาศัยและยารักษา
โรค มนุษยเริ่มรูจักการปนเสนใยพืชเพื่อนํามาทอเปนผานุงหมไดแก ฝาย เปนเสนใยเกาแกชนิดหนึ่งซึ่งใชในการทอผามาแตสมัย
โบราณ การทอผาเปนหนาที่สําคัญของสตรีไทยในอดีตเพื่อตอบสนองความจําเปนในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐาน กระบวนการผลิต
ตองอาศัยประสบการณจึงจะไดลวดลายที่สวยงาม ซึ่งแตละชิ้นงานนั้นลวนแลวแตเกิดจากความมานะอุตสาหะของคนทอเพราะ
ตองใชเวลาในการทอ ผาฝายพื้นเมืองนั้นมีเทคนิคการทอลวดลายและความสวยงามเปนเอกลักษณประจําแตละทองถิ่น ผาในแต
ละพื้นที่จึงมีเสนหที่แตกตางกัน
จากอดีตถึงปจจุบันผาทอมีความผูกพันกับวิถีชีวิตพื้นบานไทยมาชานาน แมวาสังคมจะแปรเปลี่ยนไปจากอดีตอันเปน
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมและการติดตอคาขายกับภายนอก มีผลทําใหการทอผาหยุดชะงักเพราะมี
ความนิยมใชผาฝายทอมือของคนในทองถิ่นลดลงประกอบกับอิทธิพลของผาสมัยใหมที่ใชเครื่องจักรจากโรงงาน ซึ่งสามารถหาซื้อ
ไดงายและมีราคาถูก อยางไรก็ตามการทอผายังคงเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ปรากฏสืบทอดอยูในหลายพื้นที่ ผาทอพื้นเมืองใน
ชนบทไดรับการเลือกสรรนํากลับมาใชใหมโดยผูคนในสังคมเมือง การฟ นฟูคานิยมการแตงกายแบบพื้นเมือง การแสวงหา
เอกลักษณความเปนไทยไดทําใหคนไทยหันกลับมานิยมการแตงกายผาทอพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่ง
บานมวงหอมเปนหมูบานในตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกหางจากตัวจังหวัดพิษณุโลก 53 กิโลเมตร
ในหมูบานมีการทอผาดวยกี่กระตุก สวนใหญทอเปนผาผืน วัสดุที่ใชเปนดายสําเร็จรูปหรือไหมประดิษฐยอมดวยสารเคมี ลวดลาย
เอกลักษณที่ไดรับความนิยมจากผาไหมประดิษฐ คือ ลายดอกปบ ผาไหมประดิษฐไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของในพื้นที่ทําใหเปนที่รูจักกันดีท้ังยังมีการทอดวยฝายที่ยอมสีจากธรรมชาติ อยางไรก็ตามกลุมทอผาบานมวงหอมยังขาด
ความรูและแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ อีกทั้งยังไมไดรับการสงเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของจึง
ทําใหผาฝายยอมสีธรรมชาติไมเปนที่รูจักมากนักผูบริโภคไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑได
ดังนั้นผูวิจัยเห็นวา ดวยคุณสมบัติของฝายที่มีความสวยงาม มีสีที่นวลและกลมกลืนมากกวาการยอมดวยสารเคมี
รวมถึงคุณสมบัติที่สําคัญของสีธรรมชาติที่ละลายน้ําไดดีและจุลนิ ทรียสามารถยอยสลายไดงายชวยลดมลภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ
เมื่อซักสีจะไมตกเหมือนสีเคมี อีกทั้งผาฝายยังมีคุณสมบัติในการดูดซับความชื้น ระบายอากาศไดดีและปลอดภัยจากสารพิษ จึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบและสงเสริมผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลกใหมีความหลากหลายสวยงาม ทั้งยังเชื่อวาหากไดมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติอยางเปน
รูปธรรมแลวจะสงเสริมใหผลิตภัณฑที่ทําจากผาฝายยอมสีธรรมชาติเปนที่รูจักมากขึ้นเพื่อเปนการเพิ่มทางเลือกสําหรับผูบริโภค
และสามารถสรางอาชีพ สรางรายไดใหกับกลุมแมบานมวงหอมไดอีกทางหนึ่งดวย

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ
กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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สมมุติฐานการวิจัย

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติท่ีไดรับการพัฒนารูปแบบใหม อยูใน
เกณฑระดับความพึงพอใจมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ โดยใชผาที่ผลิตจากกลุมแมบานมวงหอม
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
2. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูบริโภควัยรุน อายุ 13-20 ป ในจังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด
200 คน ใชวิธีการเลือกสุม ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ความคลาดเคลื่อน 7% ตามตารางของ Yamane คา
ความเชื่อมั่นที่ 95% คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.05
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรตน (Independent Variable) รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ จํานวน 4 ชุด
ชุดละ 3 รูปแบบ รวม 12 รูปแบบ ไดแก ชุด A (กระดุม) ชุด B (เปย) ชุด C (หนัง) ชุด D (หมุด)
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอการพัฒนาผลิตภัณฑจากผา
ฝายยอมสีธรรมชาติ กลุม แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วิธดี ําเนินการวิจัย

มีขั้นตอนการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 นํารูปแบบเดิมของผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก มาศึกษาอยางละเอียด
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบตัวการตูนซึ่งไดจากอัตลักษณที่โดดเดนจากบริบทในชุมชน เพื่อจะผลิตเปนผลิตภัณฑที่นาสนใจ
และสะทอนเอกลักษณของชุมชน ผูวิจัยสนใจผลไมที่มผี ลผลิตมากในชุมชนและเปนเรื่องราวที่ทําใหเกิดชื่อ ชุมชนบานมวงหอม
คือ “ผลมะมวง” มาเปนแนวคิดในการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 3 รางแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดย
ผูวิจัยเลือกทํากระเปา โดยไดแนวคิดมาจากกระเปาผาและถุงผาลดโลกรอนคํานึงถึง ความสวยงาม รูปแบบกระเปา ลวดลายและ
สีสัน การตัดเย็บ และประโยชนใชสอย
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบรางผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกที่
ออกแบบตามแนวคิดในการออกแบบตามที่กําหนดเพื่อขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ โดยออกแบบทั้ง 4 ชุด
ชุดละจํานวน 3 ใบ ไดแก ชุด A (กระดุม) ชุด B (เปย) ชุด C (หนัง) ชุด D (หมุด) รวมจํานวนทั้งสิ้น 12 รูปแบบ
ขั้นตอนที่ 5 นําแบบรางผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ที่ไดรับคําแนะนําทั้ง 4 ชุด ไปผลิตเปนตนแบบ
ขั้นตอนที่ 6 นําตนแบบไปสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ
กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกตามกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งมีขั้นตอนการสรางเครื่องมือ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 ระบุตัวแปรที่จะศึกษา นิยามตัวแปรและประเด็นคําถามที่จะวัดตัวแปรแตละตัวใหครบตามวัตถุประสงค
ขั้นตอนที่ 3 กําหนดรูปแบบของคําถามที่ตองการใชใหเหมาะสมกับผูที่ตอบแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4 รางคําถามและวางโครงรางคําถาม
ขั้นตอนที่ 5 ทบทวนรางคําถามโดยปรึกษาผูเชี่ยวชาญในความชัดเจน ครบถวนและครอบคลุมตามวัตถุประสงคที่
กําหนดไว
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแบบสอบถามและจัดพิมพ
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แบบสอบถามในการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสี
ธรรมชาติกลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบดวยความสวยงาม รูปแบบกระเปา สีสันและลวดลาย
การตัดเย็บมีความประณีตและประโยชนใชสอย
เกณฑการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติกลุม
แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผูวิจัยไดกําหนดคาในการวัดของลิเคิรท (Likert-type Scale) คือ มาตรวัดที่
สรางโดย เรนสิส ลิเคิรท (Rensis Likert) (เกียรติสุดา ศรีสุข, 2551, หนา 120) เกณฑในการประเมินการแปลความหมายของ
ขอมูล ตาราง 1
ตาราง 1 แสดงเกณฑในการประเมินการแปลความหมายของขอมูล
ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลจากแหลงอางอิงหลักเกณฑจากมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน กระเปาผา มผช.417/2547 มาใชใน
การสรางแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีผลตอรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ

เกณฑในการใหคะแนนความพึงพอใจ

แปลความหมาย

5

4.50 – 5.00

พึงพอใจมากที่สุด

4

3.50 – 4.49

พึงพอใจมาก

3

2.50 – 3.49

พึงพอใจปานกลาง

2

1.50 – 2.49

พึงพอใจนอย

1

0.50 – 1.49

พึงพอใจนอยที่สุด

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ในการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย
(Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการหาคากรณีกลุมตัวอยางกลุมเดียว (One-samples test)
ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก
จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลทั่วไปของชุมชน บานมวงหอมเปนหมูบานในตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก มีการทอดวยฝายที่ยอมสีจากธรรมชาติซึ่งยังไมคอยเปนที่รูจักและประสบปญหาคือ กลุมขาดความรูและแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑผาฝาย ทั้งยังขาดการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ จึงทําใหผูบริโภคไมสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ
จากผาฝายยอมสีธรรมชาติ อีกทั้งผลิตภัณฑของชุมชนนั้นมีการทอแบบเปนผืนสําเร็จเพียงอยางเดียวทําใหผลิตภัณฑไมมีความ
หลากหลาย ผูวิจัยเห็นวาดวยคุณ สมบัติของฝายที่มีความสวยงาม การดูดซับความชื้น ระบายอากาศไดดีและปลอดภัยจาก
สารพิษ จึงนําไปสูการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อทําใหผลิตภัณฑที่ทําจากผาฝายยอมสีธรรมชาติมีรูปแบบที่สวยงามหลากหลายและชุมชนเปนที่รูจักมากขึ้น ได
รูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติทั้ง 4 ชุด จํานวนทั้งสิ้น 12 รูปแบบ ดังนี้
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ขึ้น

1. ชุด A (กระดุม) เนนความนารัก สวยงาม ตกแตงดวยกระดุมใหเกิดพื้นผิวที่แตกตางออกไปและเปนที่นาสนใจ มาก

ภาพ 1 ชุด A (กระดุม) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน
2. ชุด B (เปย) เนนความคงทนแข็งแรงและยืดอายุการใชงานไดยาวขึ้น โดยการใชเศษผาฝายเหลือมาถักเปนสายเปย
ขอดีคือ ลดปริมาณขยะของเศษผาและนํามาถักเปนเปยเพิ่มความแข็งแรงไดโดยสามารถสลับสีใหเกิดสีสันที่นาสนใจ

ภาพ 2 ชุด B (เปย) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน
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3. ชุ ด C (หนั ง) เน น ในชุ ด นี้ เน น ความหรู ห ราและการใช งานเมื่ อต องการการรั บ น้ํ าหนั ก มากโดยใช ส ายหนั งให
ความรูสึกทะมัดทะแมง

ภาพ 3 ชุด C (หนัง) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน
ทุกโอกาส

4. ชุด D (หมุด) เนนความประณีต สวยงาม โดยใชหมุดมาสรางพื้นผิวใหเกิดความนาสนใจเหมาะสําหรับการใชงานใน
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ภาพ 4 ชุด D (หมุด) แสดงแบบราง ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนาและลักษณะการใชงาน

ภาพ 5 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติทงั้ 12 รูปแบบ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางมีตอการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝาย
ยอมสีธรรมชาติ กลุม แมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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ตาราง 2 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน

รอยละ

หญิง

82

81.8

ชาย

19

18.8

รวม

101

100.0

อายุ

จํานวน

รอยละ

13-15 ป

30

29.7

16-18 ป

67

66.3

รวม

101

100.0

ระดับการศึกษา

จํานวน

รอยละ

มัธยมศึกษาตอนตน

27

26.7

มัธยมศึกษาตอนปลาย

74

73.3

รวม

101

100.0

ตาราง 2 พบวาจํานวนผูตอบแบบสอบถามมีเพศหญิงจํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 81.2 และเพศชายจํานวน 19
คน คิดเปนรอยละ 18.8 มีอายุ 13 – 15 ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 29.7 อายุ 16 – 18 ป จํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ
66.3 และอายุ 19 – 20 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 4.0 มีระดับการศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 27 คน
คิดเปนรอยละ 26.7 และมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 73.3
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ตาราง 3 แสดงผลการประเมินระดับความพึงพอใจของกลุม ตัวอยางที่มีตอรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสี
ธรรมชาติ กลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ระดับ
ความ
พึง
พอใจ

ชุด A (กระดุม)

X

S.D. แปลผล

ชุด B (เปย)

X

ชุด C (หนัง)

S.D. แปลผล

ชุด D (หมุด)

X

S.D.

แปลผล

X

S.D.

แปล
ผล

ความ
4.41 0.61
สวยงาม

มาก

4.20 0.66

มาก

4.31

0.70

มาก

4.23 0.76

มาก

รูปแบบ
4.28 0.61
กระเปา

มาก

4.22 0.68

มาก

4.28

0.61

มาก

4.28 0.68

มาก

ลวดลาย
และสีสัน

4.27 0.73

มาก

4.28 0.70

มาก

4.31

0.75

มาก

4.27 0.70

มาก

การตัด
เย็บ

4.22 0.72

มาก

4.22 0.74

มาก

4.32

0.72

มาก

4.32 0.72

มาก

ประโยช
นใช 4.12 0.75
สอย

มาก

4.00 0.82

มาก

4.07

0.73

มาก

4.08 0.77

มาก

รวม

มาก

4.18 0.43

มาก

4.25

0.43

มาก

4.23 0.46

มาก

4.25 0.40

จากตาราง 3 พบวา ผลการประเมินโดยรวมสรุปไดวา ความพึ งพอใจของกลุมตัวอยางที่ มีตอรูปแบบผลิตภัณ ฑ
กระเป าจากผ าฝายยอ มสีธรรมชาติ ทั้ ง 4 ชุด มี ความพึ งพอใจอยูในระดับ มากซึ่งสอดคล องกั บ สมมติฐ านที่ ตั้ งไว คื อ ชุ ด A
(กระดุม) และชุด C (หนัง) มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ชุด D (หมุด) และชุด B (เปย) ตามลําดับ

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาสะทอนใหเห็นวาหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นจะทําใหผลิตภัณฑ
นาสนใจยิ่งขึ้น การนําเอกลักษณผล "มะมวง" ซึ่งพบมากในพื้นที่มาพัฒนาเปนแนวคิดในการออกแบบโดยใชเทคนิคของการตูน
และตั้งชื่อตามหมูบานวา “มวงหอม” สรางเอกลักษณและไดรับความสนใจจากกลุมวัยรุนเปนอยางดี (อายุ 13 - 20 ป) อีกทั้งยัง
ชวยลดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ผลของการศึกษาแสดงใหเห็นการออกแบบกระเปาสามารถจําแนกผลิตภัณฑไดจํานวน 4
ชุด ที่สนองตอบการใชสอยไดแตกตางกัน ดังนี้
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1. ชุด A (กระดุม) แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรูปแบบที่เนนความนารัก สวยงาม

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 6 ชุด A (กระดุม)
ยาวขึ้น

2. ชุด B (เปย) แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรูปแบบในชุดนี้เนนความคงทนแข็งแรงและยืดอายุการใชงานได

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 7 ชุด B (เปย)
3. ชุด C (หนัง) เนนในชุดนี้เนนความเรียบงายและการใชงาน เมื่อตองการการรับน้ําหนักมากโดยใชสายหนังให
ความรูสึกทะมัดทะแมง

รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 8 ชุด C (หนัง)
4. ชุด D (หมุด) แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑแตละรูปแบบเนนความประณีตและความสวยงาม
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รูปแบบที่ 1

รูปแบบที่ 2

รูปแบบที่ 3

ภาพ 9 ชุด D (หมุด)
ในการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ผูวิจัยไดคํานึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
1. ความสวยงาม ใชลักษณะของการตกแตงจาก กระดุม เปย หมุด หนัง
2. รูปแบบของกระเปา ออกแบบใหมีความหลากหลายไมวาจะเปน กระเปาสะพายขาง กระเปาสะพายหลัง กระเปา
ถือ เปนตน
3. ลวดลายและสี สั น ลวดลายใช ตั ว การ ตู น มาช ว ยทํ า ให น า สนใจและสี ที่ ใช ได แ นวความคิ ด มาจากสี ข องการ
เจริญเติบโตของผลมะมวง
4. การตัดเย็บ มีการเก็บริมขอบผาไมใหดายหลุดลุยและทําใหผลิตภัณฑมีความประณีต สวยงามมากขึ้น
5. ประโยชนใชสอย การใชงานงาย มีความทนทาน พกพาสะดวก และเหมาะสมสําหรับทุกโอกาส

อภิปรายผล
จากการศึกษาชุมชนบานมวงหอมพบวา ชุมชนบานมวงหอม เริ่มจัดตั้งมาในป พ.ศ. 2457 เนื่องจากเปนพื้นที่อุดม
สมบูรณไปดวยปาไม สัตวปา ผลไมและของปานานาชนิด อีกทั้งยังมีที่ตั้งอันเหมาะสมสําหรับทําเกษตรกรรม จึงเกิดเปนชุมชน
บานมวงหอมมาจนถึงปจจุบันนี้ สอดคลองกับ สนธยา พลศรี (2545, หนา22) ไดกลาววา ชุมชน หมายถึง การอยูรวมกันเปน
กลุมคนกลุมหนึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณเต็มไปดวยสิ่งแวดลอมและวัตถุดิบทางธรรมชาติ ทําใหเกิดชุมชนขึ้นเมื่อ
เกิดชุมชนแลวมนุษยที่อาศัยอยูรวมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน เชน ครอบครัว ละแวกบาน หมูบาน ตําบล หรือเรียกเปนอยาง
อื่น คือ มีความเกี่ยวของกันสัมพันธกัน มีการติดตอสื่อสาร เรียนรูรวมกัน มีความผูกพันเอื้ออาทรกันภายใตบรรทัดฐานและ
วัฒนธรรมเดียวกัน มีการรวมมือพึ่งพาอาศัยกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน กลุมทอผาแมบานมวงหอมสามารถ
ตั้งกลุมทอผาขึ้นไดโดยมีสมาชิกเริม่ แรก 30 คน จัดตั้งขึ้นเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนดานเศรษฐกิจของสมาชิกกลุม รวมทั้งยัง
เปนการจัดระเบียบสังคมในชุมชน โดยอาศัยกระบวนการสงเสริมใหสมาชิกกลุมใหไดรับประโยชนตามเงื่อนไข กฎระเบียบหรือ
ขอบังคับที่กลุมรวมกันกําหนด สอดคลองกับ พิสมัย วิบูลศักดิ์ (2552) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการเกิดกลุมแมบานไววา กลุมที่
เกิดจากการที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปมามีความสัมพันธกันโดยมีผลประโยชนและจุดประสงครวมกัน สําหรับความสัมพันธนั้น
อาจมีตั้งแตนอยไปหามาก ซึ่งดูไดจากชวงเวลาการคงอยูของกลุมวาสั้นหรือยาว ขนาดของกลุมก็มีตั้งแตเล็กไปจนถึงใหญมากๆ
เนื่องจากกลุมเกิดการรวมตัวของบุคคลตางๆโดยหลักใหญในการรวมกลุมเพื่อสนองความตองการของสมาชิก ในการทอผาของ
กลุมแมบานมวงหอมเปนการทอดวยกี่กระตุก ซึ่งสอดคลองกับ มารุต อัมรานันท (2542) ที่กลาววา ผาทอที่ปรากฏในภูมิภาค
ตางๆจะมีรูปแบบวิธีการที่แตกตางกันไปทั้งวิธีการทอ รูปแบบที่ปรากฏในงานของชาวบานในแตละทองที่จะมีรูปแบบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะของแตละทองถิ่นแตกตางกันไปตามวิธีการผลิต ผาทอ เปนรากฐานสําคัญยิ่งในการดํารงชีวิตขั้นพื้นฐานใน
ชนบท นับไดวาเปนอาชีพสําคัญอาชีพหนึง่ ของประเทศไทยรองลงมาจากอาชีพเกษตรกรรม ผาทอพื้นเมืองของประเทศไทยไดมี
วิวัฒนาการมาชานานและยังคงรักษารูปแบบลวดลายตลอดจนกรรมวิธีการทออันประณีตแบบโบราณไว อยางไรก็ตามแมวาบาน
มวงหอมจะมีความอุดมสมบูรณทางธรรมชาติ หากแตยังไมมีการการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่โดดเดน ศักยภาพที่มีในพื้นที่ คือ
กลุมแมบานมวงหอมที่ทอผาฝายยอมสีธรรมชาติ ในอําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก การคนหาและสรางเอกลักษณแกผลิตภัณฑ
จึงเปนกระบวนสําคัญในการวิจัย โดยมีปจจัยสําคัญ คือ แนวความคิดการออกแบบ ซึ่งสอดคลองกับ นวลนอย บุญวงษ (2539,
หนา 14) ไดกลาววา ที่มาของความคิดในงานออกแบบตางๆนั้นมาจากแหลงกําเนิดจากธรรมชาติ ลักษณะรูปทรงในการออกแบบ
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สวนใหญจะไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะจากรูปทรงธรรมชาติ รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมักมีลักษณะที่
สมบูรณในตัวมันเองเนื่องจากรูปทรงเหลานี้ไดผานการปรับปรุงมาเปนเวลานานจนเกิดความพอเหมาะพอดี จากแนวคิดนี้ผูวิจัย
ไดเห็นความนาสนใจของ "มะมวงปา" ซึ่งพบในพื้นที่ศึกษาและเมื่อศึกษาประวัติบานมวงหอม ก็พบที่มาของตนมะมวงปาที่ขึ้นอยู
บริเวณตนน้ํา เมื่อผลสุกหลนลงมาตามลําธารสงกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบริเวณหมูบาน จึงเปนที่มาของชื่อหมูบานมวงหอมจวบจน
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงนําผลของมะมวงมาเปนแนวคิดในการออกแบบในลักษณะของรูปแบบการตูน เพื่อใหเกิดความนาสนใจ การ
ออกแบบผลิตภัณฑเปนชุดชุด ชวยใหเกิดความนาสนใจ และอยากมีไวในครอบครอง สอดคลองกับ สุดาดวง เรืองรุจิระ (2541,
หนา 109) ไดกลาววา ผลิตภัณฑ คือ องคประกอบหลายๆอยางที่รวมกัน สามารถตอบสนองความตองการของผูซื้อใหเกิดความ
พอใจบางประการจากการใชผลิตภัณฑนั้น
จะเห็นไดวาจะปจจุบันนี้การใชชีวิตของผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป อันเปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา
การคมนาคมและการติดตอคาขายกับตางประเทศ อยางไรก็ตามผาทอมีความผูกพันกับวิถีชีวิตพื้นบานไทยมาชานาน การทอผา
ยังคงเปนศิลปหัตถกรรมพื้นบานที่ปรากฏสืบทอดอยูในหลายทองถิ่น ผาทอพื้นบานพื้นเมืองในชนบทตางๆไดรับการเลือกสรรนํา
กลับมาใชใหมโดยผูคนในสังคมเมือง การฟนฟูคานิยมการแตงกายแบบพื้นเมือง การแสวงหาเอกลักษณความเปนไทยไดทําใหคน
ไทยหันกลับมานิยมการแตงกายผาทอพื้นเมืองอีกครั้งหนึ่ง นอกจากการแตงกายแลว ผลิตภัณฑที่จําเปนในการใชชีวิตประจําวัน
นั่นก็ คือ ผลิตภัณฑกระเปา ผูคนสวนใหญใชผลิตภัณฑกระเปาเกือบแทบจะทุกกิจกรรมไมวาจะออกนอกบาน ทํางาน เดินทาง
เปนตน ผูวิจัยจึงนําแนวคิดและองคความรูมาประยุกตใชในการออกแบบเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑกระเปาจากผายยอมสี
ธรรมชาติ ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑนั้นไดปรับปรุงใหสอดคลองกับสังคมในปจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนองความพึงพอใจ
แกกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน เพื่อผลักดันใหผาไทยกลับมาไดรับความสนใจและความนิยมอีกครั้งกอนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมของชาติจะถูกลบเลือนและสูญหายไป นอกจากนี้ยังเปนการสรางคานิยมสํานึกไทยรักไทยเพื่อใหคนไทยไดมองเห็น
คุณคาในการเลือกใชและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติแกคนรุนหลังอีกดวย

ขอเสนอแนะ
หลายได

1. สามารถนําไปประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติประเภทอื่นๆใหมีความหลาย

2. ผาที่นํามาใชสามารถปรับเปลี่ยนประเภทของผาหรือปรับขนาดกระเปาไดตามความตองการ
3. การนําไปตอยอดขับเคลื่อนใหกลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไดนํารูปแบบผลิตภัณฑไปวาง
จําหนายเพื่อทดลองตลาดวาความตองการของตลาดตอรูปแบบผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ

ขอเสนอแนะจากการศึกษา

1. การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายยอมสีธรรมชาติ ในรูปแบบอื่นๆ นอกจากกระเปา เชน เสื้อ ผากั้นเปอน เปนตน
2. ผลิตกระเปาตนแบบสามารถนําไป ตกแตงดวยวัสดุอื่นๆที่นาสนใจ เพื่อเพิ่มมูลคา เชน หนัง จิวเวอรรี่ มุก หรือ
การนําผาประเภทอื่นมาผสมผสานใหเกิดความนาสนใจและหลากหลายได เชน ผายีนส ผาไหม ลูกไม หรือหูหิ้วที่ทํามาจากไมมา
ชวยเสริมใหงานดูหลากหลาย และโดดเดนมากยิ่งขึ้น
3. การเย็บผลิตภัณฑกระเปาผาฝายยอมสีธรรมชาติตองอาศัยความพิถีพิถันเนื่องจากตัวผาฝายของชุมชนคอยขางที่
จะลุยงาย ดังนั้นเมื่อนํามาเย็บควรพับขอบเก็บเขาดานในแลวเย็บ
4. การพัฒนากระเปา ควรสนองตอบการใชสอยที่หลากหลาย ไมเพียงแตกระเปาสะพาย กระเปาเป กระเปาถือแลว
ยังสามารถออกแบบเปนกระเปาสตางค กระเปาใสคอมพิวเตอร และอื่นๆได
5. นอกจากกลุมเปาหมายที่เปนกลุมวัยรุน อายุ 13 – 20 ปแลว ยังสามารถออกแบบกระเปาเพื่อกลุมเปาหมายอื่นๆ
เชน วัยเด็ก วัยทํางาน เปนตน
6. การนําผลิตภัณฑตนแบบไปตอยอด เผยแพรใหความรูแกกลุมแมบานมวงหอม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
โดยนําไปวางจําหนายเพื่อทดลองตลาดเปนกระบวนที่ควรขับเคลื่อนตอเพื่อปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประโยชนเชิงเศรษฐกิจแก
ชุมชนอยางเปนรูปธรรม
7. หนวยงานที่เกี่ยวของควรสงเสริมและใหการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑจากผาฝายธรรมชาติบานมวงหอม
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและสรางเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจแกชุมชน
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป

1. ในการทําวิจัยครั้งตอไป ในกระบวนการออกแบบกระเปาสามารถนําเอาผาประเภทอื่นๆประกอบกับวัสดุตกแตง
อื่นๆมาผสมผสานอาจทําใหเกิดรูปแบบผลิตภัณฑที่โดดเดนนาสนใจยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใชผาชนิดเดียวกันเพียงอยางเดียว
2. การออกแบบและพัฒนากระเปาผาฝายยอมสีจากธรรมชาติ สําหรับกลุมเปาหมายอื่นๆที่มีรสนิยมที่แตกตางกัน
การศึกษาพฤติกรรมและรสนิยมเฉพาะแตละกลุมจะทําใหการออกแบบตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของผูบริโภค
ในแตละกลุมไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น
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