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ภาคผนวก   
 
ภาคผนวก ก.   หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของทาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคผนวก ข.   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวรวมข้อมูล 
ภาคผนวก ค.  ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
ภาคผนวก ง.  ภาพการเก็บข้อมูลด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการจ าหน่าย  

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกลุ่มผู้ผลิต 
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ภาคผนวก ก.   หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของทาง  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ข.   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   ข.1 แบบสอบถามประชาชนจังหวัดอุดรธานี  
   ข.2 ประเมินลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก 
   ข.3 แบบประเมินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป  
   ข.4 แบบประเมินความคิดเห็นของสตรีท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
เพ้นท์บาติก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่ออกแบบและพัฒนา  
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   ข.1 แบบสอบถามประชาชนจังหวัดอุดรธานี  
แบบสอบถาม 

การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
เพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึกจังหวัดอุดรธานี  

 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนจังหวัดอุดรธานี จ านวน 100 คน 
 
วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล 
 เพื่อศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงในการน าไปประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้าได้อย่าง
เหมาะสม 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้แบ่งการจัดเก็บข้อมูล เป็น 2 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เป็นค าถามปลายปิด เพื่อให้ได้ข้อมูลความคิดเห็นทางด้านเอกลักษณ์ลวดลาย
บ้านเชียง  ทั้งยังได้ข้อมูลเพื่อน าไปศึกษาและพัฒนา ประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้า  
 ตอนที่ 2 เป็นข้อเสนอแนะงานวิจัย เพื่อน ามาวิเคราะห์เป็นข้อมูลเพิ่มเติม  
 ทั้งนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ ณ 
ที่นี้ด้วย 
 

คณะผู้วิจัย 
นางสาวรจนา  จันทราสา 

นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักด์ิ 
นายภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ 
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แบบสอบถามตอนที่ 1 โปรดท าเครื่องหมาย หน้าข้อความซึ่งตรงกับความจริงของท่าน 
1.  การศึกษา  (   ) ประถมศึกษา (   ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  (   ) ปริญญาตรี  (   ) สูงกว่าปริญญาตรี  
2. ท่านมีความรู้จักเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงหรือไม่ 
 (   ) รู้  (   ) ไม่รู้   
3. ท่านเคยเห็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกบ้านเชียงหรือไม่ 
 (   ) เคย  (   ) ไม่เคย  
4.  ลวดลายบ้างเชียง  ลายใดที่ท่านคิดว่าสื่อถึงเอกลักษณ์ของบ้านเชียงได้ชัดเจนที่สุด  

   
(   ) ลายขดก้นหอย (   ) ลายขอเกี่ยว และลายทาบ

เชือก 
 (   )  ลายโค้งแบบลูกคลื่น 

 

  

(   ) ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ่ (   ) ลายเขียนสีเรขาคณิต (   ) ลายเขียนสีรูปงู 

 

 

  

 (   )  ลายคล้ายดวงตา  
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5.  ท่านเคยเห็นผ้าลายบ้างเชียงหรือไม่   
(   ) เคย (ตอบข้อ 6) (   ) ไม่เคย  

6. ผ้าลายบ้านเชียงที่ท่านเห็นเป็นผ้าประเภทใด 
 (   ) ผ้าทอมือลายบ้านเชียง เช่น ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  
 (   ) ผ้าสกรีนลายบ้านเชียง  
 (   ) ผ้าเพ้นท์ลายบ้านเชียง ประเภทเพ้นท์สีอะครีลิค  เพ้นท์สีเขียนผ้า  
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
.............................................................................................................. 
7.  ถ้ามีการน าลวดลายบ้างเชียงมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์ผ้าบาติก เพื่อพัฒนา
รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่  
 (   ) เหมาะสม  เพราะ
............................................................................................................  
 (   ) ไม่เหมาะสม เพราะ
........................................................................................................  
 ตัวอย่างผ้าบาติก ( ผ้าบาติกหรือผ้าปาเต๊ะ เป็นค าที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการท าโดย
ใช้เทียนปิดส่วนที่ไม่ต้องการให้ติดสี และใช้วิธีการแต้ม ระบาย หรือย้อมในส่วนที่ต้องการให้ติดสี  ) 

 
 

8. ความนิยมในการซื้อผ้าเพนท์บาติก ประเภทผ้าผืนมีปัจจัยอะไรเป็นส าคัญ  
 (   ) สีสันที่ปรากฏ  
 (   ) ลวดลายที่ปรากฏ  
 (   ) ความประณีตในการเขียน และลงสี  
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................  
9. ท่านต้องการผ้าเพนท์บาติกที่มีลักษณะอย่างไร 
 (   ) ลวดลายเต็มผืนผ้า 
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 (   ) ลวดลายบริเวณชายผ้า  
 (   ) ลวดลายตรงกลางผ้า  
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................  
10.  จากวัสดุผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้างเชียงถ้าน าไปผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัด
อุดรธานี ท่านมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทใดมากที่สุด  
 (   )  ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย  เช่น  เสื้อ  กระโปรง  กางเกง  กระเป๋า  (ตอบข้อ 11) 
 (   ) ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน  เช่น  ผ้าปูที่นอน  ผ้าคลุมเตียง  เฟอร์นิเจอร์ (ตอบข้อ 12) 
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................  
11. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกายแบบใดที่ท่านต้องการมากที่สุด   
      (เรียงล าดับความต้องการจาก  1-8 โดยที่ 1 คือความต้องการมากที่สุด) 
 (   ) ชุดล าลอง ประกอบด้วย
................................................................................................  
 (   ) ชุดสูท ประกอบด้วย
..................................................................................................... 
 (   )  กระเป๋าสตรี  เช่น กระเป๋าท างาน  กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าสตางค์  
 (   ) ผ้าคลุมไหล่  
 (   ) หมวก  
 (   ) ผ้าคาดเอว  
 (   ) เครื่องประดับ เช่น ที่คาดผม  กิ๊ปติดผม  ต่างหู  จี้ห้อยคอ  
 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................  
12. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบใดที่ท่านต้องการมากที่สุด   
      (เรียงล าดับความต้องการจาก  1-5 โดยที่ 1 คือความต้องการมากที่สุด) 
 (   )  เฟอร์นิเจอร์  เช่น เก้าอ้ี   โซฟา   
 (   )  ชุดผ้าปูที่นอน  เช่น ผ้าคลุมเตียง  ผ้าปูท่ีนอน  ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้าง 
 (   )  ชุดผ้าปูโต๊ะ  เช่น ผ้าคลุมโต๊ะ  ผ้ารองจาน  ผ้ารองแก้ว 
 (   )  ผ้าม่าน  
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 (   ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
..............................................................................................................  
แบบสอบถามตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................  
 

ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
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ข.2  ประเมินลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก 
แบบประเมิน 

การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
เพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึกจังหวัดอุดรธานี  

 
 

การประยุกต์ลวดลายบ้านเชียง 
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  สตรีชาวอุดรธานี 100 คน สรุปว่า ลวดลายที่สื่อถึง

เอกลักษณ์บ้านเชียงมากท่ีสุดคือ ลายขดก้นหอย  ผู้วิจัยจึงได้น าลวยลายจากเครื่องปั้นดินเผามา
ประยุกต์เป็นลวดลายผ้ามีขั้นตอน ดังนี้ 
รูปแบบที่ 1  การประยุกต์ลายบ้านเชียงจากเครื่องปั้นดินเผาจริงเป็นลายเส้นเพื่อการเขียนเทียน 

       
รูปแบบที่ 2 การประยุกต์ลายบ้านเชียงจากเครื่องปั้นดินเผาจริงเป็นลายเส้นเพื่อการเขียนเทียน  

   
รูปแบบที่ 3  การประยุกต์จากลวดลายที่ 1 เน้นที่ลวดลายขดก้นหอยเพื่อให้ลายเป็นสากลยิ่งขึ้น 

 
รูปแบบที่ 4  การประยุกต์จากลวดลายที่ 2 เน้นที่ลวดลายขดก้นหอยเพื่อให้ลายเป็นสากลยิ่งขึ้น 

 
 
 
ตอนที่ 1  การประเมินลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติก  
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ค าชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย /  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความคิดของท่าน  
โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวเลขระดับความคิดเห็น  ดังนี้  

   5  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   4 หมายถึง  ระดับดี 
   3 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  ระดับน้อย 
   1 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

ลวดลายที่ 1 ลวดลายที่ 2 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ด้านความเหมาะสมของลวดลาย 
1.1 ลวดลายมีความเหมาะสมในงานบาติก  

          

1.2 ลวดลายเหมาะสมกับการผลิตผ้าบาติก           
1.3 ลวดลายมีความเป็นสากลสามารถส่ือถึงเอกลักษณ์บ้าน

เชียง 
          

1.4 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์แปรรูป  
ประเภทชุดผ้าปูที่นอน 

          

1.5 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์แปรรูป
ประเภทเก้าอี้พักผ่อน 

          

1.6 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์แปรรูป
ประเภทโคมไฟประดับบ้าน 

          

2. ด้านความสวยงาม 
2.1 ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์
ประเภทของตกแต่งบ้าน 

          

2.2  ลวดลายสามารถปรับเปล่ียนสีต่างๆได้อย่างเหมาะสม           
2.3 การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็น
ลายผ้าบาติกมีความชัดเจน 

          

2.4 การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม           
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ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

ลวดลายที่ 3 ลวดลายที่ 4 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ด้านความเหมาะสมของลวดลาย 
1.1 ลวดลายมีความเหมาะสมในงานบาติก  

          

1.2 ลวดลายเหมาะสมกับการผลิตผ้าบาติก           
1.3 ลวดลายมีความเป็นสากลสามารถส่ือถึงเอกลักษณ์

บ้านเชียง 
          

1.4 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์แปรรูป  
ประเภทชุดผ้าปูที่นอน 

          

1.5 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์แปรรูป
ประเภทเก้าอี้พักผ่อน 

          

1.6 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์แปรรูป
ประเภทโคมไฟประดับบ้าน 

          

2. ด้านความสวยงาม 
2.1 ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์
ประเภทของตกแต่งบ้าน 

          

2.2  ลวดลายสามารถปรับเปล่ียนสีต่างๆได้อย่างเหมาะสม           
2.3 การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็น
ลายผ้าบาติกมีความชัดเจน 

          

2.4 การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม           

 
ข้อเสนอแนะ
อื่นๆ…………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………
………...……………………………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………………… 
 
 

ลงชื่อ…………………………………………. 
(……….……………………………………) 
ต าแหน่ง……………………………………… 
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ข.3 แบบประเมินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป  
แบบประเมิน 

การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
เพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึกจังหวัดอุดรธานี  

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบ 3 ท่าน 
 

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล 
 เพื่อประเมินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป  
 
ค าชี้แจง  แบบประเมินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 

แบ่งออกเป็น2 ชุด ประกอบด้วย 
ชุดที่ 1 แบบสอบถามความพึงพอใจจากงาน SKETCH DESIGN 

ตอนที่ 1  แบบสอบถามความพึงพอใจออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟ

ตกแต่งบ้าน 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น  

ชุดที่ 2 แบบประเมินการออกแบบจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือกและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ตอนที่ 1  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน 
ตอนที่ 2  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน 
ตอนที่ 3  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น  
ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

 คณะผู้วิจัยโครงการใคร่ขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์ในการประเมินผล  เพื่อ
หาความเหมาะสมในการพัฒนาผ้าแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบรับไปยังกลุ่มผู้บริโภค  ดังกล่าวมา 
ณ โอกาสนี้ 

คณะผู้วิจัย 
นางสาวรจนา  จันทราสา 

นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักด์ิ 
นายภานุ  พัฒนปณิธิพงศ์ 
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ชุดที่ 1   แบบสอบถามความพึงพอใจจากงาน SKETCH DESIGN 
ตอนที่ 1  แบบสอบถามความพึงพอใจออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน 

ค าชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย /  ลงในช่องความคิดเห็นตามความคิดของท่าน  
ตอนที่  1   จากแบบ SKETCH DESIGN ท่านคิดว่ารูปแบบชุดผ้าปูท่ีนอนใดมีความน่าสนใจ   เหมาะสมในการ
ผลิตและถูกใจผู้บริโภคที่สุด 

 
(   ) แบบผ้าปูท่ีนอนที่ 1 

 
(   ) แบบผ้าปูท่ีนอนที่ 2 

 
(   ) แบบผ้าปูท่ีนอนที่ 3 

 
ตอนที่ 2  แบบสอบถามความพึงพอใจการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน 

 
(   ) แบบโคมไฟตกแต่งบ้านที่ 1 

 
(   ) แบบโคมไฟตกแต่งบ้านที่ 2 

 
(   ) แบบโคมไฟตกแต่งบ้านที่ 3 

 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นจากแบบ SKETCH DESIGN ท่านคิด
ว่ารูปแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นใดมีความน่าสนใจ   เหมาะสมในการผลิตและถูกใจผู้บริโภคที่สุด 

 
(   ) แบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นท่ี 1 

 
(   ) แบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นท่ี 
2 

 
(   ) แบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นท่ี 3 

 
ข้อเสนอแนอื่นๆ…………………………………………………………………………….…….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………………………………………. 
(……….……………………………………) 
ต าแหน่ง……………………………………
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แบบประเมิน 
การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
เพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึกจังหวัดอุดรธานี  

 
สรุปข้อมูลก่อนการออกแบบ 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคซึ่งเป็นข้อมูลความคิดเห็นทางด้าน
เอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง และความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ  
สามารถสรุปได้ดังนี้ลวดลายบ้านเชียงลายใดที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของบ้านเชียงได้ชัดเจนที่สุด  คือ 
ลายขดก้นหอย 

ผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้างเชียงถ้าน าไปผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี 
ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านมากที่สุด  สามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ดังนี้  

0

10

20

30

40

เฟอร์นิเจอร์ ชดุผ้าปทูีน่อน ชดุผ้าปโูต๊ะ ผ้าม่าน โคมไฟ

เฟอรน์ิเจอร์

ชุดผ้าปูที่นอน

ชุดผ้าปูโต๊ะ

ผ้ามา่น

โคมไฟ

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี 
จากภาพที่ 1 สรุปได้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัด

อุดรธานีจากผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้านเชียงประเภทชุดผ้าปูที่นอน  เช่น ผ้าคลุมเตียง  ผ้าปูท่ีนอน  
ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้างมากที่สุด ร้อยละ  33.33 อันดับที่ 2 คือ เฟอร์นิเจอร์  เช่น เก้าอ้ี   คิด
เป็นร้อยละ 30.16 อันดับที่ 3 คืออ่ืนๆ โปรดระบุ ซึ่งผู้บริโภคมีความคิดเห็นที่ตรงกันในการต้องการ
โคมไฟประดับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.87  
 ผลการวิเคราะห์ลวดลายเพื่อการเขียนบาติกจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน  จาก
รูปแบบลวดลาย 4 ลวดลาย รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมในการผลิตมากที่สุด  
รูปแบบที่ 3  การประยุกต์จากลวดลายที่ 1 เน้นที่ลวดลายขดก้นหอยเพื่อให้ลายเป็นสากลยิ่งขึ้น 
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ชุดที่ 2   แบบประเมินการออกแบบจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เลือก  
ค าชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความคิดของท่าน  

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดตัวเลขระดับความคิดเห็น  ดังนี้  
   5  หมายถึง  ระดับดีมาก 
   4 หมายถึง  ระดับดี 
   3 หมายถึง  ระดับปานกลาง 
   2 หมายถึง  ระดับน้อย 
   1 หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
 

ตอนที่ 1  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน  

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 

1.1 ต าแหน่งการจัดวางผ้าเหมาะสมกับการ
ใช้งาน 

     

1.2 เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านพักอาศัย
หลากสไตล ์

     

2. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต 
2.1 ผ้าไหมไทยมีความเหมาะสมในการผลิต
ผ้าปูท่ีนอน 

     

2.2 รูปแบบการตัดเย็บไม่ยุ่งยาก      
2.3 การซ่อมแซมสามารถท าได้โดย 
ง่ายถ้าเกิดการช ารุด 

     

3. ความสวยงามและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ ์
 3.1  ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับ
งานผลิตภัณฑ์ประเภทชุดผ้าปูที่นอน 

     

3.2 การประยุกต์ลวดลายจาก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติกมี
ความชัดเจน และดูเป็นสากล 

     

3.3 การจัดวางลายมีความเหมาะสม 
สวยงาม 
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ตอนที่ 2  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน  

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 

1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์โคมไฟมีความ
เหมาะสมกับงานผ้าบาติก 

     

1.2 เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านพักอาศัย
หลากสไตล์ 

     

1.3 ต าแหน่งความเหมาะสมของปุ่ม เปิด-ปิด
ในการใช้งาน 

     

2. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต 
2.1 ผ้าไหมแก้วมีความเหมาะสมในการผลิต
โคมไฟตกแต่งบ้าน 

     

2.2 รูปแบบการผลิตไม่ยุ่งยาก      
2.3 การซ่อมแซมสามารถท าได้โดย 
ง่ายถ้าเกิดการช ารุด 

     

2.4 ขนาดของโคมไฟมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน 

     

2.5 โครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนัก
ได้ดี 

     

2.6 วัสดุผลิตโครงสร้างฐานมีความเหมาะสม
กับผ้าบาติก 

     

3. ความสวยงามและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ ์
 3.1  ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับ
งานผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน 

     

3.2 การประยุกต์ลวดลายจาก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติกมี
ความชัดเจน และดูเป็นสากล 

     

3.3 การจัดวางลายมีความเหมาะสม 
สวยงาม 
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ตอนที่ 3  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 

1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นมี
ความเหมาะสมกับงานผ้าบาติก 

     

1.2 เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านพักอาศัย
หลากสไตล์ 

     

1.3 รูปแบบเหมาะสมกับการน่ังพักผ่อน 
สะดวกสบายในการน่ัง 

     

1.4 การดูแลรักษา และการท าความสะอาด
ท าได้ง่าย 

     

2. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิต 
2.1 ผ้าเปลือกไหมมีความเหมาะสมในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 

     

2.2 รูปแบบการผลิตไม่ยุ่งยาก      
2.3 การซ่อมแซมสามารถท าได้โดย 
ง่ายถ้าเกิดการช ารุด 

     

2.4 ขนาดของผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่นมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน 

     

2.5 โครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนัก
ได้ดี 

     

2.6 วัสดุผลิตโครงสร้างมีความเหมาะสมกับ
ผ้าบาติก 

     

3. ความสวยงามและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ ์
 3.1  ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับ
งานผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 

     

3.2 การประยุกต์ลวดลายจาก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติกมี
ความชัดเจน และดูเป็นสากล 

     

3.3 รูปแบบมีความแปลกใหม่ สวยงาม      
3.4 การจัดวางลายมีความเหมาะสม 
สวยงาม 
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ข.4 แบบประเมินความคิดเห็นของสตรีท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่ออกแบบและพัฒนา 

แบบประเมิน 
การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
เพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึกจังหวัดอุดรธานี  

 
สรุปข้อมูลก่อนการออกแบบ 
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคซึ่งเป็นข้อมูลความคิดเห็นทางด้าน
เอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง และความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ  
สามารถสรุปได้ดังนี้ลวดลายบ้านเชียงลายใดที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของบ้านเชียงได้ชัดเจนที่สุด  คือ 
ลายขดก้นหอย 

ผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้างเชียงถ้าน าไปผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี 
ผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านมากที่สุด  สามารถ
สรุปเป็นแผนภูมิความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ดังนี้  
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เฟอร์นเิจอร์ ชุดผ้าปทูีน่อน ชุดผ้าปโูต๊ะ ผ้าม่าน โคมไฟ

เฟอรน์เิจอร์

ชุดผ้าปูทีน่อน

ชุดผ้าปูโต๊ะ

ผ้ามา่น

โคมไฟ

 
ภาพท่ี 1 แผนภูมิแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี 
จากภาพที่ 1 สรุปได้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัด

อุดรธานีจากผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้านเชียงประเภทชุดผ้าปูที่นอน  เช่น ผ้าคลุมเตียง  ผ้าปูท่ีนอน  
ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้างมากที่สุด ร้อยละ  33.33 อันดับที่ 2 คือ เฟอร์นิเจอร์  เช่น เก้าอ้ี   คิด
เป็นร้อยละ 30.16 อันดับที่ 3 คืออ่ืนๆ โปรดระบุ ซึ่งผู้บริโภคมีความคิดเห็นที่ตรงกันในการต้องการ
โคมไฟประดับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.87   
 ผลการวิเคราะห์ลวดลายเพื่อการเขียนบาติกจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน  จาก
รูปแบบลวดลาย 4 ลวดลาย รูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมในการผลิตมากที่สุด  
รูปแบบที่ 3  การประยุกต์จากลวดลายที่ 1 เน้นที่ลวดลายขดก้นหอยเพื่อให้ลายเป็นสากลยิ่งขึ้น 
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ตอนที่ 1   หลักเกณฑ์ในการวัดความคิดเห็น   

ค าชี้แจง   โปรดกาเครื่องหมาย  /  ลงในช่องระดับความคิดเห็นตามความคิดของท่าน  
 

ผลิตภัณฑ์ประเภทชุดผ้าปูที่นอน 
 

 
ตอนที่ 1  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน  

ข้อ รายละเอียด 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical 
Function) พิจารณาจาก 
1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน 

     

1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้      
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน      
1.4 การบ ารุงรักษา  การท าความสะอาด      
1.5 ความแข็งแรงทนทาน      

2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณา
จาก 
2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบ
ของลวดลายบนชิ้นงาน 

     

2.2ความงามด้านลายเส้นเทียน และการ
ระบายสี 

     

2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ      
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์      
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ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน 

 
ตอนที่ 2  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน  

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical 
Function) พิจารณาจาก 
1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน 

     

1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้      
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน      
1.4 การบ ารุงรักษา  การท าความสะอาด      
1.5 ความแข็งแรงทนทาน      

2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณา
จาก 
2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบ
ของลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 

     

2.2ความงามด้านลายเส้นเทียน และการ
ระบายสี 

     

2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ      
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์      
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ผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 

 
ตอนที่ 3  แบบประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น  

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical 
Function) พิจารณาจาก 
1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน 

     

1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้      
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน      
1.4 การบ ารุงรักษา  การท าความสะอาด      
1.5 ความแข็งแรงทนทาน      

2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณา
จาก 
2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบ
ของลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 

     

2.2ความงามด้านลายเส้นเทียน และการ
ระบายสี 

     

2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ      
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์      

 
ข้อเสนอแนอื่นๆ…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน  
 

www.ssru.ac.th



 

 

129 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ค.  ภาพการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
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ภาพ ค.1 ภาพการเก็บข้อมูลลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปร

รูปเพ้นท์บาติก ห้างหุ้นส่วนจ ากัดใบหม่อน  
 

 
ภาพ ค.2  ภาพการเก็บข้อมูลขั้นตอนการผลิตผ้าบาติก ร้านแก้วกัลยา  
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ภาพ ค.3  ภาพการเก็บข้อมูลสอบถามขั้นตอนการผลิตผ้าบาติก  และประเภทของผ้าทอมือ  

กลุ่มเมืองไม้บาติก 
 

 
ภาพ ค.4  การผลิตผ้าบาติกเพื่อจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยห้างหุ้นส่วนจ ากัดใบหม่อน 
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ภาพ ค.5 ประเมินความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ผ้าที่ออกแบบและพัฒนา โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ภาคผนวก ง.  ภาพการเก็บข้อมูลด้านการตลาด เพื่อเป็นแนวทางการจ าหน่าย  

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกลุ่มผู้ผลิต 
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ภาพ ง.1  สอบถามข้อมูลด้านการตลาด  เพื่อเป็นแนวทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ต้นแบบจาก

กลุ่มผู้ผลิต  คุณทิวารุ่ง  ก าหนดแน่ เจ้าของกิจการห้างหุ้นส่วนจ ากัดใบหม่อน 
 

     
ภาพ ง.2 ผู้ผลิตแนะน าเรื่องการท าบรรจุภัณฑ์เพื่อการจ าหน่าย และการติดตราสินค้าเพื่อสร้าง

ความจดจ าแก่ผู้บริโภค 
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ประวัติคณะผู้วิจัย 
 
ประวัตินักวิจัย 
1. ชื่อ-สกุล       นางสาวรจนา จันทราสา  MISS. ROSJANA   CHANDHASA 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย  
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร  
 สังกัด  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย   

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4. ที่ตั้ง  1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมานคร 10300 

โทรศัพท์ท่ีท างาน 02-160-1438, 02-160-1410 โทรสาร 02-160-1440  
โทรศัพท์มือถือ   081-901-4116  
อีเมลล์   oh_subic@hotmail.com  

 
5. ประวัติการศึกษา 

ปีที่จบ 
การศึกษา 

ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2545 
 
 

2547 

ปริญญาตร ี
 
 
ปริญญาโท 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต 
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

สาขาศิลป
อุตสาหกรรม 
 
สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 
 
 
ไทย 

 
6.   สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 มีความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบกราฟิก และผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน 

7. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
 2544  การออกแบบชุดเครื่องปั้นดินเผาส าหรับอาหารญี่ปุ่นร้านคินโคกุ 
 2547 การศึกษาและพัฒนาเครื่องพอกแป้งส าหรับงานหัตถกรรมพอกโฟม 

2548   ลิขสิทธิ์การออกแบบโคมไฟจากต้นโสน และลิขสิทธิ์การออกแบบเชิงเทียนจากต้นโสน 
 2551   การศึกษาและพัฒนาแป้งประกอบอาหารเพื่อการท าหุ่นจ าลองส าหรับสาขาวิชา

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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2551     การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2552     การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟประหยัดพลังงาน
จากต้นโสนหางไก่ (ทุน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

2552     การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
ส าหรับวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 

2553 การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัด
อุดรธานี (งบประมาณแผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

8.  ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
2552     รางวัลพระราชทานจากพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร   

ผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย) 
ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 

2552     รางวัลการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น เรื่อง บรรจุภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวาน
ไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัย
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 
2552 

2552     รางวัลชมเชยโครงการประกวด บันลือบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 ประเภท การ์ตูน
สร้างสรรค์ 

2553    รางวัลชนะเลิศ  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  การประชุมทางวิชาการ
ของเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี  2553  หัวข้อ “การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”  ระหว่างวันที่  26-28  
พฤษภาคม  2553 ณ  โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น และอุทยาน
เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เรื่อง การน าเอกลักษณ์
ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์    บาติกเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก จ .อุดรธาน ี
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9.  การน าเสนอผลงาน/ผลงานตีพิมพ์ 
2552  เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทอง
ธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552  

2552 เรื่อง     การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุ   ขนมหวานไทย ฉบับที่6 เดือน กรกฎาคม –สิงหาคม 
2552 (วาสารวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี สกว. ) 

2552    เรื่อง   การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านจากต้นโสนห่างไก่ 
(การประชุมวิชาการร าไพพรรณี) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ระหว่างวันที่ 
20-21 ธันวาคม 2552 (Proceedings) 

2553 เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟดอกไม้ประดิษฐ์จากต้นโสนหางไก่ (การประชุม
วิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหว่าง
วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2553(Proceedings) 

      2553  เรื่อง การน าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
เพ้นท์บาติกเพื่อเป็น     แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จ .อุดรธานี (การ
ประชุมทางวิชาการของเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี 2553
หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”ระหว่างวันที่ 
26-28 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) 
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ประวัตินักวิจัยร่วม 
1. ชื่อ-สกุล       นางสาวกนิษฐา เรืองวรรณศักด์ิ   MISS. KANITTHA RUNGWANNASAK 
2. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร  

สังกัด คณะเทคโนโลยี    สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

4. ที่ตั้ง 64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ท่ีท างาน  042-348484 
โทรศัพท์มือถือ    086-642-7781 
อีเมลล์       pooooly4@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ 

การศึกษา 
ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2545 
 
 
 

2547 

ปริญญาตร ี
 
 
 
ปริญญาโท 

ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
บัณฑิต  
 
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

สาขาศิลป
อุตสาหกรรม เกียรติ
นิยมอันดับ 2 
 
สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกร
รม   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 
 
 
 
ไทย 

 
6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 มีความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกแบบกราฟิก และผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้าน 

7. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
2544  โครงการออกแบบโต๊ะกิจกรรมสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ส าหรับเด็กอนุบาล  
2547  การศึกษาและพัฒนาเครื่องต้มผ้าบาติกเพื่อการลอกเทียน ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  
2552     การพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทของตกแต่งบ้านโคมไฟประหยัดพลังงานจากต้น

โสนหางไก่ (ทุน UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
2552    การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านส าหรับ

วิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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2553 การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป
เพ้นท์บาติกเพื่อ พัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี 
(งบประมาณแผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 

 
8.   ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
 
2549   รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมระดับครูอาจารย์ ในการออกแบบสื่อการ

เรียนการสอน "ด้านโภชนาการ" จัดโดย บริษัทเนสล์ (ไทย) จ ากัดร่วมกับกรมอนามัย
กระทรวง      สาธารณสุข และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2549   รางวัลชนะเลิศ ออกแบบบล็อกแก้วลายเดี่ยว จ านวน 6 ก้อน ระดับประชาชนทั่วไป   
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ออกแบบบล็อกแก้วลายชุด 6 ก้อน ระดับประชาชนทั่วไป  
  จัดโดยบริษัทบางกอกคริสตัลจ ากัด 
2550  รางวัลนิยายภาพยอดเยี่ยม    ระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศน์   โครงการประกวด

หนังสือการ์ตูนนิยายภาพ (Comic book) "รู้เก็บ รู้ใช้” ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนม์มายุครบ 80 พรรษา    จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2552     รางวัลชมเชยโครงการประกวด บันลือบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 1 ประเภท การ์ตูน
สร้างสรรค์ 
2553    รางวัลชนะเลิศ  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  การประชุมทางวิชาการของ

เครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี  2553  หัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”  ระหว่างวันที่  26-28  พฤษภาคม  2553 ณ  
โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น และอุทยานเกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เรื่อง การน าเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์    บาติกเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ที่ระลึก จ.อุดรธานี 
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ประวัตินักวิจัยร่วม 
1. ชื่อ-สกุล       นายภานุ พัฒนปณิธิพงศ์      MR.PANU PATTANAPANITHIPONG             
2. ต าแหน่งปัจจุบัน      อาจารย์ประจ าหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ 
3. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมทั้งโทรศัพท์และโทรสาร  

สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4. ที่ตั้ง เลขที่ 1 หมู่ 20 ต ำบล คลองหนึ่ง อ ำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธำนี 13180  
โทรศัพท์ท่ีท างาน   02-529-3829  
โทรศัพท์มือถือ   089-121-8212  
อีเมลล์ panu.55@hotmail.com 

5. ประวัติการศึกษา 
ปีที่จบ 

การศึกษา 
ระดับปริญญา ปริญญา สาขาวิชา ชื่อสถาบันฯ ประเทศ 

2546 
 

 
2550 

ปริญญาตร ี
 
 
ปริญญาโท 

วิทยาศาสตร
บัณฑิต 
 
ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม
มหาบัณฑิต 

สาขาเทคโนโลย ี
เซรามิกส์ 
 
สาขาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาห
กรรม   

สถาบันราชภัฏพระนคร  
 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ไทย 
 
 
ไทย 

 
6. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ   
 มีความช านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน การ
พัฒนาเนื้อดินและเคลือบ ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์  

7. ประสบการณ์ด้านงานวิจัย  
2545  การทดลองท าเตาผิงจากดินเหนียวราชบุรี 
2550 ผลของการพัฒนาดินตะกอนประปาที่มีต่อคุณสมบัติทางกายภาพและรูปแบบ

เครื่องปั้นดินเผา 

2551 การพัฒนาตะกอนประปาเพื่อใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผา (ทุนสถาบันวิจัยและ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์) 

2551     การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา) 
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2552     การศึกษาและพัฒนาต้นโสนหางไก่เพื่อประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน
ส าหรับวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา) 

2552  การศึกษาและพัฒนาตะกอนน้ าดิบจากการผลิตน้ าประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในงาน
หัตถอุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจังหวัดปทุมธานี 
(ทุนเครื่อข่ายการวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สกอ. ) 

2553 การศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัด
อุดรธานี (งบประมาณแผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ) 

2553  หัวหน้าโครงการวิจัย การแปรรูปตะกอนน้ าดิบจากการผลิตน้ าประปาเพื่อประยุกต์ใช้
ในงานอุตสาหกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา ประเภทอิฐและกระเบื้อง  (งบประมาณ
แผ่นดินปี 53 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ) 

8.  ผลงานท่ีได้รับรางวัล 
2550   รางวัลเหรียญทองแดง “โครงการประกวดผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์   

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” สาขาสิ่งแวดล้อม โดยได้ส่งผล
งาน “เครื่องปั้นดินเผาจากตะกอนประปา” กระทรวงพาณิชย์ กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

2552     ผลงานวิจัยดีเด่นเรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวานไทย   (การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพื่อ
แผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2552 

2552     รางวัลการเขียนแผนธุรกิจดีเด่น เรื่อง บรรจุภัณฑ์เซรามิกส์บรรจุขนมหวาน
ไทย (การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏครั้งที่ 1 เรื่อง การวิจัย
พัฒนาท้องถิ่นเพื่อแผ่นดินไทย) ณ อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 
2552 

2553    รางวัลชนะเลิศ  การน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย  การประชุมทางวิชาการ
ของเครือข่ายวิจัย สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ประจ าปี  2553  หัวข้อ “การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากด้วยแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”  ระหว่างวันที่  26-28  
พฤษภาคม  2553 ณ  โรงแรมโฆษะ อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น และอุทยาน
เกษตร  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เรื่อง การน าเอกลักษณ์
ลวดลายบ้านเชียงโดยประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์    บาติกเพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึก จ .อุดรธาน ี
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