
บทที่  4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชีย งเพื่อใช้ในการประยุกต์
ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกจังหวัดอุดรธานีมีแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรายข้อดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นทางด้านเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง และความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ  

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง น ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์
ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมสวยงามโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ 
จ านวน 3 ท่าน และผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน ดังนี้ 

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
4.3  สรุปผลงานการออกแบบเพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
4.4 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  

 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นทางด้านเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง และความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ 
  
ตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภค สตรีจังหวัดอุดรธานี 100 คน  

(ก่อนท าการออกแบบ) 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 

1. การศึกษา   ประถมศึกษา 14 14.00 

มัธยมศึกษา 36 36.00 
ปริญญาตรี 42 42.00 
สูงกว่าปริญญาตรี 8 8.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)   
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 

2. ท่านมีความรู้เร่ืองเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
หรือไม่ 
รู้ 

 
100 

 
100.00 

ไม่รู้ 0 0.00 

3. ท่านเคยเห็นผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกบ้านเชียง
หรือไม่ 
เคย 

 
100 

 
100.00 

ไม่เคย 0 0.00 
4. ลวดลายบ้านเชียงลายใดที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของ

บ้านเชียงได้ชัดเจนที่สุด 

  ลายขดก้นหอย 

65 65.00 

  ลายขอเกี่ยว และลายทาบเชือก 

6 6.00 

  ลายโค้งแบบลูกคลื่น 

14 14.00 

  ลายรูปไข่ทับกันเป็นลูกโซ่ 

3 3.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 

 

  ลายเขียนสีเรขาคณิต 

0 0.00 

  ลายเขียนสีรูปงู 

4 4.00 

  ลายคล้ายดวงตา 

8 8.00 

5. ท่านเคยเห็นผ้าลายบ้านเชียงหรือไม่ 
เคย (ตอบข้อ 6) 

 
55 

 
55.00 

ไม่เคย 45 45.00 
6. ผ้าลายบ้านเชียงที่เห็นเป็นผ้าประเภทใด 

ผ้าทอมือลายบ้านเชียง เช่น ผ้าไหม  ผ้าฝ้าย 
 

21 
 

38.18 
ผ้าสกรีนลายบ้านเชียง 21 38.18 

ผ้าเพ้นท์ลายบ้านเชียง ประเภทสีอะครีลิค เพ้นท์สีเขียน
ผ้า 

13 23.64 

อ่ืนๆโปรดระบุ 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)    
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 

7. ถ้ามีการน าลวดลายบ้างเชียงมาประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์ผ้าบาติก เพื่อพัฒนา
รูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึก
จังหวัดอุดรธานีท่านคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ 
เหมาะสม 

 
 
 
 

100 

 
 
 
 

100.00 
ไม่เหมาะสม 0 0.00 

8. การซื้อผ้าเพ้นท์บาติก ประเภทผ้าผืนมีปัจจัยอะไร
เป็นส าคัญ 
สีสันที่ปรากฏ 

 
 

31 

 
 

31.00 
ลวดลายที่ปรากฏ 26 26.00 
ความประณีตในการเขียน และลงสี 38 38.00 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 5 5.00 

9. ท่านต้องการผ้าเพ้นท์บาติกที่มีลักษณะอย่างไร 
ลวดลายเต็มผืนผ้า 

 
49 

 
49.00 

ลวดลายบริเวณชายผ้า 35 35.00 

ลวดลายตรงกลางผ้า 14 14.00 

อ่ืนๆ โปรดระบุ 2 2.00 
10. จากผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้างเชียงถ้าน าไปผลิต

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของท่ีระลึกจังหวัดอุดรธานี 
ท่านมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภท
ใดมากที่สุด 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกาย  (ตอบข้อ 11) 

 
 

 
37 

 
 

 
37.00 

ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ตอบข้อ 12) 63 63.00 
อ่ืนๆ โปรดระบุ 0 0.00 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)     
ล าดับที ่ รายการ จ านวน ร้อยละ 

11. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่างกายแบบใดท่ีท่านต้องการ
มากที่สุด 
ชุดล าลอง  

 
 

10 

 
 

27.02 
ชุดสูท 3 8.11 
กระเป๋าสตรี  เช่น กระเป๋าท างาน  กระเป๋าสะพาย  
กระเป๋าสตางค์ 

 
7 

 
18.92 

ผ้าคลุมไหล่ 8 21.62 

หมวก 1 2.70 

ผ้าคาดเอว 2 5.41 

เครื่องประดับ เช่น ที่คาดผม  กิ๊ปติดผม  ต่างหู  จี้ห้อย
คอ 

4 10.81 

อ่ืนๆ โปรดระบุ 2 5.41 
12. ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านแบบใดท่ีท่านต้องการมาก

ที่สุด  
เฟอร์นิเจอร์  เช่น เก้าอ้ี    

 
19 

 
30.16 

ชุดผ้าปูที่นอน เช่น ผ้าคลุมเตียง  ผ้าปูท่ีนอน  ปลอก 
หมอน ปลอกหมอนข้าง 

 
21 

 
33.33 

ชุดผ้าปูโต๊ะ เช่น ผ้าคลุมโต๊ะ  ผ้ารองจาน  ผ้ารองแก้ว 9 14.29 
ผ้าม่าน 4 6.35 

อ่ืนๆ โปรดระบุ 10 15.87 

 
 สรุป จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคซึ่งเป็นข้อมูลความ
คิดเห็นทางด้านเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง และความต้องการผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพื่อน ามาใช้ใน

www.ssru.ac.th



 71 

การออกแบบ  สามารถสรุปได้ดังนี้ลวดลายบ้านเชียงลายใดที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของบ้านเชียงได้ชัดเจน
ที่สุดคือ ลายขดก้นหอยคิดเป็นร้อยละ 65.00 ผู้บริโภคเคยเห็นผ้าลายบ้างเชียงร้อยละ 55 เป็นผ้าทอ
มือและผ้าสกรีลาย ร้อยละ 38.18 ผู้บริโภคมีความเห็นที่ตรงกันในการน าลวดลายบ้างเชียงมา
ประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์ผ้าบาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่
ระลึกจังหวัดอุดรธานีคิดเป็นร้อยละ 100.00 การซื้อผ้าเพ้นท์บาติก ประเภทผ้าผืนมีปัจจัยส าคัญดังนี้ 
ความประณีตในการเขียน และลงสี ร้อยละ 38.00  สีสันที่ปรากฏ ร้อยละ31.00  ลวดลายที่ปรากฏ 
ร้อยละ26.00  อ่ืนๆ โปรดระบุ ร้อยละ 5.00 ประกอบด้วย ราคาและประโยชน์ในการน ามาใช้งาน  
ทางด้านความต้องการลักษณะของผ้าเพ้นท์บาติก ผู้บริโภคต้องการผ้าเพ้นท์ลวดลายเต็มผืนผ้า ร้อย
ละ 49.00 ลวดลายบริเวณชายผ้า ร้อยละ 35.00  ลวดลายตรงกลางผ้า  ร้อยละ 14.00 อ่ืนๆ โปรดระบุ 
ร้อยละ2.00  ขึ้นอยู่กับลวดลายกับขนาดของผ้า และตามความเหมาะสมของแบบ  ผ้าเพ้นท์บาติกลาย
บ้างเชียงถ้าน าไปผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี ผู้บริโภคมีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมประเภทผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 63.00  สามารถสรุปเป็น
แผนภูมิความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคได้ดังนี้  
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เฟอร์นิเจอร์ ชดุผ้าปูที่นอน ชดุผ้าปูโต๊ะ ผ้ามา่น โคมไฟ

เฟอร์นิเจอร์

ชุดผ้าปูที่นอน

ชุดผ้าปูโตะ๊

ผ้าม่าน

โคมไฟ

 
ภาพท่ี 4.1 แผนภูมิแสดงความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี 
 จากภาพที่ 4.1 สรุปได้ว่าผู้บริโภคมีความต้องการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึก

จังหวัดอุดรธานีจากผ้าเพ้นท์บาติกลายบ้านเชียงประเภทชุดผ้าปูที่นอน  เช่น ผ้าคลุมเตียง  ผ้าปูท่ีนอน  
ปลอกหมอน ปลอกหมอนข้างมากที่สุด ร้อยละ  33.33 อันดับที่ 2 คือ เฟอร์นิเจอร์  เช่น เก้าอ้ี   คิดเป็น
ร้อยละ 30.16 อันดับที่ 3 คืออ่ืนๆ โปรดระบุ ซึ่งผู้บริโภคมีความคิดเห็นที่ตรงกันในการต้องการโคมไฟ
ประดับบ้าน คิดเป็นร้อยละ 15.87  
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง น ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อให้ได้ชิ้นงานท่ีเหมาะสม สวยงาม 

โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก 
จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง  สตรีชาวอุดรธานี 100 คน สรุปว่า ลวดลายที่สื่อถึง

เอกลักษณ์บ้านเชียงมากท่ีสุดคือ ลายขดก้นหอย  ผู้วิจัยจึงได้น าลวยลายจากเครื่องปั้นดินเผามา
ประยุกต์เป็นลวดลายผ้ามีขั้นตอน ดังนี้ 

 

       
ภาพท่ี 4.2  การประยุกต์ลายบ้านเชียงจากเครื่องปั้นดินเผาจริงเป็นลายเส้นเพื่อการเขียนเทียน1 

 

   
ภาพท่ี 4.3  การประยุกต์ลายบ้านเชียงจากเครื่องปั้นดินเผาจริงเป็นลายเส้นเพื่อการเขียนเทียน2 

 

 
ภาพท่ี 4.4   การประยุกต์จากลวดลายที่ 1 เน้นที่ลวดลายขดก้นหอยเพื่อให้ลายเป็นสากลยิ่งขึ้น  

 

 
ภาพท่ี 4.5   การประยุกต์จากลวดลายที่ 2 เน้นที่ลวดลายขดก้นหอยเพื่อให้ลายเป็นสากลยิ่งขึ้น 

 การประยุกต์ลวดลายบ้านเชียง  น ามาออกแบบลวดลายผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  ดังนี้  
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ลวดลายที่ 1 

 

  
ภาพท่ี 4.6 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 1 

 
ลวดลายที่ 2 

 

 
 

 

ภาพท่ี 4.7 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 2 
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ลวดลายที่ 3 

 

  
ภาพท่ี 4.8 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 3 

 
ลวดลายที่ 4 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.9 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่  4
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จากลวดลายผ้าที่ออกแบบ และภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ น าไปสอบถามผู้ผลิต

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน  เพื่อให้ได้มาซึ่งลวดลายผ้าที่เหมาะสมกับการผลิตผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  
  
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์
ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน 

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

ลวดลายที่ 1 ลวดลายที่ 2 ลวดลายที่ 3 ลวดลายที่ 4 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 

1. ด้านความเหมาะสมของลวดลาย 
1.1 ลวดลายมีความเหมาะสมในงาน

บาติก  
5.00 0.00 3.33 0.58 5.00 0.00 3.66 0.58 

1.2 ลวดลายเหมาะสมกับการผลิตผ้า
บาติก 

4.33 0.58 3.33 0.58 5.00 0.00 3.00 0.00 

1.3 ลวดลายมีความเป็นสากล
สามารถส่ือถึงเอกลักษณ์บ้าน
เชียง 

4.33 1.15 4.00 1.00 4.33 0.58 3.66 0.58 

1.4 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ชุดผ้าปูที่นอน 

3.66 0.58 3.67 0.58 5.00 0.00 4.33 0.58 

1.5 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเก้าอี้
พักผ่อน 

4.66 0.58 2.33 0.58 4.67 0.58 2.67 0.58 

1.6 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูป ชุดผ้าปูที่นอน 3.66 0.58 3.67 0.58 5.00 0.00 4.33 0.58 

1.7 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทเก้าอี้
พักผ่อน 

4.66 0.58 2.33 0.58 4.67 0.58 2.67 0.58 

1.8 ลวดลายมีความเหมาะสมกับงาน
ผลิตภัณฑ์แปรรูปประเภทโคมไฟ
ประดับบ้าน 

4.00 1.00 3.00 1.00 4.00 1.00 4.00 0.00 

ผลรวมด้านความเหมาะสมของลวดลาย 4.33 0.65 3.27 0.72 4.66 0.36 3.55 0.39 
ระดับความคิดเห็น มาก ปานกลาง มากที่สุด มาก 
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ตารางท่ี 4.2(ต่อ)  

ข้อ รายละเอียด 
ระดับความคิดเห็น 

ลวดลายที่ 1 ลวดลายที่ 2 ลวดลายที่ 3 ลวดลายที่ 4 

 S.D.  S.D.  S.D.  S.D. 
2. ด้านความสวยงาม 

2.1 ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับ
งานผลิตภัณฑ์ประเภทของตกแต่งบ้าน 

5.00 0.00 3.66 0.58 5.00 0.00 4.00 0.00 

2.2  ลวดลายสามารถปรับเปล่ียนสีต่างๆได้
อย่างเหมาะสม 

5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 5.00 0.00 

2.3 การประยุกต์ลวดลายจาก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติก
มีความชัดเจน 

5.00 0.00 4.00 1.00 5.00 0.00 4.00 1.00 

2.4 การจัดวางลายมีความเหมาะสม 
สวยงาม 

4.00 0.00 3.33 0.58 5.00 0.00 3.66 0.58 

ผลรวมด้านความสวยงาม 4.75 0.00 3.99 0.54 5.00 0.00 4.16 0.39 
ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 
ผลรวมทั้ง 2 ด้าน 4.54 0.33 3.63 0.63 4.83 0.18 3.85 0.39 

ระดับความคิดเห็น มากที่สุด มาก มากที่สุด มาก 

 
 สรุป  จากตารางที่ 4. 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินผลการออกแบบลวดลาย
เอกลักษณ์บ้านเชียงที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน 3 ท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้ลวดลายบ้านเชียงลายท่ีมีความเหมาะสมกับงานเพ้นท์ผ้าบาติก
ที่สุด คือ ลวดลายที่ 3 ( =4.83)  และลวดลายที่ 1 ( =4.54) ตามล าดับ  ลวดลายที่ 2 และ
ลวดลายที่ 4 มีความเหมาะสมระดับมาก  หากแจงเป็นรายข้อสรุปได้ดังนี้   

ด้านความเหมาะสมของลวดลาย ลวดลายที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด ( =4.66) มี
ความเหมาะสมในงานบาติก การผลิต และการแปรรูปชุดผ้าปูที่นอนมากที่สุด   ลวดลายที่ 1 และ
ลวดลายที่ 4 มีความเหมาะสมของลวดลายระดับมาก  ลวดลายที่ 2 มีความเหมาะสมระดับปาน
กลางด้านความสวยงาม ลวดลายที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด ( =5.00) มีความเหมาะสม
กับการผลิตผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน  การปรับเปลี่ยนสี  การประยุกต์ลวดลายเครื่องปั้นดินเผา
เป็นลายผ้าบาติก และการจัดวางลวดลายสวยงาม  รองลงมาคือลวดลายที่ 1 มีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด ( =4.75)  ลวดลายที่ 4 และ ลวดลายที่  2  มีความเหมาะสมระดับมาก
ตามล าดับ 
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4.2.2  ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านลวดลายโดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน  สรุปได้
ลวดลายที่ 3 ในการผลิตผ้าบาติก  น ามาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 3 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ ชุดผ้าปูที่นอน  โคมไฟตกแต่งบ้าน  และเก้าอ้ีนั่งเล่นสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านการ
ออกแบบ 3 ท่านได้ผลสรุปดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์สรุปความพึงพอใจในงานออกแบบ SKETCH  DESIGN 
ข้อ งานออกแบบ SKETCH  DESIGN จ านวน ร้อยละ 
1. ชุดผ้าปูที่นอน แบบที่ 1 

 

0 0 

ชุดผ้าปูที่นอน แบบที่ 2 

 

1 33.33 

ชุดผ้าปูที่นอน แบบที่ 3 

 

2 66.66 
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ตารางท่ี 4.3(ต่อ)  
ข้อ งานออกแบบ SKETCH  DESIGN จ านวน ร้อยละ 
2. โคมไฟตกแต่งบ้าน แบบที่ 1 

 

0 0 

โคมไฟตกแต่งบ้าน แบบที่ 2 

 

0 0 

โคมไฟตกแต่งบ้าน แบบที่ 3 

 

3 100.00 

3. ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น แบบที่ 1 

 

3 100.00 

ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น แบบที่ 2 

 

0 0 

 ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น แบบที่ 3 

 

0 0 
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 สรุป   จากตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์สรุปความพึงพอใจในงานออกแบบ SKETCH  
DESIGN โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ 3 ท่าน สรุปได้ดังนี้ ชุดผ้าปูที่นอนแบบที่ 3 ระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 66.66  โคมไฟตกแต่งบ้านแบบที่ 3 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 100 และเก้าอ้ีนั่งเล่นแบบที่ 1 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด ร้อยละ 100 
 ข้อเสนอแนะในงานออกแบบ SKETCH  DESIGN  

1. ควรมีการจัดชุดสีของผ้าให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและเป็นตัวเลือก
ให้แก่กลุ่มผู้บริโภค   

2. ควรน าเสนอเรื่อง  สไตล์ ของงาน ดีไซน์ มาสนับสนุนรวมไปถึง  เทรนของ
ตกแต่งบ้าน ปี 2010-2012  ด้วยจะดีมาก เช่น สี วัสดุ พี้นผิว เป็นต้น 

จากผลการวิเคราะห์ สรุปผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์ รูปแบบที่ได้คัดเลือกน าประเมินการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์   โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ 3 ท่าน ก่อนน าไปผลิตต้นแบบจริง 
สรุปผลได้ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.4  ตารางสรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปผลิตต้นแบบ  
ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่ง

บ้าน 
ผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงาน  

ออกแบบ3 ท่าน 
ข้อ รายละเอียด  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 

1.1 ต าแหน่งการจัดวางผ้าเหมาะสมกับการใช้งาน 
 

4.66 
 

0.57 
 

มากที่สุด 
1.2 เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านพักอาศัยหลากสไตล์  4.66 0.57 มากที่สุด 

ผลรวมด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.66 0.57 มากที่สุด 
2. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

2.1 ผ้าไหมไทยมีความเหมาะสมในการผลิตผ้าปูที่นอน 
 

3.66 
 

0.57 
 

มาก 
2.2 รูปแบบการตัดเย็บไม่ยุ่งยาก 4.00 0.00 มาก 
2.3 การซ่อมแซมสามารถท าได้โดยง่ายถ้าเกิดการช ารุด 4.33 1.15 มาก 

ผลรวมด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 3.99 0.57 มาก 
3. ความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 

 3.1  ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์
ประเภทชุดผ้าปูที่นอน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.2 การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
เป็นลายผ้าบาติกมีความชัดเจน และดูเป็นสากล 

4.66 0.57 มากที่สุด 

3.3 การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม 5.00 0.00 มากที่สุด 
ผลรวมด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 4.88 0.19 มากที่สุด 

ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน 4.49 0.42 มาก 

 
 สรุป  จากตารางที่ 4.5 ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ3 ท่าน  สรุปได้ดังนี้ ชุดผ้าปูที่นอนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่
ที่ระดับมาก ( =4.49) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็น
เอกลักษณ์มีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ( =4.88) ซึ่งด้านลวดลายมีความสวยงาม และ
การจัดวางลายเหมาะสม สวยงาม ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
( =4.66) การจัดวางลายผ้า การใช้งานเหมาะสมกับบ้านหลากสไตล์  ความเหมาะสมของวัสดุ
กับกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมาก ( =3.99)  
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 ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน คือ การน าผ้าไหมมาผลิตเป็นผ้าปูท่ีนอนอาจท า
ให้การดูแลรักษายุ่งยาก  เกิดรอยยับได้ง่าย  และรอยต่อผ้าควรมีให้น้อยที่สุดในกระบวนการผลิต 
และควรค านึงถึงบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจ าหน่าย 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
งานออกแบบ3 ท่าน 
ข้อ รายละเอียด  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 

1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์โคมไฟมีความเหมาะสมกับงาน
ผ้าบาติก 

4.66 0.57 มากที่สุด 

1.2 เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านพักอาศัยหลากสไตล์ 4.00 0.00 มาก 
1.3 ต าแหน่งความเหมาะสมของปุ่ม เปิด-ปิดในการใช้งาน 4.33 0.57 มาก 

ผลรวมด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.33 0.38 มาก 
2. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

2.1 ผ้าไหมแก้วมีความเหมาะสมในการผลิตโคมไฟตกแต่ง
บ้าน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.2 รูปแบบการผลิตไม่ยุ่งยาก 3.66 0.57 มาก 
2.3 การซ่อมแซมสามารถท าได้โดยง่ายถ้าเกิดการช ารุด 4.66 0.57 มากที่สุด 
2.4 ขนาดของโคมไฟมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้งาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.5 โครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.6 วัสดุผลิตโครงสร้างฐานมีความเหมาะสมกับผ้าบาติก 5.00 0.00 มากที่สุด 

ผลรวมด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4.72 0.19 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
ข้อ รายละเอียด  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
3. ความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 

 3.1  ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์
โคมไฟตกแต่งบ้าน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.2 การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
เป็นลายผ้าบาติกมีความชัดเจน และดูเป็นสากล 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.3 การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม 5.00 0.00 มากที่สุด 
ผลรวมด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่ง
บ้าน 

4.68 0.19 มากที่สุด 

 
 สรุป  จากตารางที่ 4.6 ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ3 ท่าน  สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน มีระดับความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด  ( =4.68) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ด้านความสวยงาม
และลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ( =5.00) ซึ่งด้านลวดลายมี
ความสวยงาม การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติกมีความ
ชัดเจน ดูเป็นสากล และการจัดวางลายเหมาะสม สวยงาม ความเหมาะสมของวัสดุกับกรรมวิธี
การผลิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.72) การน าวัสดุ ผ้าไหมแก้วมาใช้มีความเหมาะสมในการ
ผลิตโคมไฟตกแต่งบ้าน ขนาดของโคมไฟมีความเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน และ
โครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก 
( =4.33) ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์โคมไฟมีความเหมาะสมกับงานผ้าบาติก  
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ตารางท่ี 4.7 ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงาน  
ออกแบบ3 ท่าน 

ข้อ รายละเอียด  S.D. ระดับความ
คิดเห็น 

1. ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 
1.1 รูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้น่ังเล่นมีความเหมาะสมกับ
งานผ้าบาติก 

4.66 0.57 มากที่สุด 

1.2 เหมาะสมกับการใช้งานในบ้านพักอาศัยหลากสไตล์ 4.33 1.15 มาก 
1.3 รูปแบบเหมาะสมกับการน่ังพักผ่อน สะดวกสบายใน
การน่ัง 

4.00 0.00 มาก 

1.4 การดูแลรักษา และการท าความสะอาดท าได้ง่าย 4.66 0.57 มากที่สุด 
ผลรวมด้านความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย 4.41 0.57 มาก 

2. ความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
2.1 ผ้าเปลือกไหมมีความเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์
เก้าอ้ีนั่งเล่น 

4.33 1.15 มาก 

2.2 รูปแบบการผลิตไม่ยุ่งยาก 4.66 0.57 มากที่สุด 
2.3 การซ่อมแซมสามารถท าได้โดย 
ง่ายถ้าเกิดการช ารุด 

4.00 0.00 มาก 

2.4 ขนาดของผลิตภัณฑ์เก้าอี้น่ังเล่นมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน 

4.66 0.57 มากที่สุด 

2.5 โครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี 4.66 0.57 มากที่สุด 
2.6 วัสดุผลิตโครงสร้างมีความเหมาะสมกับผ้าบาติก 4.66 0.57 มากที่สุด 

ผลรวมด้านความเหมาะสมกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 4.49 0.57 มาก 
3. ความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 

 3.1  ลวดลายมีความสวยงามเหมาะสมกับงานผลิตภัณฑ์
เก้าอ้ีนั่งเล่น 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3.2 การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
เป็นลายผ้าบาติกมีความชัดเจน และดูเป็นสากล 

5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
ข้อ รายละเอียด  S.D. ระดับความ

คิดเห็น 
 3.3 รูปแบบมีความแปลกใหม่ สวยงาม 5.00 0.00 มากที่สุด 

3.4 การจัดวางลายมีความเหมาะสม สวยงาม 5.00 0.00 มากที่สุด 
ผลรวมด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ 5.00 0.00 มากที่สุด 

ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 4.63 0.38 มากที่สุด 
  

สรุป  จากตารางที่ 4.7 ผลการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น โดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ3 ท่าน  สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่นมีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด  ( =4.63) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ด้านความสวยงามและ
ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ( =5.00) ซึ่งด้านลวดลายมีความ
สวยงาม การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติกมีความชัดเจน ดู
เป็นสากล รูปแบบมีความแปลกใหม่ สวยงามและการจัดวางลายเหมาะสม สวยงาม ความ
เหมาะสมของวัสดุกับกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมาก ( =4.49) รูปแบบการผลิตไม่ยุ่งยาก  
ขนาดของผลิตภัณฑ์เก้าอี้น่ังเล่นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน  โครงสร้างมี
ความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี และ วัสดุผลิตโครงสร้างมีความเหมาะสมกับผ้าบาติก   ความ
เหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก ( =4.41) ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้น่ังเล่นมี
ความเหมาะสมกับงานผ้าบาติก  การดูแลรักษา และการท าความสะอาดท าได้ง่าย  
 ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น  คือ การน าผ้าไหมเปลือกมาเป็นวัสดุในการผลิต 
ควรมีลักษณะที่หนา เพราะไหมเปลือกทอมือจะมีหลายขนาด  ถ้าเลือกไหมเปลือกบางเมื่อมาผลิต
เก้าอ้ีการน่ังบ่อยๆ อาจท าให้ขาดได้ง่าย  ผ้ารองด้านล่างอาจใช้หนังเทียม  หรือผ้าส าหรับท า
ผ้าม่านมาใช้ผสมกันเพราะส่วนฐานสัมผัสกับพื้นห้องโดยตรงเกิดการเสียดสีตลอดและสกปรกง่าย
ที่สุด  การใช้วัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่ผ้าทอมือจะเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์มากขึ้น  
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4.3  สรุปผลงานการออกแบบเพื่อผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 
 
ตารางท่ี 4.8  ตารางสรุปแสดงขั้นตอนการท าผ้าบาติก 

รายละเอียด ภาพประกอบ 

1. เขียน Pattern ลวดลายลงกระดาษ บรูฟ  เพื่อ
ลอกลายลงบนผ้า 

 

 
 

2. ขึงผ้าบนเฟรม  และเขียนเทียนตามลวดลายที่
ลอกแบบไว้ 

 

 
 

3. ลงสีบนผืนผ้า  เมื่อสีแห้งแล้วเคลือบด้วย
โซเดียมซิลิเกตทิ้งไว้ 4-6 ชั่วโมง 

 

 
 

4. น าผ้าไปต้มลอกเทียน  ซักแช่น้ ายาปรับผ้านุ่ม  
ตากผ้าให้แห้งน ามารีดจึงน าไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ 

 

 สรุปงานออกแบบเพื่อการผลิต   ประกอบด้วย  การค านวณปริมาณผ้าที่ใช้ในการผลิตจริง  
การเขียนแบบเพื่อการผลิต  การท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
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ภาพท่ี 4.10 ภาพแสดง การค านวณปริมาณผ้าเพื่อการผลิต 
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ภาพท่ี 4.11  ภาพแสดงลักษณะชุดผ้าปูที่นอน ขนาดเตียง 6 ฟุต แรงบันดาลใจจากการเขียน

ลวดลายไหบ้านเชียง 
 

 
ภาพท่ี 4.12  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดผ้าปูที่นอน  ขนาดเตียง 6 ฟุต 
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ภาพท่ี 4.13  บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบชุดผ้าปูที่นอน  ขนาดเตียง 6 ฟุต 
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ภาพท่ี 4.14  ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิตโคมไฟต้ังโต๊ะ  และจ าแนกวัสดุในการผลิตจริง 
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ภาพท่ี 4.15  ภาพแสดงลักษณะโคมไฟต้ังโต๊ะ  แรงบันดาลใจจากปากไหบ้านเชียง  

 

   
ภาพท่ี 4.16  ภาพแสดงขั้นตอนการผลิตโคมไฟต้ังโต๊ะ 
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ภาพท่ี 4.17  ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟต้ังโต๊ะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.18  ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิตเก้าอ้ีนั่งเล่น  และจ าแนกวัสดุในการผลิตจริง 
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ภาพท่ี 4.19  ภาพแสดงลักษณะเก้าอ้ีนั่งเล่น   แรงบันดาลใจจากก้นไหบ้านเชียง  

 

 
ภาพท่ี 4.20  ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์จริงเก้าอ้ีนั่งเล่น 
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ภาพท่ี 4.21  ภาพแสดงการทดสอบใช้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจริง เปรียบเทียบกับสัดส่วนมนุษย์ 

 
4.4 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก วัดระดับความคิดเห็นของ
สตรีท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก 
 
 จากผลิตภัณฑ์ต้นแบบผู้วิจัยจัดท าแบบประเมินสตรีผู้สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปบาติก 
จ านวน 100 คน เลือกแบบเจาะจง อาจารย์มหาวิทยาลัย 3 แห่ง  
  1.1 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จ านวน    30 คน 
  1.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   จ านวน    40 คน 
  1.3 อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ านวน    30 คน 
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.9 ตารางวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน  

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical 
Function) พิจารณาจาก 
1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน 

 
 

4.31 

 
 

0.50 

 
 

มาก 
1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ 4.28 0.53 มาก 
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.54 0.52 มากที่สุด 
1.4 การบ ารุงรักษา  การท าความสะอาด 4.09 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 (ต่อ)    

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

 1.5 ความแข็งแรงทนทาน 3.93 0.71 มาก 

ผลรวมด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) 4.23 0.59 มาก 

2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก 
2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของ
ลวดลายบนชิ้นงาน 

 
4.39 

 
0.54 

 
มาก 

2.2ความงามด้านลายเส้นเทียน และการระบายสี 4.39 0.68 มาก 
2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 4.70 0.54 มากที่สุด 
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 4.63 0.50 มากที่สุด 

ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function) 4.52 0.56 มากที่สุด 
ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่

นอน 
4.37 0.57 มาก 

 
 สรุป   จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก วัดระดับ
ความคิดเห็นของสตรีท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ประเภทชุดผ้าปูที่นอน 

 สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก  ( =
4.37) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function)มีความ
เหมาะสมที่ระดับมากที่สุด  ( =4.52) ซึ่งด้านลวดลายมีเอกลักษณ์น่าสนใจ  และส่งเสริมคุณค่า
ของผลิตภัณฑ์  ผลรวม ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) อยู่ในระดับมาก 
( =4.23) ความปลอดภัยในการใช้งานและมีความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน     

ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน คือ การน าผ้าไหมมาผลิตเป็นผ้าปูท่ีนอนอาจท า
ให้การดูแลรักษายุ่งยาก  เกิดรอยยับได้ง่าย  ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นสั้นลง 
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ตารางท่ี 4.10 ตารางวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟต้ังโต๊ะ  

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical 
Function) พิจารณาจาก 
1.1 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน 

 
 

4.44 

 
 

0.59 

 
 

มาก 
1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ 3.87 0.74 มาก 
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.19 0.69 มาก 
1.4 การบ ารุงรักษา  การท าความสะอาด 3.91 0.82 มาก 
1.5 ความแข็งแรงทนทาน 3.99 0.75 มาก 

ผลรวมด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) 4.08 0.71 มาก 
2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก 

2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของ
ลวดลายบนชิ้นงาน 

 
4.51 

 
0.55 

 
มากที่สุด 

2.2ความงามด้านลายเส้นเทียน และการระบายสี 4.54 0.55 มากที่สุด 
2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 4.75 0.50 มากที่สุด 
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 4.45 0.50 มาก 

ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function) 4.56 0.52 มากที่สุด 
ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟตั้งโต๊ะ 4.32 0.61 มาก 

 
 สรุป   จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก วัด
ระดับความคิดเห็นของสตรีท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  ประเภทโคมไฟต้ังโต๊ะ สรุปได้
ดังนี้ ผลิตภัณฑ์โคมไฟต้ังโต๊ะมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก  ( =4.32) สามารถ
จ าแนกเป็นรายข้อ คือ ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function)มีความเหมาะสมที่ระดับมาก
ที่สุด( =4.56) ซึ่งด้านความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของลวดลายบนชิ้นงาน  ลวดลาย
มีเอกลักษณ์น่าสนใจ ความงามด้านลายเส้นเทียน และการระบายสี ผลรวม ด้านประโยชน์ใช้สอย
ทางกายภาพ (Practical Function) อยู่ในระดับมาก ( =4.08) มีความสะดวกง่ายดายในการใช้
งาน และโครงสร้างแข็งแรงทนทาน  

ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์โคมไฟต้ังโต๊ะ  คือ ตัวโคมวัสดุที่เป็นผ้าหน้าจะถอดได้เพราะจะ
ท าให้การท าความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น  ควรใช้หลอดประหยัดไฟเพราะจะส่งให้งานดูมีคุณค่ามาก
ยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี 4.11 ตารางวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น 

ข้อ รายการ  S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

1. ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical 
Function) พิจารณาจาก 
1.2 ความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน 

 
 

4.56 

 
 

0.52 

 
 

มากที่สุด 
1.2 ความเหมาะสมถูกต้องตามสรีระของผู้ใช้ 3.84 0.64 มาก 
1.3 ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.08 0.59 มาก 
1.4 การบ ารุงรักษา  การท าความสะอาด 4.69 0.50 มากที่สุด 
1.5 ความแข็งแรงทนทาน 3.87 0.59 มาก 

ผลรวมด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) 4.20 0.56 มาก 
2. ความงาม (Aesthetic Function) พิจารณาจาก 

2.1 ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของ
ลวดลายบนชิ้นงาน 

 
4.62 

 
0.76 

 
มากที่สุด 

2.2ความงามด้านลายเส้นเทียน และการระบายสี 4.69 0.50 มากที่สุด 
2.3 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ 4.88 0.43 มากที่สุด 
2.4 ความมีคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 4.47 0.55 มาก 

ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function) 4.66 0.56 มากที่สุด 
ผลรวมการประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 4.43 0.56 มาก 

 
 สรุป   จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก วัด
ระดับความคิดเห็นของสตรีท่ีสนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  ประเภทเก้าอ้ีนั่งเล่นสรุปได้
ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่นมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก  ( =4.43) สามารถ
จ าแนกเป็นรายข้อ คือ ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function)มีความเหมาะสมที่ระดับมาก
ที่สุด  ( =4.66) ซึ่งด้าน ความเหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของลวดลายบนชิ้นงาน  
ลวดลายมีเอกลักษณ์น่าสนใจ ความงามด้านลายเส้นเทียน และการระบายสี ผลรวม ด้าน
ประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) อยู่ในระดับมาก ( =4.20) การบ ารุงรักษา  
การท าความสะอาดง่าย มีความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน และโครงสร้างแข็งแรงทนทาน   

ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น   คือ การน าวัสดุเหลือใช้เช่นล้อรถมาใช้ในงาน
น่าสนใจดีมากช่วยลดภาวะโลกร้อน  ขนาดควรจัดท าหลายขนาด  เช่น  ขนาดใหญ่สุดใช้ยางล้อรถ 
10 ล้อ คาดว่าเก้าอ้ีหน้าจะนั่งได้สบายยิ่งขึ้น  
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