
บทที่  5 
 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
  

จากการการศึกษาและพัฒนาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงเพื่อประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ผ้า
แปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานีหลังจากที่
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้วในบทนี้ จะได้กล่าวถึงสรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ โดยมี
ล าดับในการน าเสนอดังนี้ 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1.เพื่อวิเคราะห์เอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียงในการน ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปร
รูปเพ้นท์บาติกได้สรุปผลได้ดังนี้ 
ลวดลายที่ 1 

 

  
ภาพท่ี 5.1 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 1 
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ลวดลายที่ 2 

 

 
 

 

ภาพท่ี 5.2 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 2 
 
ลวดลายที่ 3 

 

  
ภาพท่ี 5.3 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 3 
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ลวดลายที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5.4 ลวดลายผ้าและภาพ Sketch Design ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผ้าจากลายที่ 4 
 
ผลการออกแบบลวดลายเอกลักษณ์บ้านเชียง ที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูป

เพ้นท์บาติก โดยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน 3 ท่าน สามารถสรุปได้ดังนี้ลวดลายบ้านเชียงลายท่ีมีความ
เหมาะสมกับงานเพ้นท์ผ้าบาติกที่สุด คือ ลวดลายที่ 3 ( =4.83)  และลวดลายที่ 1 ( =4.54) 
ตามล าดับ  ลวดลายที่ 2 และลวดลายที่ 4 มีความเหมาะสมระดับมาก  หากแจงเป็นรายข้อสรุปได้
ดังนี้  ด้านความเหมาะสมของลวดลาย ลวดลายที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด ( =4.66) มีความ
เหมาะสมในงานบาติก การผลิต และการแปรรูปชุดผ้าปูที่นอนมากที่สุด ลวดลายที่ 1 และลวดลายที่ 
4 มีความเหมาะสมของลวดลายระดับมาก  ลวดลายที่ 2 มีความเหมาะสมระดับปานกลางด้านความ
สวยงาม ลวดลายที่ 3 มีความเหมาะสมมากที่สุด ( =5.00) มีความเหมาะสมกับการผลิตผลิตภัณฑ์
ของตกแต่งบ้าน  การปรับเปลี่ยนสี  การประยุกต์ลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเป็นลายผ้าบาติก และการ
จัดวางลวดลายสวยงามรองลงมาคือลวดลายที่1มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด( =4.75)  
ลวดลายที่4และลวดลายที่2มีความเหมาะสมระดับมากตามล าดับ
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 5.1.2. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกจังหวัดอุดรธานี จ านวน 3 
ผลิตภัณฑ์ ให้มีความสวยงามเหมาะสมกับเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง 

 
ตารางที่ 5.1 สรุปรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปผลิตต้นแบบ 
 
ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น 

   
 
สรุปผลการวิจัย ผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ 3 ท่าน  สรุป

ได้ดังนี้ ชุดผ้าปูที่นอนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ( =4.49) สามารถจ าแนกเป็น
รายข้อ คือ ด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ( =
4.88) ซึ่งด้านลวดลายมีความสวยงาม และการจัดวางลายเหมาะสม สวยงาม ความเหมาะสมด้าน
ประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.66) การจัดวางลายผ้า การใช้งานเหมาะสมกับบ้าน
หลากสไตล์  ความเหมาะสมของวัสดุกับกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมาก ( =3.99)  
 ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน คือ การน าผ้าไหมมาผลิตเป็นผ้าปูท่ีนอนอาจท าให้
การดูแลรักษายุ่งยาก  เกิดรอยยับได้ง่าย  และรอยต่อผ้าควรมีให้น้อยที่สุดในกระบวนการผลิต และ
ควรค านึงถึงบรรจุภัณฑ์ส าหรับการจ าหน่าย 

สรุปผลการวิจัย ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน  โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ 3 ท่าน  
สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด  ( =
4.68) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความ
เหมาะสมที่ระดับมากที่สุด ( =5.00) ซึ่งด้านลวดลายมีความสวยงาม การประยุกต์ลวดลายจาก
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงเป็นลายผ้าบาติกมีความชัดเจน  ดูเป็นสากล และการจัดวางลายเหมาะสม 
สวยงาม ความเหมาะสมของวัสดุกับกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( =4.72) การน าวัสดุ ผ้า
ไหมแก้วมาใช้มีความเหมาะสมในการผลิต โคมไฟตกแต่งบ้าน ขนาดของโคมไฟมีความเหมาะสม
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สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้งาน และโครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี ความเหมาะสม
ด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก ( =4.33) ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์โคมไฟมีความเหมาะสมกับ
งานผ้าบาติก  

สรุปผลการวิจัย ผลิตภัณฑ์เก้าอี้นั่งเล่น โดยผู้เชี่ยวชาญด้านงานออกแบบ3 ท่าน  สรุปได้
ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่นมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากท่ีสุด  ( =4.63) สามารถ
จ าแนกเป็นรายข้อ คือ ด้านความสวยงามและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์มีความเหมาะสมที่ระดับมาก
ที่สุด ( =5.00) ซึ่งด้านลวดลายมีความสวยงาม การประยุกต์ลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง
เป็นลายผ้าบาติกมีความชัดเจนดูเป็นสากล รูปแบบมีความแปลกใหม่ สวยงามและการจัดวางลาย
เหมาะสม สวยงาม ความเหมาะสมของวัสดุกับกรรมวิธีการผลิตอยู่ในระดับมาก ( =4.49) รูปแบบ
การผลิตไม่ยุ่งยาก  ขนาดของผลิตภัณฑ์เก้าอี้น่ังเล่นมีความเหมาะสมสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้
งาน  โครงสร้างมีความแข็งแรงรองรับน้ าหนักได้ดี และ วัสดุผลิตโครงสร้างมีความเหมาะสมกับผ้าบา
ติก   ความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอยอยู่ในระดับมาก ( =4.41) ซึ่งรูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอี้
นั่งเล่นมีความเหมาะสมกับงานผ้าบาติก  การดูแลรักษา และการท าความสะอาดท าได้ง่าย  
 ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น  คือ การน าผ้าไหมเปลือกมาเป็นวัสดุในการผลิต ควรมี
ลักษณะที่หนา เพราะไหมเปลือกทอมือจะมีหลายขนาด  ถ้าเลือกไหมเปลือกบางเมื่อมาผลิตเก้าอ้ีการ
นั่งบ่อยๆ อาจท าให้ขาดได้ง่าย  ผ้ารองด้านล่างอาจใช้หนังเทียม  หรือผ้าส าหรับท าผ้าม่านมาใช้ผสม
กันเพราะส่วนฐานสัมผัสกับพื้นห้องโดยตรงเกิดการเสียดสีตลอดและสกปรกง่ายที่สุด  การใช้วัสดุอ่ืนที่
ไม่ใช่ผ้าทอมือจะเพิ่มอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์มากขึ้น 

 
5.1.3. เพื่อประเมินผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกที่มีต่อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าที่

ออกแบบและพัฒนาน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ จ านวน 3 ผลิตภัณฑ์ 
สรุปผลการวิจัยผลการวิเคราะห์ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก วัดระดับความคิดเห็น

ของสตรีที่สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ประเภทชุดผ้าปูที่นอน สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ชุด
ผ้าปูที่นอนมีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก  ( =4.37) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ 
ผลรวมด้านความงาม (Aesthetic Function)มีความเหมาะสมที่ระดับมากท่ีสุด  ( =4.52) ซึ่งด้าน
ลวดลายมีเอกลักษณ์น่าสนใจ และส่งเสริมคุณค่าของผลิตภัณฑ์  ผลรวม ด้านประโยชน์ใช้สอยทาง
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กายภาพ (Practical Function) อยู่ในระดับมาก ( =4.23) ความปลอดภัยในการใช้งานและมีความ
สะดวกง่ายดายในการใช้งาน    

ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์ชุดผ้าปูที่นอน คือ การน าผ้าไหมมาผลิตเป็นผ้าปูท่ีนอนอาจท าให้
การดูแลรักษายุ่งยาก  เกิดรอยยับได้ง่าย  ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์นั้นสั้นลง 
   สรุปผลการวิจัย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก วัดระดับความคิดเห็นของสตรีท่ี
สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก ประเภทโคมไฟตั้งโต๊ะ สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์โคมไฟต้ังโต๊ะมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก ( =4.32) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ผลรวมด้าน
ความงาม (Aesthetic Function)มีความเหมาะสมที่ระดับมากท่ีสุด( =4.56) ซึ่งด้านความเหมาะสม
ของการจัดองค์ประกอบของลวดลายบนชิ้นงาน  ลวดลายมีเอกลักษณ์น่าสนใจ  ความงามด้าน
ลายเส้นเทียน และการระบายสี ผลรวม ด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) อยู่
ในระดับมาก ( =4.08) มีความสะดวกง่ายดายในการใช้งาน และโครงสร้างแข็งแรงทนทาน  

ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์โคมไฟต้ังโต๊ะ  คือ ตัวโคมวัสดุที่เป็นผ้าหน้าจะถอดได้เพราะจะท า
ให้การท าความสะอาดง่ายยิ่งขึ้น  ควรใช้หลอดประหยัดไฟเพราะจะส่งให้งานดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น  

 สรุปผลการวิจัย ต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติกวัดระดับความคิดเห็นของสตรีท่ี
สนใจผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก  ประเภทเก้าอี้นั่งเล่น สรุปได้ดังนี้ ผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่นมี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมาก  ( =4.43) สามารถจ าแนกเป็นรายข้อ คือ ผลรวมด้าน
ความงาม  (Aesthetic Function) มีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุ ด ( =4.66) ซึ่งด้าน ความ
เหมาะสมของการจัดองค์ประกอบของลวดลาย บนชิ้นงาน ลวดลายมีเอกลักษณ์น่าสนใจ  ความงาม
ด้านลายเส้นเทียน  และการระบายสี  ผลรวมด้านประโยชน์ใช้สอยทางกายภาพ (Practical Function) 
อยู่ในระดับมาก ( =4.20) การบ ารุงรักษา การท าความสะอาดง่าย  มีความสะดวกง่ายดายในการใช้
งาน และโครงสร้างแข็งแรงทนทาน   

ข้อเสนอแนะในผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีนั่งเล่น   คือ การน าวัสดุเหลือใช้เช่นล้อรถมาใช้ในงานน่าสนใจ
ดีมากช่วยลดภาวะโลกร้อน  ขนาดควรจัดท าหลายขนาด  เช่น  ขนาดใหญ่สุดใช้ยางล้อรถ 10 ล้อ คาด
ว่าเก้าอ้ีหน้าจะนั่งได้สบายยิ่งขึ้น  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และมีข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้และเพื่อการ

วิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ข้อเสนอแนะเพื่อการน าผลการวิจัยไปใช้  จากการศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายบ้าน
เชียงในการน ามาประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อให้การน าผลใช้งานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพผู้วิจัยจึงได้เสนอแนะว่า ควรพิจารณา คือ 

1.ในด้านลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเชียง คือลายเชือกทาบบนเครื่องปั้นดินเผา ลายก้น
หอย  ลายประแจจีน ลายตัวเอส ลายขอเกี่ยวกัน ฯลฯ ควรเลือกและจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ที่จะน าไปใช้เป็นอันดับแรก  

2. ด้านการน าผ้าแปรรูปที่ได้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ควรพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่เป็นความ
ต้องการ มีความนิยมนิยมของกลุ่มผู้บริโภค มีประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมในการหยิบจับได้สะดวก  

3. ด้านการผลิตสามารถผลิตได้สะดวกคุ้มค่ากับการน าผ้าแปรรูปที่ได้ประยุกต์ร่วมกัน  
4. ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมได้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการน ารูปแบบไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

รูปแบบอ่ืนๆ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปจากการศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายบ้านเชียง ในการน ามา
ประยุกต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์ผ้าแปรรูปเพ้นท์บาติก เพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์ย่ิงขึ้นควรมีการศึกษาวิจัย
ต่อยอดในเรื่อง  
 1. การประเมินผลผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งบ้านรูปแบบต่างๆ ที่น าผ้าแปรรูปมาประยุกต์ใช้ 
ว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไร เพื่อเป็นการทดลองตลาดความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพเป็น
สินค้าเพื่อการส่งออก 
 2. ควรศึกษาในเรื่องการพัฒนาการน าผ้าแปรรูปมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนประเภท
อ่ืน  
 3. การน าลวดลายเอกลักษณ์ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปพัฒนาต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์วัสดุ
อ่ืนๆ เช่นไม้ เหล็ก เป็นต้น   
ข้อเสนอแนะในงานออกแบบ SKETCH DESIGN  

1. ควรมีการจัดชุดสีของผ้าให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านและเป็นตัวเลือกให้แก่กลุ่ม
ผู้บริโภค   

2. ควรน าเสนอเรื่อง  สไตล์ ของงาน ดีไซน์ มาสนับสนุนรวมไปถึง  เทรนของตกแต่งบ้าน ปี  
2010-2012  ด้วยจะดีมาก เช่น สี วัสดุ พื้นผิว เป็นต้น 
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