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บทคัดยอ

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษา สํารวจ
และรวบรวมขอมูล ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ท่ีเปนภูมิปญญาทองถ่ิน 2) พัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ใหมีรูปแบบวัสดุ ลวดลาย ประโยชนใชสอย และกรรมวิธีการผลิตใหเหมาะสม
กับความตองการของผูใช ยังคงความเปนเอกลักษณ วิถีชีวิตการทํารมบอสรางไว 3) ประเมินความพึงพอใจ
ตอผลิตภัณฑรมบอสราง ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลวจากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว
 ผูใหขอมูลในการวิจัย คือ ผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 180 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถามผูผลิต ผูจําหนาย 
และนักทองเที่ยว แบบประเมินความพึงพอใจจากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว ที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 3 ข้ันตอน และการวิเคราะหขอมูล
ดวยคารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงแบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยสรุปวา การศึกษา สํารวจ ขอมูลผลิตภัณฑรมบอสราง “รมเชียงใหม” บงบอกถึง
เอกลักษณของความเปนเชียงใหม อันแสดงใหเห็นถึงที่มาของวัฒนธรรมพื้นบานและชีวิตความเปนอยู
ของชนชาวภาคเหนือในอดีตไดเปนอยางดี โดยจากการศึกษาประวัติศาสตรการผลิตรมของเชียงใหม 
พบวาชาวเชียงใหมไดผลิตรมใชกันมานานกวา 100 ปท่ีผานมาแลว ซ่ึงแหลงผลิตรมสวนใหญจะกระจายตัว
อยูในพื้นที่ของอําเภอสันกําแพง ทั้งนี้เนื่องจากอําเภอสันกําแพง มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม 
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คอนขางสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทําใหจัดหาวัตถุดิบไดงาย อีกท้ังลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนยังชวยสงเสริมใหบางหมูบานมีแหลงทองเที่ยวทางธรรมธรรมชาติกระจายอยูทั่วไป พื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงอยูในภาคการเกษตร การบริการ และการผลิตงานหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ
เปนสวนใหญ
 การทํารมจึงเปนอาชีพหัตถกรรมหลักของชาวบานในอําเภอสันกําแพง โดยในอดีตหมูบานบอสราง
เปนหมูบานท่ีมีการทํารมกันเปนอาชีพ ชาวบานเกือบทุกคนของหมูบานน้ีมีฝมือในการทํารมอยางสวยงาม
และคงทน เชนเดียวกับที่บรรพบุรุษไดถายทอดเอาไว โดยระยะแรกการทํารมของบานบอสราง ทําขึ้นเพื่อ
ใชงานในชีวิตประจําวันเทานั้น ตอมามีผูเห็นความสําคัญของการทํารมจึงไดพัฒนารูปแบบใหทันสมัยขึ้น 
จนปจจุบันการทํารมของบานบอสราง ไดพัฒนาจากงานฝมือจากทองถ่ินมาสูระบบอุตสาหกรรมและการคา-
ขายอยางเต็มตัว เกือบทุกครอบครัวจะมีการนํารมออกมาจําหนายจนเปนแหลงทองเที่ยวที่นักทองเที่ยว
นิยมมาจัดหาซื้อรมไปเปนของที่ระลึกกันอยางแพรหลาย และเนื่องจากรมของบานบอสรางมีเอกลักษณ
เฉพาะแบบ มีรูปลักษณที่สวยงาม อีกทั้งการใชวัสดุที่คงทน ทําใหชื่อเสียงของบานบอสรางแหงนี้
เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
 การออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง พบวาผลิตภัณฑท่ีออกแบบตองครอบคลุมท้ัง 3 ประเภท 
ไดแก ของใช ของที่ระลึก ของตกแตง โดยรูปแบบผลิตภัณฑที่ออกแบบ มีประโยชนใชสอย สามารถ
ใชไดหลายโอกาส รูปแบบการใชงานที่หลากหลาย มีความสอดคลองกับความตองการของนักทองเที่ยว
หรือผูบริโภคและประการสําคัญ คือ ตองส่ือความเปนอัตลักษณของจังหวัดเชียงใหมอยางเดนชัด นอกจากน้ี
ยังตองมีรูปทรงและลวดลายที่สวยงาม มีความเหมาะสมในการเลือกและประยุกตใชวัสดุ มีขนาด สัดสวน 
ที่เหมาะสมกับการใชงาน และมีความเปนไปไดในการจัดจําหนาย ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการออกแบบและ
สรางตนแบบผลิตภัณฑ แลวประเมินผลโดยผูบริโภค ผลการประเมินพบวาโดยภาพรวม มีความพึงพอใจ
ในระดับดี (x_  = 4.07, SD = 0.89) 

คําสําคัญ : รมบอสราง, ลานนา, พัฒนาผลิตภัณฑ

Abstract

The objectives of this research “study and development Bo - Sang umbrella products 
from Chiang Mai province” were 1) to survey and collect Bo - Sang umbrella products 
data that be a local wisdom, 2) to develop Bo - Sang umbrella product  having pattern, 
usefulness, style, material, and methodology of production to be appropriate for the 
needs of usages that stick with identity and ways of life of umbrella production, and 
3) to evaluate satisfaction on Bo - Sang umbrella products that are designed and 
developed by producers, distributers, and tourists. 
  The informants in this research were 180 producers, distributers, and tourists 
that come to buy products from an industry center for umbrella production. 
The instruments used were a questionnaire asking producers, distributers, and 
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a satisfaction evaluation asking producers, distributers and tourists that connect 
with education and development of Bo - Sang umbrella products in 3 - steps. 
Data were analyzed by a percentage, mean and standard deviation.
 The results were as follows: the study and survey of Bo - Sang umbrella 
products “Chiang Mai Umbrella” illustrated the identity of Chiang Mai background that 
showed origin of local culture and livelihood of northern people in the past. The study
of northern people and umbrella usage was found that they produced umbrella for 
100 years ago. The majority of umbrella production was in the area of San Kamphaeng 
district. San Kamphaeng has low land and rather fertile with several natural 
resource, providing raw material easily. Characteristic of some villages helped to have 
tourist attractions locate in the area. The foundation of social economics was in 
agriculture, services, and hand - made production, using natural resources. 
 Umbrella production was the most handicraft career in San Kamphaeng. In the past 
Bo - Sang village was the first village that product umbrella. Almost all of Bo - Sang 
people produced beautiful and durable umbrella as their parents taught. In the first 
step, Bo - Sang people produced umbrella to use in daily life. Later there were some 
people seeing the importance of umbrella production developing the patterns in 
a new style. The Bo - Sang umbrella productions today has developed from a local 
handicraft to industry and trade system. Most families took umbrellas for sale. 
Tourists bought umbrellas as souvenir. Due to the Bo - Sang umbrella had 
specific pattern, beautiful and used durable materials that made the name 
of Bo - Sang well known.
 The design of Bo - Sang umbrella products, found that the products must 
cover 3 types - appliance, souvenir, and decoration. The product designs were useful and 
they used in several ways. The styles of usability harmonized with tourists or 
consumers need. The importance was that the product designs showed an identity of 
Chiang Mai. Besides the products must be designed beautifuly in shape and style, The 
appropriate material should be chosen and applied for use and the possibity of sales 
should be considired. The result of consumer evaluation as overall image showed that 
the evaluation was grade as satisfaction (x_   = 4.07, SD = 0.89).

Keyword : Bo - Sang, Umbrella, Lanna, Product
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บทนํา

สินคาหัตถกรรมพ้ืนบานเปนส่ิงท่ีแสดงใหเห็นถึง
เอกลักษณของความเปนไทย สะทอนถึงความประณีต 
ความพิถีพิถันในการประดิษฐสินคา และแสดงถึง
ภูมิปญญาของชาวบานท่ีสรางสรรคผลงานออกมา 
สิ่งหนึ่งในเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม ที่จะลืม
ไมไดเลย นั่นก็คือ “รมเชียงใหม” ซึ่งบงบอกถึง
เอกลักษณของความเปนเชียงใหม อันแสดงถึง
ที่มาของวัฒนธรรมพื้นบาน และชีวิตความเปนอยู
ของชาวภาคเหนือ โดยการทํารมเชียงใหมถือ
กําเนิดขึ้นที่หมูบานบอสราง อําเภอสันกําแพง 
เมื่อประมาณ 200 ปกวาที่ผานมา (สุรเชษฐ 
เรืองจันทร, 2547)
 ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง เปน
หนวยงานของเอกชนท่ีเปนแหลงผลิตรมท่ีใหญ
ที่สุดในหมูบานบอสราง และจังหวัดเชียงใหม แต
จากปญหาความผันผวนทางการเมือง เศรษฐกิจ 
ตลอดจนเงินบาทท่ีแข็งคาข้ึนในปจจุบัน สงผลกระทบ
ตอระบบเศรษฐกิจ โดยรวมของประเทศ เชนเดียว
กับจังหวัดเชียงใหม และหมูบานบอสราง เพราะ
นักทองเที่ยวจากภาคพื้นยุโรป อเมริกา รวมไปถึง
นักทองเท่ียวชาวไทย เดินเขามาทองเท่ียวกันนอยลง 
(สนั่น เข็มราช, 2550) ทําใหรายไดนอยลงไป
เรื่อยๆ จนรานจําหนายรมบอสรางบางแหง ตอง
ปดตัวลง เพราะเกิดภาวะ ซึ่งหากไมมีการแกไขและ
ชวยเหลือแลว เหตุการณการละทิ้งอาชีพการทํารม
ก็ยอมจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต และในที่สุดอาชีพ
ทํารมก็จะเปนอาชีพท่ีทุกคนลืมเลือนไปในท่ีสุด 
และความรูของศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีเปน
เอกลักษณนี้ ก็จะสาบสูญและกลายเปนเพียง
ประวัติศาสตรไปเทานั้น ซึ่งจากความสําคัญของ
ปญหาดังกลาวจึงเปนท่ีสังเกตไดวาผูประกอบการ
ในหมูบานบอสราง สามารถบริหารกิจการใหดําเนิน-
การทางธุรกิจอยูไดในสภาพแวดลอมปจจุบัน ซึ่ง
จําเปนตองมีการบริหารในทุกๆ ดานใหดีเหมือน

กับศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสรางท่ีสามารถดําเนิน
ธุรกิจนี้มานานกวา 30 ป กอตั้งจากชวงเวลาวิกฤติ
ของหมูบาน ผานการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม สังคม และวิกฤติการณตางๆ มากมาย 
แตก็ยังคงสืบสานกิจการ และสืบทอดความเปน
เอกลักษณของจังหวัดเชียงใหมไวไดอยางมั่นคง
 จากสภาพปญหาของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง ผูวิจัยจึงมีความตองการท่ีจะศึกษา สํารวจ 
รวบรวมขอมูล และออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง
ใหมีรูปแบบที่นาสนใจ และนาจดจํา มีเอกลักษณ
ความเปนจังหวัดเชียงใหม และมีคุณภาพ ประโยชน
ใชสอย ลวดลาย มีคุณภาพ ตรงกับความตองการ
ของผูใชและเขากับยุคสมัยและสงเสริมการผลิต
รมบอสรางของชาวลานนา เพ่ือไมใหภูมิปญญาของ
บรรพบุรุษสูญหายไป โดยมุงหวังใหชาวบานในชุมชน 
ชวยกันสรางใหเกิดมาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑชุมชน
ของตนเอง ใหถือเปนท่ียอมรับของนักทองเท่ียวเพ่ือ
กอใหเกิดการสรางกระแสนิยมการใชสินคาไทย ถือเปน
การอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน นํามาซ่ึงรายไดใหกับ
ชาวบานในชุมชน สรางใหเกิดความเขมแข็ง และ
สงเสริมการพัฒนาชุมชนในระดับรากหญาอยาง
ยั่งยืน

วัตถุประสงค

 1. ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูล
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ที่เปน
ภูมิปญญาทองถิ่น
 2. พัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม ใหมีรูปแบบ ประโยชนใชสอย ลวดลาย 
วัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ใหเหมาะสมกับความ-
ตองการของผูใช ยังคงความเปนเอกลักษณ วิถีชีวิต
การทํารมบอสรางไว



30  การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม

 3. ประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
รมบอสราง ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว
จากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว

กรอบแนวคิดที่ ใช ในการวิจัย

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยมีกรอบแนวคิด 
ดังนี้
 การพัฒนารูปแบบและประโยชนใชสอย 
ลวดลาย วัสดุและกรรมวิธีผลิตรมบอสราง โดยใช
กรอบแนวคิดดานปจจัยที่มีผลตอการออกแบบ ซึ่ง 
นวลนอย บุญวงษ (2539) ไดกลาวไววา ปจจัยท่ีมีผล
ตอการออกแบบสามารถจําแนกอยางกวางๆ ไดเปน 
2 กลุม ไดแก
 1. ปจจัยภายในงานออกแบบ เปนปจจัย
เบื้องตนทําหนาที่กําหนด และใหขอบเขตแกงาน
ออกแบบ ไมวาจะเปนงาน 2 และ 3 มิติประเภทใดๆ 
ก็ตาม โดยงานออกแบบนั้นเกิดขึ้นจากการนําวัสดุ
ชนิดตางๆ มาผานกรรมวิธีขึ้นรูปที่เหมาะสมและ
เปนไปไดจริงในเวลานั้น เพื่อใหเกิดรูปทรงใหม 
ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชนตามหนาท่ีใชสอย
ไดเปนอยางดี ปจจัยจากภายในทั้ง 3 ประการ คือ 
วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ประโยชนใชสอย และ
รูปทรงตางมีความสําคัญและเก่ียวของสัมพันธ
โดยนักออกแบบเปนผูทําหนาท่ีประสานความสัมพันธ
ระหวางกันใหเกิดความเหมาะสมสูงสุด
 2. ปจจัยจากภายนอกงานออกแบบ  คือ 
สภาพแวดลอมรอบตัวของงานออกแบบก็มีอิทธิพล
ในการกําหนดหรือใหขอบเขตแกงานออกแบบชนิด
ใหมที่เกิดขึ้น นักออกแบบจําเปนตองศึกษาปจจัย
แวดลอมท่ีมีผลกระทบซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถ
ใชงานรวมกันกับส่ิงท่ีมี และเปนอยูเดิมไดเปนอยางดี 
ปจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญตองานออกแบบ
สามารถจําแนกออกไดเปน 4 ดาน คือ การแขงขัน
ในตลาด ความสามารถเขากันไดกับระบบสากล 

การควบคุมดานความปลอดภัยและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม

ขอบเขตของการวิจัย

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม” ไดกําหนดขอบเขต
ของการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ผูวิจัยไดกําหนดแหลงขอมูลในการวิจัย เรื่อง การ
ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม ตามขั้นตอนการวิจัยดังนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม
 ผูวิจัยทําการศึกษาจากตํารา เอกสาร งานวิจัย 
และบทความดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตรของจังหวัดเชียงใหม 
ในเบ้ืองตนกอนหาขอมูลเพ่ิมเติมท่ีเจาะจงย่ิงข้ึน ดวย
การใชแบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตน และการสัมภาษณ
ดวยคําถามแบบเปด จากกลุมผูเก่ียวของ  2 กลุมดังน้ี
 กลุมท่ี 1 ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการผลิตรม
ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 10 ทาน 
ไดแก
  1) คุณถวิน บัวจีน ประธานบริหาร
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  2) คุณกัณณิกา บัวจีน กรรมการ   
ผูจัดการศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  3) คุณผกาพันธ พิณโนเอก ผูจัดการ
ฝายขายศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  4) คุณสมมิตร บัวจีน ผู ้จ ัดการ   
ฝายคลังสินคาศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  5) คุณทรงยศ บัวจีน ผูจัดการฝายผลิต
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
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  6) คุณเกียรติพงษ พิพัฒนจริยา ผูจัดการ
ฝายบัญชีการเงินศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  7) คุณเชียรชัย กวงแหวน ผูจัดการ
ฝายบรรจุหีบหอศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
  8) คุณกรรณิกา พรหมเทศ ผูผลิต
สวนประกอบรม
  9) คุณเอกพันธ นันตากาศ ผูผลิต
สวนประกอบรม
  10) คุณเกียรติภูมิ เจริญดวยฤทธ ผูผลิต
สวนประกอบรม
 กลุมท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง
จํานวน 50 ทาน
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดรับการออกแบบข้ึนมาใหม
 ผูวิจัยขอคําปรึกษา และคําแนะนําโดยใช
แบบสอบถาม จากผูเชียวชาญดานการออกแบบ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทานดังนี้
  1) ผูชวยศาสตราจารยอัครเดช อยูผาสุข  
ขาราชการบํานาญ อดีตเปนอาจารยผูสอนสาขาวิชา
การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม
และสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา วิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม
  2) ผูชวยศาสตราจารยธีระชัย สุขสด 
รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา อาจารยผูสอน
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่
ภาคพายัพ เชียงใหม
  3) ผูชวยศาสตราจารยสุพิทย สมภักดี  
รองผูอํานวยการ สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน อาจารยผูสอนสาขาวิชาการออกแบบ
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพื้นที่ภาคพายัพ เชียงใหม
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ 
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดออกแบบ
ขึ้นมาใหม

 ผูวิจัยไดใชวิธีการทําแบบสอบถาม จากกลุม
เปาหมาย ซึ่งประกอบดวย ผูผลิต ผูจําหนาย ของ
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 20 ทาน และนักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 80 ทาน โดนการเลือกกลุมตัวอยางดวย
วิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling)

เครื่องมือที่ ใช ในการวิจัย

ผูวิจัยไดทําการกําหนดเครื่องมือในการวิจัย เรื่อง 
การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัด
เชียงใหม โดยแบงขั้นตอนตามการวิจัยดังนี้
 1. แบบสอบถามเพ่ือหารูปแบบ และแนวทาง
การออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง
 หลังจากท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษาจากตํารา 
เอกสาร งานวิจัย และบทความดานศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนประวัติศาสตร 
ของจังหวัดเชียงใหมในเบื้องตนแลว จึงทําการหา
ขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจงย่ิงข้ึน โดยการสอบถามขอมูล
เบื้องตนดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check List) 
และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปด จากกลุมผู
เกี่ยวของ 2 กลุม จํานวน 60 ทาน เพ่ือคัดเลือก
ชนิดและขนาดของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาออกแบบ
ผลิตภัณฑรมบอสราง พรอมนําขอมูลดังกลาว
มาเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
3 รูปแบบ และรูปแบบละ 1 ดีไซน
 2. แบบสอบถามการเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑรมบอสราง
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ดวยคําถามแบบเรียงลําดับประกอบภาพสเก็ต (Sketch 
Design) พรอมขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเช่ียวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑจํานวน 
3 ทาน เพ่ือคัดเลือกผลิตภัณฑรมบอสรางท่ีจะนํามา
ออกแบบ 3 รูปแบบ ใหเหลือรูปแบบละ 1 ดีไซน
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 3. แบบสอบถามเพ่ือการประเมินความพึง-
พอใจของผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียวท่ีมีผล
ตอผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ที่ได
ออกแบบขึ้นมาใหม
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ดวยคําถามแบบเรียงลําดับประกอบแบบจําลอง 
(Model) โดยทําการสอบถามจากกลุมเปาหมาย ซ่ึง
ประกอบดวยผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียวท่ีมา
เดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง และใชแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน แบบ
ตรวจสอบ (Check List) ในข้ันตอนแรก แลวจึงทํา
การสอบถาม ดวยการใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) เพ่ือสอบถามความพึง-
พอใจของกลุมเปาหมายท่ีมีตอผลิตภัณฑรมบอสราง
ในดานการใชงานและชวยสงเสริมความเปนผลิตภัณฑ
ของจังหวัดเชียงใหมใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีสรางเครื่องมือ

การวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดสรางเคร่ืองมือ
ในการวิจัยโดยใชวิธีปรับปรุงจากเคร่ืองมือของ
ผูวิจัยอ่ืนท่ีวัดตัวแปลคลายคลึงกัน โดยทําการกําหนด
เครื่องมือในการวิจัยตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้
 1. ข้ันตอนการศึกษาและคนควาขอมูล เพ่ือใช
เปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
ใชแบบสอบถามดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check 
List) และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปดจากกลุม
ผูเกี่ยวของ 2 กลุม จํานวน 60 ทาน
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน (Rating Scale) 
ดวยคําถามแบบเรียงลําดับ ประกอบภาพสเก็ต 
(Sketch Design) พรอมขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ 
ดานการออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑ 
จํานวน 3 ทาน

 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ท่ีไดรับการ
ออกแบบข้ึนมา โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) ดวยคําถามแบบ
เรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง (Model) จาก
กลุมเปาหมาย คือ ผูผลิต ผูจําหนายของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 20 ทาน และ
นักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 80 ทาน
 ผู วิ จัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของ
เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีดวยวิธี “ความเท่ียง หรือ
ความตรง (Validity)” โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 
3 ทาน ทําการพิจารณาเพ่ือลงความเห็น และให
คะแนนแตละคําถามในแบบสอบถามทั้ง 3 ชุด ซ่ึง
ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทานนั้น ไดแก
  1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตระกูลพันธ  
พัชรเมธา หัวหนาสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสา-
หกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
  2) อาจารย ดร.อรนุช สมภักดี อาจารย
ประจําสาขาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
  3) อาจารย ดร.ภาณุพงศ จงชานสิทโธ
อาจารยประจําสาขาเทคโนโลยีเซรามิค คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา
 การใหคะแนนคําถามของผูทรงคุณวุฒิ
เปนดังตอไปนี้
 1 หมายถึง คําถามน้ันใช เปนตัวแทน
การวิเคราะหไดตามวัตถุประสงคไดดี
 0 หมายถึง คําถามน้ันใช เปนตัวแทน
การวิเคราะหไดตามวัตถุประสงคไดอยางไมแนใจ
 -1 หมายถึง คําถามน้ันใช เปนตัวแทน
การวิเคราะหไมตรงตามวัตถุประสงค
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 ผูวิจัยกําหนดใหแบบสอบถามในแตละขอ
ในแบบสอบถามตองไดคะแนนตั้งแต 2 ขึ้นไป 
(2 ใน 3) จึงจะถือวาคําถามนั้นสามารถใชเปน
ตัวแทนในการวิเคราะหไดตรงตามวัตถุประสงค 
ซึ่งผูวิจัยไดนําผลคะแนนดังกลาวมาทบทวน หากมี
ขอคําถามใดท่ียังบกพรอง หรือไมผานเกณฑ ผูวิจัย
ไดดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
กอนนําสงใหอาจารยผูควบคุมโครงการตรวจสอบ 
และปรับปรุงแกไขอีกขั้นหนึ่ง แลวจึงนําไปใชเก็บ
ขอมูลตอไป

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน 
ดังตอไปนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรม-
บอสราง จังหวัดเชียงใหม 
 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล และความคิดเห็น จากงานบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เพื่อขอ
อนุญาตในการเก็บขอมูล และความคิดเห็น จากกลุม
ผูเกี่ยวของ 2 กลุม ซ่ึงไดแก ผูผลิต ผูจําหนาย 
ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 10 ทาน 
และนักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของ
ศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 50 ทาน 
โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถามขอมูล
เบื้องตนดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check List) 
และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปด เพ่ือคัดเลือก
ชนิดของผลิตภัณฑท่ีจะนํามาออกแบบผลิตภัณฑ
รมบอสราง จํานวน 1 ชนิด พรอมหาแนวทาง
ในการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรม-
บอสราง จังหวัดเชียงใหม

 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล และคําแนะนํา จากงานบัณฑิตศึกษา คณะ
ครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือขอความรวมมือในการ
ใหคําปรึกษา และคําแนะนํา จากผูเชี่ยวชาญการ
ออกแบบผลิตภัณฑ และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 
3 ทาน โดยใชแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ดวยคําถามแบบเรียงลําดับ ประกอบ
ภาพสเก็ต (Sketch Design) เปนเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมขอมูลและคัดเลือกใหเหลือผลิตภัณฑ
รมบอสราง 3 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ดีไซน 
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจของ
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม
 ออกหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล จากงานบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตรอุตสา-
หกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ-
ทหารลาดกระบัง เพื่อขออนุญาตในการเก็บขอมูล
จากผูผลิต ผูจําหนายของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง จํานวน 20 ทาน และนักทองเท่ียวท่ีมาเดิน
เลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารม
บอสราง จํานวน 80 ทาน โดยใชแบบสอบถาม
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ดวยคําถาม
แบบเรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง (Scale Model) 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ขอบเขตของชนิดสินคา

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดชนิดของ
ผลิตภัณฑรมบอสราง ที่จะนํามาใชเปนทางเลือก
ในการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย ใน
ขั้นตอนการศึกษาแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ
และพัฒนาผลิตภัณฑ กอนนําผลการวิเคราะห
ขอมูลไปใชสรุปหาชนิดของสินคาท่ีเปนท่ีตองการ
สูงสุด เพื่อใชเปนกรณีศึกษาในขั้นตอนการพัฒนา
ผลิตภัณฑรมตอไป
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 โดยกลุมชนิดของผลิตภัณฑรมบอสราง
ที่นํามาศึกษามี ดังนี้
 1. รมผาแพร (Rayon Umbrella) ขนาด
ตางๆ
 2. รมผาฝายลงน้ํามัน (Cotton Water-
proof Umbrella) ขนาดตางๆ
 3. รมกระดาษสา (Sa-Paper Umbrella) 
ขนาดตางๆ
 4. รมกระดาษสาน้ํามันลายจีน (Printed 
Sa-Paper Umbrella) ขนาดตางๆ

ขอบเขตของแหลงที่มาของขอมูล

ในการศึกษาและพัฒนาของฝากสําหรับผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดกําหนดแหลง
ที่มาของขอมูล ในแตละขั้นตอนการศึกษาดังนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ใชแบบสอบถามดวยคําถามแบบ
ตรวจสอบ (Check List) และการสัมภาษณดวย
คําถามแบบเปดจากกลุมผูเกี่ยวของ 2 กลุม จํานวน 
60 ทาน เพ่ือคัดเลือกชนิดของผลิตภัณฑรมของฝาก
ที่จะนํามาออกแบบ พรอมนําขอมูลดังกลาวมาใช
เปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรา-
สวน (Rating Scale) ดวยคําถามแบบเรียงลําดับ 

ประกอบภาพสเก็ต (Sketch Design) พรอม
ขอเสนอแนะ จากผูเชียวชาญ ดานการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทาน
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหมที่ไดรับ
การออกแบบขึ้นมา โดยใชแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ดวยคําถาม
แบบเรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง (Model) 
จากกลุมเปาหมาย คือ กลุมผูผลิตรมของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 20 ทาน และ
นักทองเท่ียวท่ีมาเดินเลือกซ้ือผลิตภัณฑของศูนย
อุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 80 ทาน

ขอบเขตในการกําหนดตัวแปร
         
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ครั้งนี้ประกอบดวย
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก รมบอสราง
วางจําหนายอยูในปจจุบัน
 2. ข้ันตอนการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ตัวแปรท่ีศึกษา ไดแก 
ผลงานผลิตภัณฑรมทั้ง 3 แนวทาง
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม ตัวแปร
ที่ศึกษา ไดแก ความพึงพอใจในคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑรมรูปแบบใหมหลังการพัฒนา
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  ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสราง
จังหวัดเชียงใหม

สรุปขอมูลเกี่ยวกับการออกรมบอสราง

สอบถามแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม
จากผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิตรมของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 

จํานวน 10 ทาน และนักทองเที่ยว จํานวน 50 ทาน

ขั้นตอนการออกแบบตนแบบผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม
 นําแบบสอบถามที่ไดไปหาคา IOC

สอบถามจากผูเชี่ยวชาญ
การออกแบบผลิตภัณฑและกราฟก จํานวน 3 ทาน

 ผาน
ผลิตแบบจําลองของผลิตภัณฑรมบอสราง จังหวัดเชียงใหม

 นําแบบสอบถามที่ไดไปหาคา IOC

ประเมินความพึงพอใจจากผูผลิต ผูจําหนาย ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 20 ทาน และนักทองเที่ยวที่มาเดินเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง จํานวน 80 ทาน

สรุป และอภิปรายผล

ปรับปรุงแกไข

วิธีวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยเร่ืองการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑรม
บอสราง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห
ขอมูลรูปแบบสถิติ และแปลผลขอมูล ตามขั้นตอน
การวิจัย ดังนี้
 1. ขั้นตอนการศึกษา และคนควาขอมูล 
เพ่ือเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง 
เชียงใหม 

 ผูวิจัยนําผลของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม
ขอมูลเบ้ืองตน ดวยคําถามแบบตรวจสอบ (Check 
List) มาวิเคราะหหาคารอยละ แลวจึงนํามาแปลผล
โดยการ ดังนี้
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
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 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉล่ีย ความพึงพอใจภาพรางผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหมดังนี้
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      มากท่ีสุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      ปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      นอยท่ีสุด
 2. ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑรม-
บอสราง เชียงใหม
 ผูวิจัยไดขอมูลท่ีไดจากการสอบถามความ-
พึงพอใจจากผูเช่ียวชาญดานการออกผลิตภัณฑ 
และพัฒนาผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทาน มาประเมิน
ผลงานออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง เชียงใหม 
โดยใชสูตรคํานวณ เปนคาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ 
(x_ ) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลดวย
การบรรยาย โดยกําหนดระดับความพึงพอใจในการ
ใหคะแนน ดังนี้
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉล่ีย ความพึงพอใจภาพรางผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหมดังนี้
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      มากท่ีสุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      ปานกลาง

 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      นอยท่ีสุด
 3. ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑรมบอสราง เชียงใหม
 ผูวิจัยนําผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุมผูผลิตรมของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 20 ทาน และนักทองเที่ยวที่มาเดินเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑของศูนยอุตสาหกรรมทํารมบอสราง 
จํานวน 80 ทาน ที่มีผลตอผลิตภัณฑรมบอสราง 
เชียงใหม มาทําการวิเคราะหโดยใชสูตรคํานวณ 
เปนคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ (x_    ) คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD) แลวจึงนํามาแปรผลโดยการบรรยาย 
โดยกําหนดระดับความพึงพอใจในการใหคะแนน 
ดังนี้
 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
 2 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
 กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉล่ีย ความพึงพอใจภาพรางผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหมดังนี้
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      มากท่ีสุด
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      ปานกลาง
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจ
      นอยท่ีสุด

สรุปผลการวิจัย

จากวัตถุประสงคการวิจัยท่ีกําหนดไวขางตน สามารถ
สรุปผลการวิจัยได 2 ประเด็น ดังนี้
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 1. การศึกษา สํารวจ ขอมูลผลิตภัณฑ
รมบอสราง “รมเชียงใหม” บงบอกถึงเอกลักษณ
ของความเปนเชียงใหม อันแสดงใหเห็นถึงท่ีมาของ
วัฒนธรรมพ้ืนบานและชีวิตความเปนอยูของชน-
ชาวภาคเหนือในอดีตไดเปนอยางดี จากการศึกษา
ประวัติศาสตรการผลิตรมของเชียงใหม พบวา
ชาวเชียงใหมไดผลิตรมใชกันมานานกวา 100 ป
ท่ีผานมาแลว ซ่ึงแหลงผลิตรมสวนใหญจะกระจายตัว
อยูในพ้ืนท่ีของอําเภอสันกําแพง ท้ังน้ีเน่ืองจากอําเภอ
สันกําแพง มีลักษณะทางภูมิศาสตรเปนที่ราบลุม 
สมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย ทําให
จัดหาวัตถุดิบไดงาย อีกทั้งลักษณะทางกายภาพ
ของชุมชนยังชวยสงเสริมใหบางหมูบานมีแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมธรรมชาติกระจายอยูท่ัวไป 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชนจึงอยู ในภาค
การเกษตร การบริการ และการผลิตงานหัตถกรรม
จากวัสดุธรรมชาติเปนสวนใหญ
 การทํารมจึงเปนอาชีพหัตถกรรมหลักของ
ชาวบานในอําเภอสันกําแพง โดยในอดีตหมูบาน
บอสรางเปนหมูบานท่ีมีการทํารมกันเปนอาชีพ 
ชาวบานเกือบทุกคนของหมูบานน้ี มีฝมือในการทํารม
อยางสวยงามและคงทน เชนเดียวกับที่บรรพบุรุษ

ไดถายทอดเอาไว โดยระยะแรกการทํารมของบาน
บอสรางทําข้ึนเพ่ือใชงานในชีวิตประจําวันเทาน้ัน 
ตอมามีผูเห็นความสําคัญของการทํารม จึงไดพัฒนา
รูปแบบใหทันสมัยข้ึน จนปจจุบันการทํารมของบาน
บอสราง ไดพัฒนาจากงานฝมือทองถิ่นมาสูระบบ
อุตสาหกรรมและการคาขายอยางเต็มตัว เกือบทุก
ครอบครัวจะมีการนํารมออกมาจําหนายจนเปน
แหลงทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวนิยมมาจัดหาซ้ือรม
ไปเปนของท่ีระลึกกันอยางแพรหลาย และเน่ืองจาก
รมของบานบอสราง มีเอกลักษณเฉพาะแบบ มี
รูปลักษณท่ีสวยงาม อีกท้ังการใชวัสดุท่ีคงทน ทําให
ชื่อเสียงของบานบอสรางแหงน้ีเปนท่ีรูจักกันอยาง
กวางขวาง
 2. การออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง พบวา
ผลิตภัณฑที่ออกแบบตองครอบคลุมทั้ง 3 ประเภท 
ไดแก ของใช ของที่ระลึก ของตกแตง โดยรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่ออกแบบ มีประโยชนใชสอย สามารถ
ใชไดหลายโอกาส รูปแบบการใชงานที่หลากหลาย 
มีความสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียว
หรือผูบริโภคและประการสําคัญ ท้ังน้ีผูวิจัยไดดําเนิน
การออกแบบและสรางตนแบบผลิตภัณฑ (โดย
แสดงในภาพที่ 1 - 8)

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑตนแบบ ผลิตภัณฑรมบอสราง 

  ท่ีไดทําการวิจัย

รูปที่  2 สวนของตุมรม ประดับดวยโลหะดุนลาย
  จํานวน 2 ช้ิน และตัวเสียบลอกรม
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รูปที่ 3 สวนหัวรม ประดับดวยโลหะดุนลาย
  จํานวน 4 ช้ิน

รูปที่ 4 ดามรมทําจากแผนโลหะดุนลาย ข้ึนรูป
  เปนทรงกระบอก สวมเขากับ แกนไม

รูปที่ 5 หัวร่มแบบขอเกี ่ยว ใช้สําหรับแขวน
  ผลิตภัณฑรม

รูปที่ 6 ภาพขณะแขวนรม จะมีจุกไมกลึงมาใส 
  แทนท่ีดามรมและมือจับ

รูปที่ 7 ภาพรมบอสรางท่ีแขวน

รูปที่ 8 ลายของรมท่ีทําการออกแบบ
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 3. ประเมินความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ
รมบอสราง ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว
จากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเที่ยว ทั้ง 4 ดาน 
คือ 1) ดานรูปแบบ ประกอบดวย มีรูปแบบรูปทรง
ที่สวยงาม ดึงดูดสายตา นาใชงาน มีความประณีต
เรียบรอย 2) ดานประโยชนใชสอย ประกอบดวย 
การออกแบบใหมีหนาท่ีใชสอยเหมาะสมกับการใชงาน 
สามารถทําหนาท่ีไดตามวัตถุประสงค หรือเปาหมาย
ท่ีต้ังใจไว คือ มีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน สามารถ
แขวนหรือต้ังโชวแลวมีความสวยงาม และสามารถ
ดูแลรักษา ทําความสะอาด ซอมบํารุงไดงาย 3) ดาน
วัสดุที่มีคุณคา ประกอบดวย เลือกวัสดุที่เหมาะสม
กับงาน วัสดุมีพื้นผิว ลวดลายที่สวยงามในตัวเอง 
มีความแข็งแรง ทนทาน และไมมีผล 4) ดานท่ีชวย
สรางภาพพจนท่ีดี ประกอบดวย บอ บอกถึงรสนิยม
ที่ดีของผูใชงาน และสื่ออัตลักษณของจังหวัด
เชียงใหม อยางเดนชัด จากการประเมินพบวา
มีความพึงพอใจในระดับดี (x_  = 4.07, SD = 0.89)

อภิปรายผล

จากการสรุปผลขางตนเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ
รมบอสราง จังหวัดเชียงใหม มีประเด็นสําคัญ
ที่จะอภิปรายดังนี้
 ขอมูลทางการตลาดผูซ้ือตองการเพ่ิมตัว
สินคาประเภทของตกแตงบาน และประเภทของท่ีระลึก 
รองลงมาประเภทของใช รูปแบบ ลวดลาย เปนงาน
ผลิตภัณฑรมสมัยใหม ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัย
ของ (ธีรินทร พัชรเมธา, 2544) เร่ืองความคิดเห็น
ของนักทองเท่ียวชาวไทยตอผลิตภัณฑพ้ืนเมือง
ของจังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคมีปญหาที่พบ
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑพื้นเมืองทุกชนิด คือ มี
รูปแบบใหเลือกนอย ผูผลิตผลิตภัณฑรมบอสราง
สวนใหญ ใหความสําคัญของรูปแบบ รูปทรง และ
ลวดลายนอยมาก แบบใหมๆ จะไดจากลูกคาที่นํา
มาส่ังทําและผูผลิตก็จะยึดเอาแบบน้ันมาผลิตตอกัน

ซํ้าๆ กันเรื่อยมา เชนเดียวกับแบบดั้งเดิมที่ผลิต
สืบทอดมาแตโบราณไมนิยม การปรับปรุงและ
พัฒนา จึงเปนมูลเหตุที่ไมสามารถพัฒนารูปแบบ
ใหแปลกใหมกวางขวางออกไปได ซึ่งเห็นตรงกับ
ผูวิจัยวา ถาหากมีรูปแบบของผลิตภัณฑใหเลือก
มากขึ้น ก็จะสามารถทําใหผลิตภัณฑขายไดมากขึ้น
 สวนขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูผลิตและ
จําหนายผลิตภัณฑรมบอสราง ผูประกอบการควร
รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑรม ไดแก การใชวัตถุดิบ 
และขั้นตอนการผลิตรมใหไดคุณภาพ รวมไปถึง
ยังขาดเอกลักษณ ลวดลายเฉพาะถิ่น คุณภาพของ
ผลิตภัณฑรมยังไมดีมากพอ เพราะอายุการใชงานนอย 
เกิดจากปญหาเร่ืองมอด อีกท้ังตองเพ่ิมความประณีต 
เรียบรอย ตองมีความสอดคลองกับความตองการ
ของนักทองเที่ยวหรือผูบริโภค และประการสําคัญ
คือ ตองส่ือความเปนอัตลักษณของจังหวัดเชียงใหม
อยางเดนชัด นอกจากน้ีผลิตภัณฑตองมีรูปทรงและ
ลวดลายที่มีความสวยงาม มีความเหมาะสมใน
การเลือกและประยุกตใชวัสดุ มีขนาด สัดสวน 
ท่ีเหมาะสมกับการใชงาน และมีความเปนไปไดในการ
จําหนาย ซ่ึงสอดคลองกับคําอธิบายของ เบอรเด็ก 
(Burdek, 2005) ที่เนนการออกแบบใหเกิดความ-
พอดีหรือลงตัวแตยังคงภาพลักษณและความ-
สวยงามของผลิตภัณฑไวและยังสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (แกนจันทร มะลิซอ, 2546) ที่วิจัย
เรื่อง ”การออกแบบผลิตภัณฑจากผาทอไทใหญ 
บานใหม หมอกจาม อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม” 
ผลการวิจัยพบวา การออกแบบตองคํานึงถึงประโยชน
ใชสอย สามารถใชไดหลายโอกาส และควรรักษา 
ลวดลาย และความเปนเอกลักษณ
 วัสดุท่ีใชผลิตผลิตภัณฑรมบอสราง โดยการ
นําวัสดุท่ีมีอยูในทองถ่ิน วัสดุหลัก คือ ไมไผ  กระดาษ 
มาทําผลิตภัณฑรม ซ่ึงอายุการใชงานของผลิตภัณฑ
รมที่ผลิตนั้น มีอายุการใชงานที่สั้น จึงควรประยุกต
ใชวัสดุทดแทน หรือวัสดุที่มีความแข็งแรงมากกวา 
จะยืดอายุการใชงานของผลิตภัณฑรมได 
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 การนําวัสดุสังเคราะหและวัสดุธรรมชาติมา
ตกแตงลวดลายบนผลิตภัณฑรม ไดแก แผนเงิน 
แผนทองแดง หรือการเคลือบดวยแล็กเกอร หรือ
ลงสีน้ํามัน สอดคลองกับผลงานวิจัยของ (นงลักษณ 
ขันอุระ, 2546) เรื่องเครื่องเขินเชียงใหมกับการ-
เปล่ียนแปลงการผลิต พบวา การออกแบบลวดลาย
ใหมๆ  หรือการคิดคนรูปทรงของเคร่ืองเขินใหแปลก
แตกตางออกไปจากที่เคยมีอยู จูงใจลูกคาใหม
ไดมากกวาเดิม

ขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
 1. ควรมีการศึกษาวัสดุธรรมชาติอ่ืนๆ ท่ี
หลากหลายในทองถ่ิน และนํามาประยุกตใชกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑรมบอสราง เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑ
รูปแบบท่ีแปลกใหม และนักออกแบบควรคํานึง และ
ใหความสําคัญในการใชวัสดุอยางมีคุณคา มีความรู
ความสามารถท่ีจะจัดการใหใชวัสดุใหมีเศษเหลือท้ิง
นอยท่ีสุด และใชวัสดุอยางเต็มศักยภาพในดานความ-
งาม ตองมีความเขาใจในหลักพ้ืนฐานในการออกแบบ
เปนอยางดี ทั้งในดานประโยชนใชสอยดานขนาด 
มิติตางๆ ใหสอดคลองกับสรีระรางกายของผูใช
 2. ควรมีการเพ่ิมเติมอัตลักษณอ่ืนๆ ของ
จังหวัดเชียงใหม เขาไปผสมผสานในการออกแบบ
ผลิตภัณฑรมบอสราง เพ่ือใหเปนการกระจายรายได
ใหกับชุมชนอื่นๆ ใกลเคียง อีกทั้งยังเปนการเพิ่ม
มูลคาใหแกผลิตภัณฑรมบอสราง ที่ประยุกตใช
อัตลักษณอ่ืนๆ ภายในจังหวัดเชียงใหม และยังเปน
การสรางทางเลือกสําหรับผูบริโภคในการเลือกซ้ือ
และใชผลิตภัณฑรมบอสราง
 3. ควรมีการอนุรักษผลิตภัณฑรมบอสราง 
จังหวัดเชียงใหม ในดานตางๆ อยางจริงจัง ไดแก 
เร่ืองราวประประวัติศาสตรของผลิตภัณฑรมบอสราง 
รูปแบบ รูปทรง ประโยชนใชสอย และลวดลายของ
ผลิตภัณฑรมบอสราง หลักฐานทางวิชาการดานศิลป

วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเจริญรุงเรือง
มาแตอดีตท่ีสามารถใชอางอิงได และเทคนิคกรรมวิธี
การผลิต ซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นไมใหสูญหายไป
ควบคูกับการพัฒนาผลิตภัณฑรมบอสรางในลักษณะ
ของการประยุกตใหเขากับสังคมปจจุบัน
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