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บทที่ 3 
กระบวนการวจิัย 

 
 การพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝกเพื่อการทําผลติภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเป็นการวิจัย
และพัฒนา มีกระบวนการดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ หญ้าแฝกดอน พันธ์ุห้วยใหม่หวาย ที่นํามาจาก หมู่บ้านซาง ตําบลขี้เหล็ก 
อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ โดยไม่จํากัดอายุ วิธีการเก็บเก่ียว และ วิธีการเก็บรักษา โดยแบ่ง
ออกเป็น 

1.  กลุ่มตัวอย่างการทําความสะอาดหญ้าแฝกโดยใช้ชนิดของสารที่แตกต่างกัน ได้แก่ 
โซดาไฟ และ ปูนขาว  

2.  กลุ่มตัวอย่างหญ้าแฝกเพื่อทําให้นุ่มโดยใช้ปริมาณสารในการแช่ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ปูนขาว 
10 กรัม และ 20 กรัม  

3.  กลุ่มตัวอย่างหญ้าแฝกเพื่อทําให้นุ่มโดยใช้จํานวนครั้งในการนวดที่แตกต่างกัน ได้แก่  
การนวด 5 ครั้ง และ 10 ครั้ง 

4.  ผู้ประเมินความพึงพอใจต่อหญ้าแฝกที่พัฒนา คือ สมาชิกกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 10 คน 

5.  ผู้ประเมินผลิตภัณฑ์ที่รับการพัฒนาแล้วจํานวน 3 คน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ  
2 คน และ ผู้เช่ียวชาญด้านการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก 1 คน 

เครื่องมือวิจัย 
1.  เครื่องนวดหญ้าแฝก  
2.  pH Meter, Consort, c831, Belguim 

 3.  กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM)  
4.  เครื่องเวอร์เนีย (Vernier Caliper), WINTO, Thailand 

 6.  Instron CRE Tensile Testing Machine รุ่น Hounsfield h10ks, UK.  
7.  เครื่องวัดสี Hunter Lab (Color Meter), MS/MS Micromss Model, Q-Tof. 
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8.  UV spectrophotometer, UV 1600, SHIMADZU, Japan. 
9.  แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ผลิตต่อหญ้าแฝกที่พัฒนาแล้ว  
10.  แบบประเมินผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติที่พัฒนาแล้ว 

วิธีการ 

1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการใช้ปูนขาวแทนโซดาไฟในกระบวนการทําความสะอาด
หญ้าแฝก 

1.1 การทําความสะอาดหญ้าแฝก  
อัตราส่วนการทําความสะอาด 
หญ้าแฝก      20 กรัม 
นํ้า        1 ลิตร 
สารทําความสะอาด (โซดาไฟ หรือ ปูนขาว)    1 กรัม 
Wetting agent       1 กรัม 
อุณหภูมิ      85 องศาเซลเซียส 
เวลา      50 นาที 
  1) การทําความสะอาดหญ้าแฝกโดยใช้โซดาไฟ มีขั้นตอนและวิธีการทําดังนี้ 
   1.1) ตวงน้ํา 1 ลิตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
   1.2) ละลายโซดาไฟ 1 กรัม กับน้ํา 1 ส่วน 
   1.3) ละลาย wetting agent 1 กรัม กับน้ํา 1 ส่วน 
   1.4) เทสารละลายโซดาไฟและสารละลาย wetting agent ในน้ํา

ที่เหลืออีก 1 ส่วน คนให้เข้ากัน 
   1.5) นําหญ้าแฝก 20 กรัม ชุบน้ําก่อนนําไปใส่ลงในภาชนะ

สารละลาย ข้อ 1.4) 
   1.6) นําภาชนะขึ้นต้ังไฟ เมื่ออุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เริ่มจับ

เวลา 50 นาที 
   1.7) เมื่อได้เวลาตามที่กําหนด นําหญ้าแฝกขึ้น ล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง  
   1.8) ตากหญ้าแฝกโดยการแขวนในที่ร่มจนแห้ง 
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  2)  การทําความสะอาดหญ้าแฝกโดยใช้ปูนขาว มีขั้นตอนและวิธีการทําดังนี้ 
   2.1) ละลายปูนขาว 1 กรัม ในนํา 1 ลิตร วางทิ้งไว้ให้ตกตะกอนใน

อุณหภูมิห้อง 24 ช่ัวโมง 
   2.2) รินน้ําสารละลายปูนขาว (น้ําปูนใส) ใส่ภาชนะต้มหญ้าแฝก 
   1.3) เติม wetting agent 1 กรัม ลงในน้ําปูนใส คนให้ละลายเข้ากัน 
   1.4) นําหญ้าแฝก 20 กรัม ชุบน้ําก่อนนําไปใส่ลงในภาชนะ

สารละลาย ข้อ 1.3) 
   1.5) นําภาชนะขึ้นต้ังไฟ เมื่ออุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เริ่มจับ

เวลา 50 นาที 
   1.6) เมื่อได้เวลาตามที่กําหนด นําหญ้าแฝกขึ้น ล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง  
   1.7) ตากหญ้าแฝกโดยการแขวนในที่ร่มจนแห้ง 
1.2 การทดสอบพื้นผิวและท่อน้ําเลี้ยงหญ้าแฝกภายหลังการทําความสะอาด 
 1) นําเส้นใยไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อเปรียบเทียบลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไป 

 วิธีการทดสอบ  
   1.1) ตัดหญ้าแฝกกว้าง 0.5 เซนติเมตร จํานวนสองชิ้น 

   1.2) นําหญ้าแฝกมาติดด้านบนสะตับ 1 ช้ิน และด้านข้าง 1 ช้ิน 
ด้วยเทปคาร์บอน โดยให้เหลือพื้นที่ว่างสําหรับการส่องกล้อง พร้อมเขียนเลขกํากับใต้ช้ินงาน เพื่อ
ป้องกันการผิดพลาด 
   1.3) ฉาบทองหญ้าแฝกด้วยเครื่อง SPI – MODULE Sputter 
Coater แล้วทิง้ไว้ 1 ช่ัวโมง เพื่อให้ทองลงมาปิดให้ทั่วหญ้าแฝก พื้นผิวจะมีคุณสมบัตินําไฟฟ้าได้ดี  

1.4) นําหญ้าแฝกไปวัดด้วยเครื่องจุลทรรศน์อิเลคตรอน quanta 
200 3d วัดผิวที่  mag1000x และวัดตามขวางที่ mag 180x  

   1.5) การวิเคราะห์พ้ืนผิวและท่อน้ําเลี้ยงของหญ้าแฝกท่ีผ่าน
กระบวนการทําความสะอาดด้วยโซดาไฟและปูนขาว จากภาพถ่าย SEM 

 1.3 การทดสอบความแข็งแรงและความหนาของหญ้าแฝก (Strength and 
thickness tests) 
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  1) นําเส้นใยไปทดสอบโดยใช้เครื่อง Instron CRE tensile testing 
machine ขั้นตอนดังนี้ 
    1.1) กําหนดความยาว great length ของเส้นใย 70 มิลลิเมตร ซึ่ง
เป็นแนวทําหน้าที่รับแรงดึง 

 1.2) วัดความกว้างและความหนา ด้วยเครื่องเวอร์เนีย นําความ
หนาของหญ้าแฝกที่ได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ASTM D 1777-02 
    1.3) ต้ังค่าความเร็วของแรงดึงที่ 40 มิลลิเมตรต่อนาที 
    1.4) กรอกค่าความกว้างและความหนาของหญ้าแฝกลงในโปรแกรม 
    1.5) หนีบหญ้าแฝกติดกับเครือ่งทดสอบ tensile 
    1.6) ปรับเครื่อง ปรับ Pre-load ของชิ้นงานเท่ากับ 1 นิวตัน  
ถ้าเส้นใยเกิดการหย่อนจะทําให้ระยะยืดตัวผิดเพี้ยน และค่าดึงของกราฟจะไม่เริ่มจาก 0 
    1.7) ต้ังค่าเริ่มต้นที่ 0 ทั้งแรงดึงและระยะยืด 
    1.8) เริ่มดึงด้วยความเร็วที่เราตั้งไว้ 40 มิลลิเมตรต่อนาที จน 
เส้นใยขาดออกจากกัน เมื่อเส้นใยขาดค่าจะไปปรากฏบนคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของกราฟ ที่พล๊อต
ระหว่างแรงดึงกับระยะยืดของหญ้าแฝก 
   1.9) นําค่าแรง ณ จุดแตกหักของหญ้าแฝก และค่าความยาวที่มาก
ที่สุดที่หญ้าแฝกสามารถยืดออกได้มาเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ASTM D 5035-03 (Standard Test 
Method for Breaking Force and Elongation of Textile Fabrics [Strip Method]) เพื่อดูความ
แข็งแรงและการยืดตัว 

2) การวิเคราะห์สมบัติเชิงกลของหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการทําความ
สะอาดด้วยโซดาไฟและปูนขาว จากค่าความแข็งแรงและความหนาของหญ้าแฝกที่วัดได้ 

1.4 การทดสอบวัดสีของใบหญ้าแฝก ด้วยเครื่องวัดสี (Color Meter), MS/MS 
micromssmodel, Q-Tof  

  1) วิธีการวัดสี 

   1.1) นําเลนสท์ี่ต้องการจะใช้สําหรับการวัดมาประกอบเข้ากับ
เครื่องวัดสี 

1.2) เปิดเครื่องวัดสี และเข้าโปรแกรมวัดส ี
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1.3) ทําการ Standardize เครื่องวัดสีด้วยเซลลท่ี์ระบ ุ
1.4) นําหญ้าแฝกมาวัดสี กดเลือกสิ่งที่ต้องการจะวัดที่ 

Configuration คือ L*, a*, b*  
1.5) บันทึกข้อมูล  

 2) วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบผลการเปลี่ยนแปลงสีของหญ้าแฝก
ภายหลังการทําความสะอาดด้วย โซดาไฟ และ ปูนขาว จากข้อมูลที่วัดได้ 

1.5 การฟอกขาวหญ้าแฝก  
อัตราส่วนการทําความสะอาด 
หญ้าแฝก   20 กรัม 
นํ้า   1 ลิตร 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ความเข้มข้น 35 เปอร์เซ็นต์ 8 ซี ซี ต่อน้ํา 1 ลิตร 
โซเดียมซิลิเกต 3 กรัม ต่อน้ํา 1 ลิตร 
อุณหภูมิ   70 องศาเซลเซียส 
เวลา   20 นาที 
วิธีการฟอกขาวหญ้าแฝกมีดังนี้ 

1) ตวงไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 8 ซี ซี และ ช่ังโซเดียมซิลิเกต 3 กรัม ใส่ลง
ละลายในน้ํา 1 ลิตร  

2) นําหญ้าแฝก 20 กรัม ชุบน้ําก่อนนําไปใส่ลงในภาชนะสารละลาย ข้อ 1) 
3) นําภาชนะขึ้นต้ังไฟ เมื่ออุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เริ่มจับเวลา 20 นาที 
4) เมื่อได้เวลาตามที่กําหนด นําหญ้าแฝกขึ้น ล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง  
5) ตากหญ้าแฝกโดยการแขวนในที่ร่มจนแห้ง 
6) นําหญ้าแฝกไปวัดค่าสีตามวิธีการในข้อ 1.4 

 2.  ศึกษาวิธีการย้อมหญ้าแฝกด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
  2.1 ศึกษาการย้อมสีหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือกับกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ้ง ตําบลบ้านตาล 
อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยสอบถาม การสังเกต ช่ังน้ําหนักของสารต่าง ๆ ในการย้อม และจด
บันทึกผล  
  2.2 สรุปและวิเคราะห์ผลที่ ไ ด้ นํามาคํานวณ และกําหนดวิ ธีการย้อมสีใน
ห้องปฏิบัติการ  
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 3.  การย้อมสีหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือในห้องปฏิบัติการมีดังนี้ 
  3.1 จากการลงชุมชนเพื่อศึกษาทดลองย้อมหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือกับกลุ่มทอผ้า
บ้านช่างเคิ้ง ตําบลบ้านตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนํามากําหนดอัตราส่วนในการย้อมสี
หญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือในห้องปฏิบัติการได้ดังนี้  
   1) การเตรียมน้ําด่างขี้เถ้า 

   1.1) นํากิ่งไม้จากต้นลําไย มาเผาให้เกิดเป็นผงเถ้า 
   1.2) ละลายผงเถ้าด้วยน้ํากลั่นในอัตราส่วน 500 กรัม ต่อน้ํา 1 

ลิตร ทิ้งไว้ให้ตกตะกอน 
   1.3) นําสารละลายด่างไปกรองด้วยกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง 

เก็บน้ําด่างไว้ใช้งาน 
   2) การเตรียมนํ้าประดู่ 

    2.1) นําเปลือกต้นประดู่มาสับให้มีขนาดเล็กลง แล้วนําไปโม่ให้
ละเอียด  
    2.2) ต้มเปลือกประดู่ด้วยน้ํากลั่นในอัตราสว่นเปลือกประดู่ 1 
กิโลกรัม ต่อน้าํ 6 ลิตร ที่อุณหภูมิน้ําเดือดเป็นเวลา 3 ช่ัวโมง 

   2.3) ทิ้งน้ําต้มเปลือกประดู่ให้เย็น นําสารละลายเปลือกประดู่ไป
กรองด้วยกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง เก็บน้ําสารละลายประดู่ไว้ใช้งาน 

  3) ปรมิาณผลมะเกลือ น้ําด่าง และ น้ําประดู่ ต่อการย้อมหญ้าแฝก 25 กรัม  
  3.1) อัตราส่วนของผลมะเกลือในการย้อมแต่ละครั้ง ดังต่อไปนี้ 
การย้อมครั้งที่ 1  มะเกลือ 92.45 กรัม คิดเป็น 100% 
การย้อมครั้งที่ 2 มะเกลือ 73.93 กรัม คิดเป็น 80% 
การย้อมครั้งที่ 3  มะเกลือ 27.50 กรัม คิดเป็น 30% 
การย้อมครั้งที่ 4  มะเกลือ 13.75 กรัม คิดเป็น 15% 
การย้อมครั้งที่ 5  มะเกลือ 13.75 กรัม คิดเป็น 15% 
การย้อมครั้งที่ 6  มะเกลือ 13.75 กรัม คิดเป็น 15% 
การย้อมครั้งที่ 7  มะเกลือ 13.75 กรัม คิดเป็น 15% 
การย้อมครั้งที่ 8  มะเกลือ 13.75 กรัม คิดเปน็ 15% 

   3.2) ปริมาณน้าํประดู่ 84 กรัม ใช้เฉพาะในครั้งที่ 1 เท่านัน้ 
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    3.3) ปริมาณน้าํด่างในครั้งแรกของการย้อม 355 กรัม ส่วนในครั้ง
ที่ 2 – 8 ใช้น้ําด่าง ครั้งละ 83.75 กรัม  

 3.2 วิธีการย้อมส ีณ อุณหภูมิห้อง 
  1) นําแฝก 25 กรัม ไปแช่น้ําสะอาด 5 นาท ีเพื่อทําให้แฝกอ่อนตัว 
  2) นํามะเกลือ น้ําด่าง และน้ําประดู่ ในอัตราส่วนต่าง ๆ ตามที่กําหนดมา 

ผสมเข้าด้วยกัน 
  3) นําส่วนผสมจากข้อ 2) มากรองด้วยกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง 
  4) เก็บนํ้าสีเพือ่นําไปวัดความเข้มของน้ําส ี
  5) นําหญ้าแฝกที่แช่น้ําไว้ขึ้น แล้วนําใส่ลงในน้ําย้อมที่เตรียมไว้ 
  6) แช่หญ้าแฝกนาน 1.30 ช่ัวโมง  
  7) เมื่อครบเวลาตามที่กําหนด นําแฝกขึ้นผึ่งในที่ร่ม 15 นาที 

   8) นําหญ้าแฝกใส่ ถุงพลาสติก ปิดปากถุงให้สนิท นําไปตากแดด 1 วัน และ
เก็บไว้อีก 1 คนื 

  9) เก็บนํ้าสีเพือ่นําไปวัดความเข้มของน้ําสภีายหลังการย้อม 
  10) นําไปย้อมครั้งต่อไปตามขั้นตอนที่ 2-9 และตามอัตราส่วนที่กําหนดไว้  
 3.3 การวัดน้ําสีย้อมด้วยเครื่อง UV Spectrophotometer มีวิธีการดังนี้  

  1) เปิดสวิทซ์ไฟฟ้าเพื่ออุ่นเคร่ือง UV-VIS นาน 30 นาท ี
   2) ปิดแสงจากภายในหรือภายนอกไม่ให้ตกกระทบตัวไวแสง โดยการปิดฝา
ครอบช่องใส่คิวเวทท์และปิดช่องแสงออก 

  3) เลือกความยาวคลื่นแสงทีต้่องการวัดโดยปรับปุ่มเลือกความยาวคลื่น ที่ 
525 nm 

  4) ปรับเครื่องเป็น การดูดกลืน Abs ให้เป็นศูนย์ด้วยปุ่มปรับศูนย์ (ปุ่ม 
calibrate) 

  5) ใส่สารละลายอ้างอิง (reagent blank) ลงในช่องใส่คิวเวทท์ ปิดฝาช่อง
ใส่คิวเวทท ์

  6)  ปรับ ค่าการดูดกลืนให้เป็นศูนย์ด้วยปุ่มปรับศูนย์ การปรับในขั้นตอนนี้
ต้องกระทําทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงทีใ่ช้ในการวัด 

  7) ใส่สารตัวอย่างลงในช่องใส่คิวเวทท์ ปิดฝาช่องใส่คิวเวทท ์
   8) อ่านค่าการดูดกลืน ( absorbance) 

  9) บันทกึผล 
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 2.6 วัดค่าสีหญ้าแฝกที่ผ่านการย้อมสีด้วยผลมะเกลือ ด้วยเครื่อง Hunter lab  
วิธีการทําเช่นเดียวกับข้อ 1.4 
   2.7 วิเคราะห์ผลการย้อมสีหญ้าแฝกด้วยผลมะเกลือ 

3.  ศึกษาคุณสมบัติของหญ้าแฝกที่ปรับปรุงความนุ่มด้วยวิธีการที่แตกต่างกันมีดังนี้ 
  3.1 การทดลอง 
   1) การนวดหญ้าแฝก 
    1.1) คัดเลือกหญ้าแฝกให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ตัดโคนใบเหนือข้อ
ปล่อง วัดความยาว 30 เซนติเมตร 
    1.2) พับครึ่งหญ้าแฝกตามแนวเส้นกลางใบ นําปลายหญ้าแฝกส่ง
เข้าเครื่องนวด ใช้มือหมุนเครื่องนวดให้ลูกกลิ้งทํางาน เมื่อผ่านไปจนถึงปลายอีกด้านหนึ่ง นับเป็น 1 
ครั้ง ทําการนวด 5 และ 10 ครั้ง 
    2) การแช่ปูนขาว  
    2.1) คัดเลือกหญ้าแฝกให้มีขนาดใกล้เคียงกัน ตัดโคนใบเหนือข้อ
ปล่อง วัดความยาว 30 เซนติเมตร ปริมาณ 20 กรัม 

  2.2) เตรียมน้ําปูนใส โดยละลายปูนขาว 10 และ 20 กรัม ในน้ํา 1 
ลิตร คนให้เข้ากัน และวางทิ้งไว้ให้ตกตะกอน ในอุณหภูมิห้อง 24 ช่ัวโมง  

  2.3) เมื่อได้เวลาตามที่กําหนด รินน้ําปูนใสลงในภาชนะแช่หญ้าแฝก  
  2.4) นําหญ้าแฝกลงแช่ในน้ําปูนใส 
  2.5) นํานํ้าเปล่าใส่ถุงพลาสติกมัดปากให้แน่น วางทับหญ้าแฝกให้

จมอยู่ใต้น้ํา แช่ทิ้งไว้ 48 ช่ัวโมง 
  2.6) เมื่อครบเวลาตามที่กําหนด นําหญ้าแฝกขึ้นล้างน้ําสะอาด 2 ครั้ง 

    2.7 ตากหญ้าแฝกโดยการแขวนในที่ร่มให้แห้ง 
3.2 ทดสอบความแข็งแรงและความหนาของหญ้าแฝกตามวิธีการในข้อ 1.4 
3.3 ทดสอบพื้นผิวและท่อน้ําเลี้ยงหญ้าแฝกตามวิธีการในข้อ 1.2 

  3.4 วิเคราะห์ผลและเปรียบเทียบหญ้าแฝกที่ผ่านการนวด และการแช่น้ําปูนใส   
  3.5 การศึกษาการเจริญของเชื้อราในหญ้าแฝกที่ผ่านกระบวนการป้องกันเชื้อราด้วย
กํามะถัน และด้วยการแช่ปูนขาว ด้วยเทคนิคการแยกเชื้อราจากตัวอย่างด้วยการเพาะเลี้ยงบนอาหาร
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แข็ง PDA (คณาจารย์ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 2560) โดยการตัดช้ินของหญ้า
แฝกมาเพาะเลีย้งบนอาหารแข็ง เป็นระยะเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และสังเกตผล 

3.6 สัมภาษณ์ความพึงพอใจของผู้ทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกต่อการใช้หญ้าแฝกที่พัฒนา   
  3 .7 วิ เคราะห์ผลความพึงพอใจของผู้ทํ าผลิตภัณฑ์หญ้าแฝก  และผลจาก
ห้องปฏิบัติการ เลือกวิธีที่ดีที่สุดไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สมาชิกกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบล
ขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

4.  การพัฒนาการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกของกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบลขี้เหล็ก  
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  4.1 ศึกษาบริบทของกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบลข้ีเหล็ก ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านประเภทของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มทํา สีย้อม และความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการสอบถามตัวแทนกลุ่ม และการสังเกต  
  4.2 การออกแบบการใช้เส้นหญ้าแฝก ทําการศึกษาดังนี้ 
   1) การใช้ใบหญ้าแฝกสีธรรมชาติ 
   2) การนําใบหญ้าแฝกมาคว่ันเกลียว  
   3) การนําใบหญ้าแฝกมาถักเปีย 
   4) การนําเส้นเกลียวหญ้าแฝก และเส้นเปียหญ้าแฝก มาออกแบบผสมกัน 
  4.3 การออกแบบเทคนิคการจักสาน ได้แก่ 
   1) เทคนิคการสานแบบขัด 
   2) เทคนิคการสานแบบบิดไขว้ 
   3) เทคนิคการโยงเส้นหญ้าแฝก 
   4) เทคนิคการทอผ้า 
  4.4 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท ได้แก่ 
   1) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร 
   2) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้สอยและตกแต่งบ้าน 
   3) ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย 
   4.5 ทําผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
   4.6 แบบประเมินผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกย้อมสธีรรมชาติท่ีพัฒนาแล้ว 



 
52 

 

   4.7 ถ่ายทอดการทําผลิตภัณฑ์แก่กลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณลักษณะ จัดประเภทข้อมูล วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุ 

ผลและสร้างเป็นข้อมูลเขียนอธิบายเชิงพรรณนาตามประเด็นที่ศึกษา 
 2. การวิเคราะห์พ้ืนผิวด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพ่ือดูการติดของสี     
หญ้าแฝก 

3.  การวิเคราะห์ค่าความเหนียวในเชิงความสัมพันธ์ของกราฟที่พล๊อตระหว่างน้ําหนักที่ใช้ทํา
ให้เส้นใยขาดกับเวลา พ้ืนที่ใต้กราฟจะบอกถึงลักษณะเชิงกลของเส้นใยได้ 
 4.  วิเคราะห์ความแตกต่างของสีย้อมโดยนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยและทดสอบความแตกต่าง
ด้วย T-test 
 5.  วิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ผลิตต่อหญ้าแฝกที่พัฒนาแล้ว โดยนําข้อมูลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย 
และวิเคราะห์ความแปรปรวน Analysis of Variance (ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยในแต่ละการทดลองด้วยวิธีการ Duncan’ s New Multiple Range Test 
 6.  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยการนําข้อมูลที่ได้จากแบบทดสอบการยอมรับของ
ผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนในการประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ ซึ่งใช้มาตราวัด ไลเคิร์ต Likert Scale 
(สุวิมล  ติรกานันท์, 2555) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้ 

 1.  ระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ให้คะแนน 5  
 2.  ระดับความพึงพอใจระดับมาก  ให้คะแนน 4  
 3.  ระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง ให้คะแนน 3  
 4.  ระดับความพึงพอใจระดับน้อย  ให้คะแนน 2  
 5.  ระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด ให้คะแนน 1  
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยกําหนดได้ดังนี้ 
 1.  ระดับคะแนน 4.50-5.00 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสดุ 
 2.  ระดับคะแนน 3.50-4.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับมาก 
 3.  ระดับคะแนน 2.50-3.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 4.  ระดับคะแนน 1.50-2.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 5.  ระดับคะแนน 1.00-1.49 หมายความว่า มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 




