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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาสภาพทัว่ ไปของการด�ำเนินงานทอผ้าไหมมัดหมี่ และเพือ่
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง
๓๓๑ คน เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์คือค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจวิธี Principal Component Analysis และใช้วธิ หี มุนแกนออโธ
โกนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal Rotation) ค่าสัมประสิทธิ์คะแนนองค์ประกอบ (Factor
Score Coefficients) ตั้งแต่ ๐.๓๕ ขึ้นไป
ผลการวิจัยพบว่า
๑. สภาพทั่วไปในการด�ำเนินงานทอผ้าไหมมัดหมี่ของผู้ทอผ้าไหมและท�ำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม
ในจังหวัดขอนแก่น ส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นไหมจากผู้ผลิตเส้นไหมในชุมชน ไหมที่ใช้เป็นไหมพันธุ์ไทยพื้น
บ้าน ลายมัดหมี่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ การมัดหมี่และย้อมสีจะท�ำด้วยตนเอง ใช้สีเคมีในการ
ย้อมเส้นไหม ประสบการณ์ในการทอผ้าไหมมัดหมี่มากกว่า ๑๐ ปี ลายผ้าไหมมัดหมี่ที่ทอเป็นลวดลาย
พืชพันธุด์ อกไม้ ขัน้ ตอนทีช่ ำ� นาญทีส่ ดุ คือการทอลวดลายผ้า ในการท�ำผ้าไหมมัดหมีจ่ ะมีการรวมกลุม่ หรือ
จัดตัง้ กลุม่ ผ้าไหมมัดหมีท่ ที่ อได้จะมีไว้เพือ่ ขายและใช้ในครัวเรือน ส่วนการถ่ายทอดความรูก้ ารทอผ้าไหม
มัดหมี่จะใช้วิธีการถ่ายทอดโดยการช่วยฝึกให้ท�ำ 
๒. ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมมัดหมีใ่ นจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมมี
ประสิทธิภาพอยูใ่ นระดับมาก ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมมัดหมีใ่ นจังหวัดขอนแก่น
ได้แก่ การใช้เส้นไหมอย่างคุม้ ค่า เส้นไหมมีเพียงพอในการทอ เส้นไหมมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ การจัดหา
*
**
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เส้นไหมทดแทนเมือ่ เส้นไหมมีไม่เพียงพอ การใช้เทคโนโลยีชว่ ยในการท�ำผ้าไหมมัดหมี่ การฝึกอบรมพัฒนา
ความรู้ในการทอผ้าไหมมัดหมี่ การควบคุมสินค้าคงเหลือ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ใน
การย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่มีความเพียงพอ ความช�ำนาญในการย้อมสี เทคนิคการทอลวดลายของผ้าไหมมัด
หมี่ ความรู้ในเรื่องสี การย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่ วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายในท้องถิ่นและความรู้ในเรื่องการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ ผู้ทอผ้าไหมและท�ำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่นควรมีการวางแผนการใช้จ่าย
เงินที่ชัดเจน เพื่อสามารถบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน ควรมีการ
ลงทุนเพิม่ เติมโดยการรวบรวมทุนจากกลุม่ หรือการจัดหาแหล่งเงินทุน เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบัน
การเงินต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ค�ำส�ำคัญ: การด�ำเนินงาน, กลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่

Abstract
This research aims at studying general conditions in operating silk weaving and
studying the factors which affect the operation of the silk in Khon Kaen. The sample
population of 331 persons and the tool used for this research was a questionnaire. The
data analysis was conducted by the means of the computer software to find the rates
of percentage, mean, Principal Component Analysis, Varimax Orthogonal Rotation and
employing Factor Score Coefficients from 0.35 and above.
The research outcomes are revealed as follows:
1. In general, the operation of Mudmee silk and Mudmee silk products have
been carried out in the province. Most people opt for silk from the silk manufacturers in
the community, which uses it as a local Thai species. Mudmee pattern has been
inherited from the ancestors, that is, Mudmee weaving and dyeing is made on the
weavers’ own using chemical to dye the silk. Furthermore, the local weavers’ experience
in weaving Mudmee more than 10 years. Mudmee silk is woven in floral pattern and
there is a Mudmee silk weavers group to produce their products for trade and personal
use. The knowledge of weaving Mudmee is conveyed by means of training.
2. The factors which affect the operation of the silk in Khon Kaen, the overall
efficiency is at a high level, namely; silk-efficiency, high quality of silk as required,
supplying of silk replacement on silk is inadequate, using technology in helping to weave
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their silk, training of the Mudmee silk weaving, inventory control, appropriate compensation,
materials for dyeing Mudmee are sufficient, expertise in dyeing, knowledge of colour,
materials that are available locally and knowledge about Mudmee silk. Moreover, the
weavers and Mudmee silk production in Khon Kaen: are as follows there should be a
clear plan for spending money in order to manage costs and expenses. Suggestions on
implementation: there should be more investment by collecting funds from the group
or financing such as from government sector or financial institutions in order for
well-managed.
Keywords: Operation, Implementation, Mudmee Silk Weavers Group

๑. บทน�ำ

“ผ้า” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของการด�ำรง
ชีวิตของมนุษย์ นอกจาก อาหาร ที่อยู่อาศัย และ
ยารักษาโรค ในสังคมเกษตรจะมีการทอผ้าเพื่อ
ใช้สอยภายในครอบครัว โดยการถ่ายทอดวิธีการ
ทอผ้าให้แก่สมาชิกที่เป็นเพศหญิง ซึ่งนับว่าเป็น
ภูมปิ ญ
ั ญาทีถ่ า่ ยทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม การ
ทอผ้าของไทยมีมาแต่โบราณ จากอดีตถึงปัจจุบัน
มนุษย์ได้พัฒนาการทอผ้าทั้งรูปแบบ เทคนิคการ
ย้อมสี และการออกแบบลวดลาย ดังปรากฏใน
จดหมายเหตุ แ ละพงศาวดารครั้ ง สมั ย สุ โ ขทั ย
อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีการทอผ้าตามก
ลุม่ ชนต่างๆ ของไทย เช่น ข่า กระโส้ กระเลิง ส่วย ฯลฯ
ผ้าทอในประเทศไทยแสดงถึง ศิลปะภูมปิ ญ
ั ญาของ
ชุ ม ชน ซึ่ ง แบ่ ง ประเภทของผ้ า ทอได้ เ ป็ น สอง
ประเภท ตามวัตถุดบิ ในการทอ และกรรมวิธใี นการ
ทอคือ ๑) ผ้าทอที่แบ่งตามวัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ฝ้าย
และไหม ฝ้าย เป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกทั่วไปในทุก
ภาคของประเทศไทย เป็นพืชเขตร้อน ชอบดินปน
ทราย และอากาศโปร่ง ไม่ชอบทีร่ ม่ เส้นใยของฝ้าย

จะดูดความชื้นได้ง่าย และเมื่อดูดความชื้นแล้วจะ
ระเหยเป็นไอดังนั้นเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าที่ท�ำด้วยผ้า
ฝ้ายจะมีความรูส้ กึ เย็นสบาย ไหม เส้นใยไหมได้จาก
ตัวไหม ซึ่งส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงไหมกันในภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ตัวไหมมี
ลักษณะคล้ายหนอน เมื่อแก่ตัวจะชักใยหุ้มตัวของ
มันเอง เรียกว่า รังไหม รังไหมนี้จะน�ำมาสาวเป็น
เส้นไหม แล้วจึงน�ำไปฟอกด้วยการต้มด้วยด่างและ
น�ำมากวักเพื่อให้ได้ เส้นใยไหม หลังจากนั้นจึงน�ำ
มาย้อมสีและน�ำไปทอเป็นผืนผ้าตามทีต่ อ้ งการ เส้น
ไหมมีคณ
ุ สมบัติ ลืน่ มัน และยึดหยุน่ ได้ดี ๒) ผ้าทอ
ที่แบ่งตามกรรมวิธีในการทอ ซึ่งมีชื่อเรียกต่างกัน
ออกไปตามลวดลายทีเ่ กิดจากการทอบนผืนผ้า เช่น
ผ้ามัดหมี่ มีกรรมวิธีการทอที่ท�ำให้ให้เกิดลวดลาย
โดยการย้อมเส้นฝ้ายให้ด่าง โดยการผูกมัดให้เกิด
ช่องว่าง การทอผ้ามัดหมีแ่ ต่ละผืนต้องใช้เวลาและ
ความประณีต โดยจัดเรียงเส้นไหมและฝ้ายให้
สม�ำ่ เสมอ คงที่ กรรมวิธตี อ้ งเรียงล�ำดับก่อนหลังให้
ถูกต้อง เพือ่ ท�ำให้เกิดลวดลายสวยงามตามต้องการ
ผ้าจก การทอจกเป็นกรรมวิธีของการทอและการ
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ปักผ้าไปพร้อมๆ กัน การทอลวดลายใช้วิธกี ารเพิม่
ด้ายเส้นพุ่งพิเศษเข้าเป็นช่องๆ ไม่ติดต่อกันตลอด
หน้ากว้างของผ้า ซึ่งจะท�ำได้โดยใช้ไม้หรือขนเม่น
หรือนิ้วมือยกขึ้นเป็นการทอผสมการปักลายๆ ผ้า
ขิด เป็นการทอผ้าด้วยกรรมวิธี เขีย่ หรือสะกิดเส้น
ด้ายยืนขึ้น แล้วสอดเส้นพุ่งไปตามแนวเส้นยืน
จังหวะการสอดเส้นด้ายพุง่ จะท�ำให้เกิดลวดลายรูป
แบบต่างๆ ผ้าแพรวา เป็นผ้าทอมือด้วยกรรมวิธที อ
ผ้าให้เกิดลวดลาย ลักษณะผสมกันระหว่างลายขิ
ดกับลายจกผ้าแพรวาต้องมีหลายๆ ลายอยู่ในผืน
เดี ย วกั น ผ้ า ยกดอก มี ก รรมวิ ธี ก ารทอให้ เ กิ ด
ลวดลายในการยกตะกรอแยกด้ายเส้นยืน แต่ไม่ได้
เพิ่มเส้นด้ายยืน หรือ เส้นพุ่งพิเศษเข้าไปในผืนผ้า
แต่ในบางครัง้ จะยกดอกด้วยการเพิม่ เส้นพุง่ จ�ำนวน
สองเส้นหรือมากกว่านั้นเข้าไป๑
ผ้าไหมไทย เป็นผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ของความเป็นไทยที่มีมาช้านาน บ่งบอกถึงศิลปะ
วัฒนธรรมทีส่ บื ทอดจากรุน่ หนึง่ สูอ่ กี รุน่ หนึง่ แสดง
ถึงภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่น�ำเอาความรู้ที่มี
อยู่ถ่ายทอดออกมาเป็นผืนผ้าซึ่งจะเห็นได้จาก
ลวดลายต่างๆ ที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ของคนในท้องถิน่ ซึง่ ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์สบื ทอด
กรรมวิ ธี ใ นการทอผ้ า เป็ น เทคนิ ค ของแต่ ล ะคน
เพราะวิธีการทอ การสอดเส้นไหม การใส่น�้ำหนัก
ในการทอผ้าก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ดังนัน้ การ
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ถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาจึงแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละบุคคล และด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของ
พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่
ทรงพระกรุณาน�ำผ้าไหมไทยออกสูต่ ลาดโลก ท�ำให้
ผ้ า ไหมไทยได้ รั บ การยอมรั บ และเป็ น ที่ นิ ย มใน
ระดับสากล โดยมีการพัฒนารูปแบบการผลิตผ้า
ไหมให้ได้รับมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพโดยใช้
ตราสัญลักษณ์นกยูงพระราชทานเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของผ้าไหมไทย
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน (AEC) ซึ่งส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ
ทัง้ ด้านการค้า การลงทุน การท่องเทีย่ ว เป็นโอกาส
ที่ไทยจะได้ผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยไปสู่
ตลาดอาเซียน ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาไม่ว่าจะ
เป็นในด้านบุคลากร ด้านทักษะความรู้ ให้สามารถ
สร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนตามแนวทางหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้อนั เชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศเริ่มตั้งแต่
ฉบับที่ ๘ (๒๕๔๐ - ๒๕๔๔) ถึงฉบับที่ ๑๑ (๒๕๕๕
- ๒๕๕๙) ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนา
แบบบูรณาการโดยใช้คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา๒
ในจังหวัดขอนแก่นเช่นเดียวกัน ประชากร
ส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรม โดยเมือ่ มีเวลาว่าง
จากการท�ำอาชีพหลักคือ การท�ำนา ท�ำไร่ ก็จะหา

มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ผ้าไทย : มรดกที่ควรอนุรักษ์. แหล่งที่มา : http://www.lib.th/ journal/
thaicloth.html [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕].
๒
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, สรุปสาระส�ำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙. แหล่งที่มา : http://www.ldd.go.th/ files/FilesFolders/
Documents/475ef649-a2a1-4355-a038 [๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔].
๑
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รายได้เสริม โดยอาชีพเสริมทีไ่ ด้รบั ความนิยมอย่าง
หนึง่ คือการทอผ้า ซึง่ ในปัจจุบนั การทอผ้าไหม โดย
เฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ถือได้ว่าได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก จนแทบจะกลายเป็นอาชีพหลักของบาง
ชุมชนเลยก็ว่าได้ การที่รัฐบาลมุ่งเน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
มีการพัฒนา เสริมสร้างรายได้ มีภมู คิ มุ้ กันในตนเอง
ซึง่ หมายถึงสามารถอยูร่ อดโดยการพึง่ พาตนเองได้
ดังนัน้ การด�ำรงไว้ซงึ่ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ การพัฒนา
ความรู้ และการถ่ายทอดความรูด้ า้ นการทอผ้าไหม
มั ด หมี่ ซึ่ ง เป็ น ภู มิ ป ั ญ ญาดั้ ง เดิ ม จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ ค วร
อนุรักษ์และพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาปัจจัยทีม่ ี
ผลต่อประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของกลุม่ ผูท้ อผ้า
ไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ โดยศึกษา
ถึงสภาพทัว่ ไปของการด�ำเนินการทอผ้าไหมมัดหมี่
การจัดการทรัพยากรด้านบุคคล เงินทุน วัตถุดิบ
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการจัดการ เพื่อเป็นแนวทาง
การพัฒนาการทอผ้าไหมมัดหมี่ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น น�ำไปสู่การพัฒนารายได้ให้กับครอบครัว
ชุมชน และสังคมต่อไป

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

๑. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัด
ขอนแก่น
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๒. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนิน
งานของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมมัดหมีใ่ นจังหวัดขอนแก่น

๓. วิธีด�ำเนินการวิจัย

กลุม่ เป้าหมาย การวิจยั ครัง้ นีก้ ลุม่ เป้าหมาย
ได้แก่ ผู้ทอผ้าไหมและท�ำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมใน
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน ๒,๓๘๒ คน๓ จาก ๒๖
อ�ำเภอ กลุม่ ตัวอย่างใช้การเปิดตารางเครซีแ่ ละมอร์
แกน (Krejcie & Morgan) ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
๓๓๑ คน โดยใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม แบบหลายขั้ น ตอน
(Multistage Sampling) เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปริมาณแบ่งออกเป็น ๔ ตอน
การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ผู้วิจัยได้น�ำแบบสอบถามที่ ผู้วิจัยได้สร้าง
และพัฒนาขึ้นมาไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน ๓ คน
ตรวจสอบความตรง (Validity) ในด้านเนื้อหา
ภาษา ข้อความ ความหมาย และโครงสร้าง รวมทัง้
การตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างเนือ้ หากับสิง่
ที่ต้องการศึกษา (Item Objective Congruenec
: IOC) น�ำแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข
เสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษาค้นคว้าอิสระ เพือ่ ท�ำการ
ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเนือ้ หา น�ำ
ไปจัดพิมพ์เพื่อส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลไป
วิเคราะห์ตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้
โปรแกรมการค� ำ นวณชุ ด ค่ า สถิ ติ ส� ำ เร็ จ รู ป ด้ ว ย

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกษตร, ข้อมูลผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผลผลิตปี ๒๕๕๗.
แหล่งที่มา : http://www.gsds.go.th/ newqsds/insidepage.php?pageid=54 [๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙].
๓
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คอมพิวเตอร์ เพือ่ หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์องค์
ประกอบใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ำรวจ
(Exploratory Factor Analysis) วิธี Principal
Component Analysis และใช้วิธีหมุนแกนออโธ
โกนอลแบบวาริแมกซ์ (Varimax Orthogonal
Rotation) เพื่ อ สกั ด ตั ว แปรที่ ไ ม่ ส� ำ คั ญ ออกไป
ส�ำหรับเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกตัวแปรที่
ส�ำคัญจากองค์ประกอบต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
หมุนแกน คือ ตัวแปรส�ำคัญของแต่ละองค์ประกอบ
จะต้องมีคา่ สัมประสิทธิค์ ะแนนองค์ประกอบ (Factor Score Coefficients) ตั้งแต่ ๐.๓๕ ขึ้นไปจึง
จะถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่ส�ำคัญจริงๆ

๔. สรุปผลการวิจัย

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนิน
งานของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมมัดหมีใ่ นจังหวัดขอนแก่น
พบว่า สภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามคือส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ โดยมี
ช่วงอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๐๗
ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ
๖๘.๘๘ มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรม คิดเป็นร้อย
ละ ๖๓.๑๔ ส่วนใหญ่มีรายได้ต�่ำกว่า ๕,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๙๗ ในด้านสภาพทัว่ ไปเกีย่ วกับ
การด�ำเนินงานทอผ้าไหมมัดหมีใ่ นจังหวัดขอนแก่น
พบว่า ส่วนใหญ่เลือกใช้เส้นไหมจากผูผ้ ลิตเส้นไหม
ในชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๔๖ โดยพันธุไ์ หมทีใ่ ช้
ส่วนใหญ่เป็นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน คิดเป็นร้อยละ
๖๕.๘๖ ด้านการออกแบบลายมัดหมี่ส่วนใหญ่จะ
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ได้รบั การสืบทอดมาจากบรรพบุรษุ คิดเป็นร้อยละ
๖๖.๗๗ ในด้านการมัดหมี่ส่วนใหญ่จะมัดหมี่ด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๖๔ สีที่ใช้ในการย้อม
เส้นไหมมัดหมีใ่ ช้สเี คมี คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๑๑ โดย
ส่วนใหญ่จะย้อมสีเอง คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๐ ใน
ด้านการทอผ้าไหมมัดหมี่ส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ในการทอผ้าไหมมัดหมีม่ ากกว่า ๑๐ ปี คิดเป็นร้อย
ละ ๕๕.๒๙ ลายทีท่ อส่วนใหญ่เป็นลวดลายพืชพันธุ์
ดอกไม้ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๒ ในขั้นตอนการ
ด�ำเนินการท�ำผ้าไหมมัดหมี่ส่วนใหญ่จะมีความ
ช�ำนาญมากทีส่ ดุ คือการทอลวดลายผ้า คิดเป็นร้อย
ละ ๔๗.๗๔ โดยการท�ำผ้าไหมมัดหมีจ่ ะด�ำเนินการ
โดยมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่ม คิดเป็นร้อยละ
๗๑.๖๐ ด้านการน�ำไปใช้ประโยชน์และการถ่ายทอด
ความรู้การทอผ้าไหมมัดหมี่พบว่า ส่วนใหญ่ทอผ้า
ไหมมัดหมี่ไว้เพื่อขายและใช้ในครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ ๗๓.๔๑ ส่วนการถ่ายทอดความรูก้ ารทอผ้า
ไหมมัดหมี่จะใช้วิธีช่วยฝึกให้ท�ำ  คิดเป็นร้อยละ
๖๒.๕๔ สภาพปัจจัยที่มีผลต่อการด�ำเนินงานของ
กลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า
ผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่และท�ำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมมัด
หมี่มีความเห็นต่อประสิทธิภาพในการทอผ้าไหม
มัดหมี่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก จ�ำแนกรายด้าน
ดังนี้ ด้านบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือสถานทีใ่ นการทอผ้า
มีความเหมาะสม รองลงมาคือมีความรู้ในเรื่องสี
การย้อมสีไหมมัดหมี่ ความรู้ในเรื่องการทอผ้าไหม
มัดหมี่ เทคนิคการทอลวดลาย สมาชิกมีส่วนร่มใน
การแสดงความคิดเห็น โดยมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมากที่สุด ส่วนด้านวัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

เห็นว่า มีประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมากที่สุด
โดยเห็ น ว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากที่ สุ ด คื อ การใช้
วัตถุดบิ เส้นไหมอย่างคุม้ ค่า วัสดุอปุ กรณ์ในการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่มีเพียงพอ และวัสดุอุปกรณ์ในการ
ย้อมสีไหมมัดหมีม่ เี พียงพอ ด้านเงินทุนมีความเห็น
ว่ามีประสิทธิภาพในระดับดับปานกลาง โดยเห็น
ว่าการวางแผนการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพใน
ระดับมาก รองลงมาคือ การรวบรวมเงิน การช�ำระ
หนี้ ด้านวิธกี ารจัดการมีความเห็นว่ามีประสิทธิภาพ
ในระดับมาก ทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากทีส่ ดุ คือด้านการ
จัดหาแรงงานทอผ้าไหมมัดหมี่ รองลงมาคือ การ
จัดหาวัตถุดิบเส้นไหมทดแทนเมื่อเส้นไหมไม่เพียง
พอ และการท�ำบัญชีมคี วามชัดเจน ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อ
การด� ำ เนิ น งานของกลุ ่ ม ผู ้ ท อผ้ า ไหมมั ด หมี่ ใ น
จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยองค์ประกอบที่มีคะแนน
Factor Loading ตั้งแต่ ๐.๓๕ ขึ้นไป ซึ่งใช้เป็น
เกณฑ์พจิ ารณาให้เป็นตัวแปรส�ำคัญเพือ่ น�ำไปสร้าง
เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ ผูท้ อผ้า
ไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น มี ๑๔ ประเด็น
ส�ำคัญ โดยประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ เส้นไหมมี
เพียงพอในการทอ ใช้วัตถุดิบเส้นไหมอย่างคุ้มค่า
เส้นไหมมีคณ
ุ ภาพตามทีต่ อ้ งการ การควบคุมสินค้า
คงเหลือ การจัดหาเส้นไหมทดแทนเมื่อเส้นไหมมี
ไม่เพียงพอ การฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในการทอ
ผ้าไหมมัดหมี่ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการท�ำผ้า
ไหมมัดหมี่ ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม วัสดุ
อุปกรณ์ในการย้อมสีผา้ ไหมมัดหมีม่ คี วามเพียงพอ
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ความช�ำนาญในการย้อมสี เทคนิคการทอลวดลาย
ของผ้าไหมมัดหมี่ ความรู้ในเรื่องสี การย้อมสีผ้า
ไหมมัดหมี่ วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่ายในท้องถิ่น และ
ความรู้ในเรื่องการทอผ้าไหมมัดหมี่

๕. อภิปรายผลการวิจัย

สภาพทั่ ว ไปของผู ้ ท อผ้ า ไหมและท� ำ
ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่นส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๔๑-๕๐ ปี จบการ
ศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลักคือเกษตรกรรม
มีรายได้ตอ่ เดือนต�ำ่ กว่า ๕,๐๐๐ บาท เส้นไหมทีใ่ ช้
ในการทอผ้าไหมมัดหมี่ใช้เส้นไหมจากผู้ผลิตใน
ชุ ม ชน เป็ น เส้ น ไหมพั น ธุ ์ ไ ทยพื้ น บ้ า น การทอ
ลวดลายได้จากการสืบทอดจากบรรพบุรุษ มัดหมี่
และการย้อมสีจะท�ำด้วยตนเอง สีทใี่ ช้ยอ้ มไหมเป็น
สี เ คมี ประสบการณ์ ใ นการทอผ้ า ไหมมั ด หมี่
มากกว่า ๑๐ ปี ลายทีท่ อส่วนใหญ่เป็นลายพืชพันธุ์
ดอกไม้ การทอลวดลายผ้าไหมมัดหมี่จะเป็นสิ่งที่
ช� ำ นาญที่ สุ ด ในกระบวนการท� ำ ผ้ า ไหมมั ด หมี่
และจะมีการรวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มกันทอผ้าไหม
ผ้าไหมมัดหมี่ที่ทอเสร็จแล้วจะน�ำไปขายและใช้ใน
ครัวเรือน กรรมวิธกี ารถ่ายทอดความรูใ้ นการทอผ้า
ไหมมัดหมีจ่ ะท�ำโดยการช่วยฝึกให้ทำ 
� ในด้านปัจจัย
ทีม่ ผี ลต่อการด�ำเนินงานของกลุม่ ผูท้ อผ้าไหมมัดหมี่
ในจังหวัดขอนแก่นพบว่าปัจจัยทีม่ ตี อ่ ประสิทธิภาพ
การทอผ้ า ไหมมั ด หมี่ โดยรวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของวัชระ บุรีมาต๔ ได้ศึกษา

วัชระ บุรีมาต, “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหาร 4M’s ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อ�ำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนครพนม), ๒๕๕๔.
๔
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การบริ ห ารจั ด การแหล่ ง เรี ย นรู ้ โ ดยใช้ ห ลั ก การ
บริหาร 4M’s ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อ�ำเภอ
เซกา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบว่าการ
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โดยใช้หลักการบริหาร
4M’s ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ ศึ ก ษารายด้ า นปั จ จั ย การด� ำ เนิ น งานที่ มี ต ่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทอผ้ า ไหมมั ด หมี่ ใ นจั ง หวั ด
ขอนแก่น พบว่า ด้านบุคคลมีประสิทธิภาพในระดับ
มาก โดยด้านที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดคือ การจัด
สถานทีใ่ นการทอผ้าให้มคี วามเหมาะสม รองลงมา
คือมีความรู้ในเรื่องสี การย้อมสีไหมมัดหมี่ ความรู้
ในเรื่ อ งการทอผ้ า ไหมมั ด หมี่ เทคนิ ค การทอ
ลวดลาย และสมาชิกมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยของสมยศ แย้มเผื่อน๕
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงาน
ของพนั ก งานปฏิบัติก ารบริษัท เอเชียน มารี น
เซอร์ วิ ส ส์ จ� ำ กั ด (มหาชน) ผลการวิ จั ย พบว่ า
พนักงานมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั งิ านโดยรวมอยูใ่ นระดับดี สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของณั ฎ ฐนั น ท์ มั น ตะพงศ์ ๖ ได้ ศึ ก ษา
ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทาน
สงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประสิทธิภาพการ
บริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
จังหวัดนนทบุรี ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพ

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ ประจ�ำเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๕๙

รวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาในแต่ละรายการ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพการบริหารงานของ
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรีให้
ความส� ำ คั ญ ต่ อ การวางแผนอั ต ราก� ำ ลั ง คนและ
บุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมและเพียงพอ
ต่อนักเรียน และด�ำเนินการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ เพื่อพัฒนาการศึกษา ด้าน
วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์มีประสิทธิภาพในระดับ
มากที่สุด โดยมีประสิทธิภาพมากที่สุดคือการใช้
วั ต ถุ ดิ บ เส้ น ไหมอย่ า งคุ ้ ม ค่ า รองลงมาคื อ วั ส ดุ
อุปกรณ์มเี พียงพอในการทอผ้าไหมมัดหมี่ ด้านเงิน
ทุนมีประสิทธิภาพโดยรวมในระดับปานกลาง โดย
ด้านการวางแผนการใช้จ่ายเงินมีประสิทธิภาพ
ในระดั บมาก รองลงมาคื อ การรวบรวมเงิ นทุ น
การช�ำระหนี้ การควบคุมการใช้จ่ายเงิน การจ่าย
เงินปันผล และที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุดคือการกู้
ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ด้านวิธีการจัดการเห็น
ว่า มีประสิทธิภาพโดยรวมในระดับมาก ด้านที่มี
ประสิทธิภาพสูงที่สุดคือการจัดหาแรงงานทอผ้า
ไหมมัดหมี่ รองลงมาคือ การจัดหาเส้นไหมทดแทน
เมื่อเส้นไหมมีไม่เพียงพอ การจัดท�ำบัญชีชัดเจน
การควบคุมสินค้าคงเหลือ การจัดหาตลาดเพือ่ ขาย
สิ น ค้ า การจั ด สรรรายได้ เ หมาะสม การใช้ สื่ อ

สมยศ แย้มเผือ่ น, “ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานปฏิบตั กิ ารบริษทั เอเชียมารีน เซ
อร์วิสส์ จ�ำกัด (มหาชน)”, สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ),
๒๕๕๑.
๖
ณัฎฐนันท์ มันตะพงศ์, “ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุร”ี ,
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย), ๒๕๕๔.
๕
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ประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต การใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการท�ำผ้าไหมมัดหมี่ และการจัดสวัสดิการ
ให้สมาชิกในกลุม่ ตามล�ำดับ สอดคล้องกับงานวิจยั
ของพระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กาพล สิริภทฺโท)๗
ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส�ำนัก
ปฏิบตั ธิ รรมประจ�ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้าน
การบริหารจัดการจากการศึกษา พบว่า ประสิทธิภาพ
ในการบริ ห ารจั ด การส� ำ นั ก ปฏิ บั ติ ธ รรมประจ� ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
มาก ส�ำหรับปัจจัยทีม่ ตี อ่ การด�ำเนินงานของกลุม่ ผู้
ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น พบว่ามี ๑๔
ปัจจัยส�ำคัญที่มีต่อประสิทธิภาพการทอผ้าไหมมัด
หมี่ในจังหวัดขอนแก่น คือ เส้นไหมมีเพียงพอใน
การทอ ใช้วัตถุดิบเส้นไหมอย่างคุ้มค่า เส้นไหมมี
คุณภาพตามที่ต้องการ การควบคุมสินค้าคงเหลือ
การจัดหาเส้นไหมทดแทนเมือ่ เส้นไหมมีไม่เพียงพอ
การฝึกอบรมพัฒนาความรูใ้ นการทอผ้าไหมมัดหมี่
การใช้ เ ทคโนโลยี ช ่ ว ยในการท� ำ ผ้ า ไหมมั ด หมี่
ค่าตอบแทนมีความเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ในการ
ย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่มีความเพียงพอ ความช�ำนาญ
ในการย้อมสี เทคนิคการทอลวดลายของผ้าไหม
มัดหมี่ ความรู้ในเรื่องสี การย้อมสีผ้าไหมมัดหมี่
วัสดุอปุ กรณ์หาได้งา่ ยในท้องถิน่ และความรูใ้ นเรือ่ ง
การทอผ้าไหมมัดหมี่
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๖. ข้อเสนอแนะ

๑. การน�ำผลการศึกษาไปใช้
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการด�ำเนินงานของกลุ่มผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ใน
จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
ในด้านเงินทุนอยูใ่ นระดับปานกลาง และมีคา่ เฉลีย่
ต�่ำสุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑.๑ ผู้ทอผ้าไหมและท�ำผลิตภัณฑ์
จากผ้าไหมในจังหวัดขอนแก่นควรมีการวางแผน
การใช้จ่ายเงินที่ชัดเจน เพื่อสามารถบริหารต้นทุน
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้
๑.๒ ควรมีการลงทุนเพิ่มเติมโดย
การรวบรวมทุนจากกลุ่ม หรือการจัดหาแหล่งเงิน
ทุน เช่น จากหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน
ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
๒. การท�ำวิจัยครั้งต่อไป
๒.๑ ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับกลยุทธ์
การทอผ้าไหมของผู้ทอผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัด
ขอนแก่นเพือ่ เป็นแนวทางการพัฒนาการทอผ้าไหม
มัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น
๒.๒ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับตลาด
ความต้องการใช้ผ้าไหมมัดหมี่ในจังหวัดขอนแก่น
เช่น ผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปของผ้าไหมมัดหมี่ การน�ำ
ผ้าไหมมัดหมี่ไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เป็นต้น

พระครูภาวนารัตนาภรณ์ (กาพล สิริภทฺโท), “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส�ำนักปฏิบัติธรรมประจ�ำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย), ๒๕๕๕.
๗
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บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์/รายงานการวิจัย :
ณัฎฐนันท์ มันตะพงศ์. “ประสิทธิภาพการบริหารงานของโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุร”ี .
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๔.
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จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”. วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕.
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อ�ำเภอเซกา จังหวัดหนองคาย”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยนครพนม, ๒๕๕๔.
สมยศ แย้มเผื่อน. “ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของพนักงานปฏิบัติการ บริษัท เอเชียมารีน
เซอร์วสิ ส์ จ�ำกัด (มหาชน)”. สารนิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต.บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
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(๒) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ :
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