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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่องออกแบบและพัฒนากระเปาหนังโดยใชเทคนิคการสาน กลุมสตรีกระเปาหนังตําบลบานแห จังหวัดอางทอง มี
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษารูปแบบลายสาน ชุมชนตําบลบานแห จังหวัดอางทอง 2) เพื่อออกแบบและพัฒนากระเปาหนัง โดยใช
เทคนิคการสาน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณกระเปาหนัง เทคนิคการสาน ประชากรและกลุม
ตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ดานการจักสาน 3 ทาน ดานการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาหนัง 3
ทาน ผูตอบแบบประเมินดานความพึงพอใจ ไดแก ผูประกอบการกระเปาหนัง 9 ทาน และสุภาพสตรีที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ
กระเปาหนัง ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ในงาน OTOP MIDYEAR 2018 จังหวัดปทุมธานี จํานวน
100 ทาน สถิติที่ใชในการวิจัย คือ คารอยละ คาเฉลี่ย ( x ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบ
ประเมินลวดลายประยุกต จํานวน 9 ลวดลาย เลือกใชเทรนสีป 2018 ประกอบลวดลาย แบบประเมินดานรูปทรงกระเปา ศึกษา
รูปทรง แนวโนมกระเปาถือสําหรับสุภาพสตรีป 2018 จําแนกรูปทรงกระเปาตามพฤติกรรมของผูใช 3 ขนาด คือขนาดใหญ
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และแบบประเมินความพึงพอใจดานรูปลักษณของกระเปาถือสําหรับสุภาพสตรี โดยใชเทคนิคการสาน มี
หัวขอการประเมิน 2 ดาน คือดานความงามและดานประโยชนใชสอย ผลการวิจัยลวดลายสําหรับออกแบบกระเปาพบวา
ลวดลายสําหรับกระเปาขนาดใหญ ลวดลายประยุกตที่ 2 ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.58 ลวดลายสําหรับออกแบบ
กระเปาขนาดกลาง ลวดลายประยุกตที่ 2 ระดับความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย 4.48 และ ลวดลายสําหรับออกแบบกระเปาขนาด
เล็ก ลวดลายประยุกตที่ 3 ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.73 ผลสรุปรูปทรงกระเปาพบวา รูปทรงกระเปาขนาดใหญ
รูปทรงที่ 2 (Tote bag) ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 รูปทรงกระเปาขนาดกลางรูปทรงที่ 2 (Doctor’s bag)
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 และรูปทรงกระเปาขนาดเล็กรูปทรงที่ 3 (Clutch bag) ระดับความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 4.37 ผลสรุปความพึงพอใจของผูบริโภคพบวา กระเปาขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s bag ระดับความพึงพอใจโดยรวม
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65 รองลงมากระเปาขนาดใหญ รูปทรง Tote bag ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52
และกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch bag ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53
คําสําคัญ : ออกแบบและพัฒนากระเปาหนัง เทคนิคการสาน
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ABSTRACT
This research is about designing and developing leather bags using weaving techniques for the leather
bag women group in Tambon Ban-Hae, Ang-tong Province. The objectives were: 1. To study weaving patterns
of Tambon Ban-Hae community, Ang-tong Province 2. To design and develop leather bag with weaving
techniques and 3. To assess the consumers’ satisfaction on leather bag appearance and weaving techniques.
The population and sampling group were three weaving technique experts, three leather bag designers, nine
traders and a hundred women who showing interes in leather bags at the exhibition and convention center
Impact Meungtongtanee during OTOP MIDYEAR Fair 2 0 1 8 , Patumtanee Province. The statistics used in the
research was percentage, average ( x ) and standard deviation (S.D.) The method used was Through evaluation
forms There were 9 of applied patterns designed with the trend colors of 2 0 1 8 of Design and shape of the
bag were done with the 2018 women handbag trends in mind. Shapes were determined from users’ behavior
wich came into 3 sizes: large, medium and small. For the satisfaction form for women’s participants, the
questioning ares were focused on weaving techniques and utility. The result on patterns found that the 2nd
pattern on the large size bag were viewed as the most suitable with an average of 4 . 58 , following by the
medium size bag with an average of 4 . 48. The 3 rd pattern were viewed as suitable for the small size bag
with an average of 4.73. The results on bag design found that the 2nd design of the large size (TOTE Bag) was
viewed as the most suitable with an average 4.60, the 2nd design of medium size (Doctor’s Bag) was viewed
as the most suitable with an average of 4 . 5 3 . The 3rd design of the small size (Clutch Bag) was view as the
most suitable with an average of 4.37. The total result of women’s satisfaction was found that the small size
Doctor’s bag was the most favorite with in average of 4 . 6 5, followed by the medium size Tote bag with the
average of 4.52. All in all the small size clutch bag was the most favorite with the average score of 4.53.
Keywords : Design and Develop, Leather Bag, Weaving Technique

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ปจจุบันตามทองถิ่น ยังปรากฏการผลิตงานศิลปหัตถกรรมอยูอยางแพรหลาย อีกทั้งรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
ทองถิ่น มีความผสมผสานกัน ซึ่ ง เป น ผลจากความเจริญทางดา นตา ง ๆ รวมทั้ ง สภาพสังคมที่ แปรเปลี่ย นไป ปรั บ รู ปแบบให
ทันสมัยขึ้น เพื่อเชิญชวนใหผูสนใจไดจับจองเปนเจาของ เปนกลยุทธการตลาดอีกอยางหนึ่งที่มีการแขงขันกันในยุคป จจุบัน
เลือกสรรวัสดุทนแทนของดั้งเดิม ใหมีความสะดวกในการใชงานและเปนการลดตนทุนการผลิต ปรับปรุงกรรมวิธีปรับเทคนิคให
งายขึ้น เพื่อผลิตไดจํานวนมากและที่สําคัญอาจใชกําลังเครื่องจักรเขามาทดแทนฝมือคนมากกวาในอดีต การเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ที่เกิดขึ้นนี้ เปนระบบและรูปแบบหนึ่งของการปรับตัวที่ชางฝมือจะตองกระทํา เพื่อความอยูรอดของชีวิต หากบุคคลใดไมปรับตัว
อาจไมทันตอการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมยุคปจจุบัน (นฤทธิ์ วัฒนภู, 2555, น. 58)
การผลิตกระเปาหนังของตําบลบานแห เริ่มจากนางบุญมาก วิริยะพันธุ ชาวตําบลบานแห ไดประกอบอาชีพทํานา ทําสวน
ซึ่งเปนอาชีพที่ทางบานชวยกันทํา แตผลผลิตและรายไดไมดีเทาที่ควร ประกอบกับทางบานยากจน จึงเปนสาเหตุใหผันตัวเองเขา
มาหางานทําในกรุงเทพ โดยไดเขาสมัครงานที่โรงงานทํากระเปาหนัง ไดเรียนรูทั้งกระบวนการขั้นตอนการผลิต เทคนิคการผลิต
กระเปาหนังจนมีความรูความชํานาญ ไดทํางานอยูที่โรงงานผลิตกระเปาหนังเปนเวลา 20 ป จากนั้นจึงลาออกจากโรงงาน ในป
พ.ศ. 2544 มาอยูบานที่ตําบลบานแห อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง หลังจากกลับมาอยูที่บานไดไมนาน จึงไดชักชวนคน
ในชุมชนที่วางงาน มารวมตัวกัน เพื่อตั้งกลุมกระเปาหนัง โดยมีนางบุญมากเปนผูสอนดานการตัดเย็บ รวมทั้งออกแบบ กระเปา
จากหนังเทียม จากนั้นทางกลุม ไดงบประมาณสนับสนุนจากองคกรเอกชน (CIPP) สวนหนึ่ง กลุมไดมีการระดมหุน หุนละ 100
บาท ปจจุบันกลุมสตรีกระเปาหนังตําบลบานแห มีสมาชิก 12 คน โดยสมาชิกสวนใหญเปนคนในชุมชน จึงทําใหคนในชุมชนเกิด
รายได ไมตองไปทํางานตางถิ่น จากการสํารวจภาคสนาม การสังเกตแบบมีสวนรวม การสัมภาษณเชิงลึกพบวา กลุมชุมชนใน
ตําบลบานแห และพื้นที่ใกลเคียงมีผู ชํานาญในการจักสาน จากการสืบทอดภูมิปญญามาจากบรรพบุรษุ แตยังขาดการบูรณาการ
ดานการออกแบบ ซึ่งยังไมมีหนวยงานใดเขาไปพัฒนาผลิตภัณฑ ใหความรูดานการออกแบบ ผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดในการ
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ออกแบบพัฒนากระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน รวมกับกลุมสตรีกระเปาหนัง ตําบลบานแห จังหวัดอางทอง เนื่องจาก
เอกลักษณของกลุมชุมชนมีความชํานาญดานการจักสาน พัฒนาตอยอดจากภูมิปญญาเดิม ลวดลายที่นํามาพัฒนาเปนลวดลายที่
กลุมชุมชนสามารถนํามาตอยอดและประยุกตใหเขากับยุคสมัย จึงควรมีการออกแบบและพัฒนาใหตอบสนองกลุมผูใช ซึงปจจุบัน
พฤติกรรมการใชกระเปาของผูบริโภคนิยมใชกระเปาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวและมีรูปแบบที่หลากหลาย
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา กลุมสตรีกระเปาหนังตําบลบานแห จังหวัดอางทอง จะไดผลิตภัณฑกระเปาหนังจากเทคนิคการ
สานลวดลายประยุกตที่เปนเอกลักษณและมีคุณคา ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นแลว ยังเปนการสงเสริมการขาย สงเสริมอาชีพใน
ชุมชน ทําใหชุมชนเปนชุมชนที่เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได จากแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาหนัง เทคนิคการสาน
ที่กลุมชุมชนไดเรียนรูรวมกับผูวิจัย ทําใหเกิดเปนลวดลายประยุกตใหมแตยังคงเอกลักษณงานหัตถกรรมทองถิ่น สงเสริมการขาย
ดานผลิตภัณฑใหกับชุมชนทําใหไดผลิตภัณฑกระเปาหนังรูปแบบใหม ไมซ้ํารูปแบบเดิม สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่
12 (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ซึ่งวาดวยการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดยอย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
ใหมีความครอบคลุมมากขึ้น เปนการสรางโอกาสทางเศรษฐกิจสําหรับกลุมตาง ๆ ในสังคม โดยดําเนินการควบคูไปกับการพัฒนา
และสงเสริมใหกลุมชุมชนผลิตไดและขายเปน

วัตถุประสงคการวิจัย

1. เพื่อศึกษารูปแบบลายสาน ชุมชนตําบลบานแห จังหวัดอางทอง
2. เพื่อออกแบบและพัฒนากระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณกระเปาหนัง จากเทคนิคการสาน

ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

การวิจัยเรื่องออกแบบและพัฒนากระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสานกลุมสตรีกระเปาหนัง ตําบลบานแห จังหวัดอางทอง
ทฤษฎีที่ใชในการวิจัยดังนี้
1.ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ผูวิจัยไดนํา ทฤษฎีทางการออกแบบของ George E. Dieter มีความสอดคลองกับ
(Karl T. Ulrich and Steven D. Eppinger อางในศิริพรณ ปเตอร, 2550) 6 องคประกอบไดแก
1.1 ประโยชนใชสอย
1.2 ประสิทธิภาพในการใชงาน
1.3 รูปทรงภายนอกสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย
1.4 มีรูปลักษณสวยงาม
1.5 มีวัสดุเหมาะสมกับการใชงาน
1.6 มีภาพลักษณเฉพาะที่เปนเอกลักษณ และสามารถสื่อสารหนาที่ประโยชนใชสอยไดอยางชัดเจน
2. ทฤษฎีดานรูปแบบ ผูว ิจัยไดนํา ทฤษฎีดานรูปแบบของ วิรุณ ตั้งเจริญ (2539) 5 องคประกอบไดแก
2.1 การรับรูและสื่อการเห็น
2.2 ความสมดุล
2.3 แนวดิ่งและแนวราบ
2.4 ความนาสนใจ
2.5 บริเวณบวกและลบ

ขอบเขตการวิจัย

1.เพื่อศึกษารูปแบบลายสาน สําหรับออกแบบกระเปาหนัง
1.1 เพื่อศึกษารูปแบบลายสาน สําหรับออกแบบกระเปาหนัง ผูวิจัยลงพื้นที่ศึกษารูปแบบลายสาน ในชุมชนตําบลบาน
แห ใชวิธีการสังเกต และจากเอกสาร ตํารา เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือประกอบการออกแบบกระเปา สําหรับลวดลายที่ใชในการ
ออกแบบกระเปา ผูวิจัยออกแบบลวดลายเปนลักษณะลายเสนกราฟกสําหรับทดลองวางลวดลาย (ออกแบบลวดลายประยุกต
โดยใชเทคนิคจากการสานลายแบบดั้งเดิม) จากนั้นทําการสานลวดลายจากวัสดุหนังเปนชิ้นงานจริง เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเชี่ยวชาญเห็นลายที่เดนชัด จํานวน 9 ลาย และเลือกใชเทรนสีป 2018 มาประกอบลวดลาย
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1.2 ประชากรและกลุมตัวอยางดานลายสาน ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานลายสานจํานวน 3 ทาน โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง
1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยไดแบงเครื่องมือ ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษารูปแบบและประเภทลายตาง ๆ โดยใหกลุมชุมชนมีสวนรวมในการเลือกลายสาน จากนั้นนํา
ลวดลายที่เลือกไวมาสานเพื่อใชประกอบการพิจารณาในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นดานลายสานจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญเลือก
รูปแบบของลายสานที่เหมาะสมที่สุด
2. เพื่อออกแบบและพัฒนากระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน
2.1 ดานรูปทรงกระเปา ผูวิจัยไดทําการศึกษารูปทรง จากสื่ออินเตอรเนต แนวโนมกระเปาถือสําหรับสุภาพสตรีป
2018 จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาใชเปนเครื่องมือประกอบการออกแบบกระเปา จําแนกรูปทรงกระเปาตาม
พฤติกรรมของผูใช 3 ขนาด คือขนาดใหญ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ในลักษณะลายเสน เพื่อใหกลุมผูประกอบการคากระเปา
หนัง ทําการประเมินและสรุปผลการประเมิน ออกแบบในลักษณะ 3 มิติ จากนั้นใหผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญทําการประเมิน
ใหขอเสนอแนะดานการออกแบบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงตอไป
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยางดานการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน ไดแก กลุมผูเชี่ยวชาญ
ดานการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาหนัง จํานวน 3 ทาน
2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบประเมินดานรูปแบบกระเปา ในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อหาตัวแทนรูปทรง ผูเชี่ยวชาญ
ทําการวิเคราะห และเลือก โดยใชเกณฑการประเมินจากขอคําถามที่ผูวิจัยไดตั้งคําถามการประเมินไว และชิ้นงานผลิตภัณฑ
ตนแบบ
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค ที่มีตอรูปลักษณของกระเปาถือสําหรับสุภาพสตรี โดยใชเทคนิคการสาน
3.1 การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาถือสําหรับสุภาพสตรี โดยใชเทคนิคการสานมี
หัวขอการประเมิน 2 ดาน คือดานความงาม และดานประโยชนใชสอย วิเคราะหความคิดเห็นแบบสอบถามความพึงพอใจโดย
การหาคาเฉลี่ย x และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D.
3.2 ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า ง เพื่ อ ประเมิ น ความพึ ง พอใจ ผู วิ จั ย ได แ บ ง ออกเป น 2 กลุ ม คื อ กลุ ม ที่ 1กลุ ม
ผูประกอบการดานผลิตภัณฑกระเปาหนัง จํานวน 9 ทานกลุมที่ 2 สุภาพสตรีที่มาเลือกซื้อสินคาโอทอป ณ ศูนยแสดงสินคาและ
การประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ในงาน OTOP Midyear 2018 จังหวัดประทุมธานี จํานวน 100 คน
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อประกอบการศึกษาและวิจัยมีขั้นตอนตามวัตถุประสงคของการวิจัยคือ
ตนแบบกระเปา จํานวน 3 แบบ ใชรูปแบบประเมินความพึงพอใจโดยใชกลุมตัวอยางจํานวน 109 คน หาคาเฉลี่ยใชเกณฑการ
แปลความหมายคะแนนแบบมาตราสวนประมาณคาของ (Likert, 1961 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103) โดย
พิจารณาคาเฉลี่ย ดังนี้
4.51–5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด
3.51–4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
2.51–3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
1.51–2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
1.00–1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยูในระดับนอย
นิยามศัพท
1. กระเปาหนัง หมายถึง กระเปาที่มีรูปทรงและลักษณะการใชงานที่แตกตางกัน
2. เทคนิคการสาน หมายถึง รูปแบบและลวดลายที่พัฒนาและประยุกตจากลายดั้งเดิม
วิธีดําเนินการวิจัย
ผูวิจัยไดแบงระยะของการทําวิจัย ดังนี้
ระยะที่ 1 กอนดําเนินการวิจัย ศึกษาปญหาดานผลิตภัณฑ และศึกษาทําเนียบผูรูดานการจักสาน รวมกับกลุมชุมชน
ระยะที่ 2 ระยะดําเนินการวิจัย ออกแบบและสรางลวดลาย โดยการสัมภาษณ สังเกต บันทึกภาพ จากนั้นนําผลที่ได
เรียบเรียง วิเคราะหเพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบรวมกับชุมชน รวมถึงการศึกษาประเภทและรูปทรงกระเปาสําหรับ
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สุภาพสตรี เลือกวัสดุประกอบ เพื่อสรางผลิตภัณฑตนแบบ ประเมินตนแบบโดยผูเชี่ยวชาญ ประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค
สรุปวิเคราะหขอมูล และเรียบเรียงรายงานการวิจัย
ระยะที่ 3 ระยะหลังวิจัย ติดตามและประเมินผลการวิจยั

ผลสรุปลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปา

ผูวิจัยไดทําการศึกษาและสํารวจลวดลายสานของชุมชนบานแห จังหวัดอางทอง โดยวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง
จากนั้นนําลวดลายมาประยุกตทําใหเกิดเปนลวดลายใหม โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการคัดเลือกแบบ จากนั้นผูทรงคุณวุฒิเลือก
รูปแบบของลายสาน นําผลการประเมินมาวิเคราะหขอมูล โดยใชแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
ผลสรุปลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดใหญ ไดผลสรุปตัวแทนสีและลวดลาย ดังนี้
1.ผลสรุปลวดลาย สําหรับออกแบบกระเปาขนาดใหญ

ลายประยุกตที่ 1

ลายประยุกตที่ 2

ลายประยุกตที่ 3

ภาพ 1 ภาพเปรียบเทียบลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดใหญ
ผลการวิเคราะหพบวา ลวดลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดใหญ ลายที่ 2 มีระดับความเหมาะสม
มากที่สุดคาเฉลีย่ 4.58
2. ผลสรุปลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดกลาง

ลายประยุกตที่ 1

ลายประยุกตที่ 2

ลายประยุกตที่ 3

ภาพ 2 ภาพเปรียบเทียบลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดกลาง
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ผลการวิเคราะหพบวา ลวดลายสําหรับออกแบบกระเปาขนาดกลาง ลายประยุกตที่ 2 มีระดับความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 4.48
3. ผลสรุปลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดเล็ก

ลายประยุกตที่ 1

ลายประยุกตที่ 3

ลายประยุกตที่ 2

ภาพ 3 ภาพเปรียบเทียบลายประยุกต สําหรับออกแบบกระเปาขนาดเล็ก
ผลการวิเคราะหพบวา ลวดลายสําหรับออกแบบกระเปาขนาดเล็ก ลายประยุกตที่ 3 มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.73

ผลสรุปลายประยุกต สําหรับรูปทรงกระเปา

ผู วิ จั ย ได กํ า หนดประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งด า นรู ป ทรงผลิ ต ภั ณ ฑ ก ระเป า หนั ง โดยใช เ ทคนิ ค การสาน ได แ ก กลุ ม
ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑกระเปาหนัง จํานวน 3 ทาน เครื่องมือที่ใช คือ แบบประเมินดานรูปแบบกระเปา โดยใช
แบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)
1. ผลสรุปรูปทรงกระเปาขนาดใหญ

รูปทรงที่ 1 HOBO BAG

รูปทรงที่ 2 TOTE BAG

รูปทรงที่ 3 DEMI HANDBAG

ภาพ 4 ภาพเปรียบเทียบรูปทรงกระเปาขนาดใหญ
ผลการวิเคราะหพบวา รูปทรงกระเปาขนาดใหญ รูปทรงที่ 2 (TOTE Bag) มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60
2. ผลสรุปรูปทรงกระเปาขนาดกลาง

รูปทรงที่ 1 Bowling Bag

รูปทรงที่ 2 Doctor’s Bag

รูปทรงที่ 3 Satchel Bag

ภาพ 5 ภาพเปรียบเทียบรูปทรงกระเปาขนาดกลาง
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3. ผลการวิเคราะหพบวา รูปทรงกระเปาขนาดกลางรูปทรงที่ 2 (Doctor’s bag) มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.53
4. ผลสรุปรูปทรงกระเปาขนาดเล็ก

รูปทรงที่ 1 Conteen Bag

รูปทรงที่ 2 Wristlet Bag

รูปทรงที่ 3 Clutch Bag

ภาพ 6 ภาพเปรียบเทียบรูปทรงกระเปาขนาดเล็ก
ผลการวิเคราะหพบวา รูปทรงกระเปาขนาดเล็กรูปทรงที่ 3 (Clutch Bag) มีระดับความเหมาะสมมาก คาเฉลีย่ 4.37

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค ที่มีตอรูปลักษณของกระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน กลุมสตรีกระเปาหนัง
ตําบลบานแห จังหวัดอางทอง
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณกระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน ไดแกผูประกอบการ
กระเปาหนัง 9 ทาน และสุภาพสตรีที่มาเลือกซื้อผลิตภัณฑกระเปาหนัง ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี
ในงาน OTOP Midyear 2018 จังหวัดปทุมธานี จํานวน 100 ทาน ผูวิจัยไดแบงหัวขอการประเมิน ออกเปน 2 ดาน คือ ดาน
ความงาม และดานประโยชนใชสอย ผลการประเมินดานรูปทรงกระเปาขนาดกลาง ไดแก รูปทรง Doctor’s Bag มีระดับความ
พึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65 รองลงมารูปทรงกระเปาถือขนาดใหญ รูปทรง Tote bag มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 และผลการประเมินดานรูปทรงกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch Bag มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้

ภาพ 7 ภาพรูปลักษณของกระเปาขนาดใหญ รูปทรง TOTE Bag
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ตารางที่ 1 การประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดใหญ รูปทรง TOTE Bag
หัวขอประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณ
ของกระเปาหนังเทคนิคการสาน (กระเปาถือขนาดใหญ)
1.ดานความงาม
1.1 มีรูปลักษณแปลกใหม
1.2 รูปทรงกระเปามีความสมดุล
1.3 รูปทรงกระเปามีความสวยงาม
1.4 วัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม
1.5 มีความนาสนใจในการเลือกซื้อ
1.6 ลวดลายมีความสวยงาม นาใช
คาเฉลี่ยรวม
2.ดานประโยชนใชสอย
2.1 มีความสะดวกตอการใชงาน
2.2 วัสดุที่นํามาใชงายตอการบํารุงรักษา
2.3 มีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป
คาเฉลี่ยรวม
สรุปคาเฉลี่ยรวม

x

S.D.

ระดับ

4.34
4.75
4.43
4.61
4.39
4.81
4.56

0.80
0.53
0.82
0.69
0.83
0.46
0.69

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.69
4.46
4.51

0.63
0.81
0.66

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.55
4.53

0.75
0.72

มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดใหญ รูปทรง TOTE Bag พบวา
1.ดานความงาม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ยรวม 4.56 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ลวดลาย
มีความสวยงาม นาใช ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 รองลงมารูปทรงกระเปามีความสมดุล ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.75 และวัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61
2.ดานประโยชนใชสอย มีระดับเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีความ
สะดวกตอการใชงาน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.69 รองลงมามีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.51 และวัสดุที่นํามาใชงายตอการบํารุงรักษา ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.46
จึงสรุปไดวา ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปา ขนาดใหญ รูปทรง TOTE
Bag มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53

ภาพ 8 ภาพรูปลักษณของกระเปาขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s Bag
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ตารางที่ 2 การประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s Bag
หัวขอประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณ
S.D.
ระดับ
x
ของกระเปาหนังเทคนิคการสาน (กระเปาถือขนาดกลาง)
1.ดานความงาม
1.1 มีรูปลักษณแปลกใหม
4.46
0.79
มาก
1.2 รูปทรงกระเปามีความสมดุล
4.74
0.52
มากที่สุด
1.3 รูปทรงกระเปามีความสวยงาม
4.78
0.52
มากที่สุด
1.4 วัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม
4.42
0.83
มากที่สุด
1.5 มีความนาสนใจในการเลือกซื้อ
4.49
0.78
มาก
1.6 ลวดลายมีความสวยงาม นาใช
4.81
0.45
มากที่สุด
คาเฉลี่ยรวม
4.62
0.65
มากที่สุด
2.ดานประโยชนใชสอย
2.1 มีความสะดวกตอการใชงาน
4.55
0.74
มากที่สุด
2.2 วัสดุที่นํามาใชงายตอการบํารุงรักษา
4.74
0.52
มากที่สุด
2.3 มีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป
4.77
0.52
มากที่สุด
คาเฉลี่ยรวม
4.69
0.59
มากที่สุด
สรุปคาเฉลี่ยรวม
4.65
0.62 มากที่สุด
ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคทีม่ ีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s Bag พบวา
1.ดานความงาม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ลวดลายมีความ
สวยงาม นาใช ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 รองลงมารูปทรงกระเปามีความสวยงาม ระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.78 และวัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.42
2.ดานประโยชนใชสอย มีระดับเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.69 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีความ
เหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77 รองลงมาวัสดุที่นํามาใชงายตอการ
บํารุงรักษา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 และมีความสะดวกตอการใชงาน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย
4.62
จึงสรุปไดวา ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s
Bag มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65

ภาพ 9 ภาพรูปลักษณของกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch Bag

219

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2563
____________________________________________________________________________________________
ตารางที่ 3 การประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch Bag
หัวขอประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณ
ของกระเปาหนังเทคนิคการสาน (กระเปาถือขนาดเล็ก)
1.ดานความงาม
1.1 มีรูปลักษณแปลกใหม
1.2 รูปทรงกระเปามีความสมดุล
1.3 รูปทรงกระเปามีความสวยงาม
1.4 วัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม
1.5 มีความนาสนใจในการเลือกซื้อ
1.6 ลวดลายมีความสวยงาม นาใช
คาเฉลี่ยรวม
2.ดานประโยชนใชสอย
2.1 มีความสะดวกตอการใชงาน
2.2 วัสดุที่นํามาใชงายตอการบํารุงรักษา
2.3 มีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป
คาเฉลี่ยรวม
สรุปคาเฉลี่ยรวม

x

S.D.

ระดับ

3.96
4.47
4.30
4.77
4.79
4.81
4.56

0.82
0.52
0.66
0.50
0.49
0.48
0.58

มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.47
4.60
4.34

0.61
0.58
0.71

มาก
มากที่สุด
มาก

4.47
4.52

0.63
0.61

มาก
มากที่สุด

ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch Bag พบวา
1.ดานความงาม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ลวดลายมี
ความสวยงาม นาใช ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 รองลงมาวัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.69 และรูปทรงกระเปามีความสมดุล ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.47
2.ดานประโยชนใชสอย มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก คาเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา วัสดุที่
นํามาใชงายตอการบํารุงรักษา ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 รองลงมามีความสะดวกตอการใชงานระดับความพึง
พอใจมาก คาเฉลี่ย 4.47 และมีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.34
จึงสรุปไดวา ผลการประเมินดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch Bag
มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก คาเฉลี่ย 4.52

การอภิปรายผล

อภิปรายผลการศึกษาดานลวดลายจักสาน
ผูวิจัยไดทําการศึกษาดานลวดลายจากเอกสาร ตํารา บทความวิจัย และจากการลงพื้นที่ของกลุมชุมชน เพื่อศึกษา
ทําเนียบผูรู/ภูมิปญญาดานงานหัตถกรรมจักสาน และรูปแบบผลิตภัณฑกระเปาหนังของกลุมสตรีกระเปาหนังตําบลบานแห
จังหวัดอางทอง จากนั้นสรางเครื่องมือที่ใชในการประเมิน ไดแก แบบประเมินดานลายสาน แบงหัวขอการประเมินออกเปน 4 ขอ
คือ 1. ลวดลายสานมีความสวยงาม 2. ลวดลายสานมีความแปลกใหม ทันสมัย 3.ลวดลายสานมีลักษณะประณีต ไมบิดเบี้ยว และ
4. สีและลวดลายเหมาะสมสําหรับนํามาออกแบบกระเปา สรุปผลการศึกษาไดดังนี้
ผลการศึกษาดานลวดลายสาน สําหรับออกแบบกระเปาขนาดใหญ ไดแก ลายประยุกตที่ 2 มีระดับความเหมาะสม
โดยรวมมาก คาเฉลี่ย 4.58 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา สีและลวดลายสานมีความเหมาะสมในการนํามาออกแบบกระเปา
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 รองลงมาลวดลายสานมีความสวยงาม,ลวดลายสานมีลักษณะประณีต ไมบิดเบี้ยว
ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67 เทากัน และลวดลายสานมีความแปลกใหมทันสมัย ระดับความเหมาะสมมาก
คาเฉลี่ย 4.00
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ผลการศึกษาดานลายสาน สําหรับออกแบบกระเปาขนาดกลางไดแก ลายประยุกตที่ 2 มีระดับเหมาะสมโดยรวมมาก
คาเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ลวดลายสานมีความสวยงาม ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67
รองลงมา ลวดลายสานมีความแปลกใหม ทันสมัย ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 และ สีและลวดลายสานมีความ
เหมาะสมในการนํามาออกแบบกระเปา ระดับความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย 4.40
ผลการศึกษาดานลายสานสําหรับออกแบบกระเปาขนาดเล็กไดแก ลวดลายประยุกตที่ 3 มีระดับเหมาะสมโดยรวมมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย 4.73 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา สีและลวดลายสานมีความเหมาะสมในการนํามาออกแบบกระเปา,ลวดลาย
สานมีความแปลกใหมทันสมัย ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 เทากัน และลวดลายสานมีความสวยงาม ระดับ
ความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67 สอดคลองกับแนวคิดของ สมเกียติ ตั้งนโม (2539) กลาวถึง ประโยชนของสีในการ
ออกแบบ ไดแก 1) การใชสีเพื่อเรียกรองความสนใจ สีสามารถเรียกรองความสนใจไดดีกวาองคประกอบอื่นๆ ตาสามารถจับสีได
กอนอื่น ตามมาดวยภาพและ สัญลักษณตางๆ จากนั้นจึงเปนตัวอักษรตามมาดวยรูปทรง ขอความและลวดลายซ้ํา 2) การใชสี
เพื่อดึงดูดความสนใจ งาน ออกแบบที่มีสีสันสามารถดึงดูดคนดูไวไดทนนานกวาการใชสีขาว - ดํา การใชสีเพื่อสื่อสารขอมูล สีทํา
ใหผูดูจดจําขอมูลสื่อสารและงานออกแบบนั้นไดเปนอยางดี ระดับการสื่อสารของสีมีหลายประเภท เพื่อกระตุนประสาทสัมผัส
อื่นๆ 3) การใชสีเพื่อสื่อสารขอมูลสี ทําใหผูดูจดจําขอมูลเพื่อสื่อสารผลงานออกแบบนั้นไดเปนอยางดี ระดับการสื่อสารของสีมี
หลายประเภท เพื่อกระตุน ประสาทสัมผัสอื่นๆ สื่อสารอารมณความรูสึก
อภิปรายผลการออกแบบกระเปา
จากการวิเคราะหรูปทรงกระเปาหนังโดยใชเทคนิคการสาน กลุมสตรีกระเปาหนังตําบลบานแห จังหวัดอางทองผูวิจัย
ไดทําการศึกษาจากทฤษฎี เอกสาร ตํารา Website และเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบผลิตภัณฑ
จํานวน 3 ทาน การสรางเครื่องมือในการวิจัย เปนแบบประเมินรูปแบบกระเปาเพื่อหาตัวแทนรูปทรงกระเปาทั้ง 3 ขนาด นํามา
สรางเปนผลิตภัณฑตนแบบ ประกอบดวย กระเปาถือขนาดใหญ, กระเปาถือขนาดกลาง และกระเปาถือขนาดเล็ก
ผลการออกแบบกระเปาถือขนาดใหญไดแก รูปทรงที่ 2 Tote bag มีระดับเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 เมือ่
พิจารณาตามรายขอพบวา รูปทรงกระเปามีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 5.00 รองลงมารูปทรงกระเปามีความสะดวกตอการใชงาน,รูปทรงกระเปามีความสมดุลสวยงาม ระดับความเหมาะสม
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.67 เทากัน และรูปทรงกระเปามีรูปลักษณแปลกใหม,รูปทรงกระเปามีความนาสนใจในการเลือกซื้อ ระดับ
ความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย 4.33 เทากัน
ผลการออกแบบกระเปาถือขนาดกลาง ไดแก รูปทรงที่ 2 Doctor’s Bag มีระดับเหมาะสมโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53
เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา รูปทรงกระเปามีความสะดวกตอการใชงาน,รูปทรงกระเปามีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มี
อายุ 25-45 ป ระดับความเหมาะสมมากที่สุด คาเฉลี่ย 5.00 เทากัน รองลงมารูปทรงกระเปามีความสมดุลสวยงาม,รูปทรง
กระเปามีรูปลักษณแปลกใหม ระดับความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย 4.33 เทากัน และรูปทรงกระเปามีความนาสนใจในการเลือก
ซื้อ ระดับความเหมาะสมมากคาเฉลี่ย 4.00 สอดคลองกับแนวคิดของสมควร สนองอุทัย (2553, น. 238) กลาววาการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหมๆใหตรงกับรสนิยมของตลาด ซึ่งในแตละตลาดมีรูปแบบ และสีสันตางกัน จึงเปนองคประกอบสําคัญที่ตองการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง เชนในตลาดของสหรัฐอเมริกา นิยมผลิตภัณฑเครื่องหนังที่มีความแข็งแรง และใชสีในการเนนรูปแบบใหดู
นิ่มนวล ในตลาดยุโรปนิยมผลิตภัณฑที่มี รูปแบบ และสีสัน สอดคลองกับแฟชั่น เสื้อผาตามฤดูกาล สําหรับตลาดเอเชียโดยเฉพาะ
ชาวญี่ปุน นิยมสินคาคุณภาพดี มีความละเอียดออน ฝมือตองประณีต และสีสันเรียบๆ แบบธรรมชาติ
ผลการออกแบบกระเปาถือขนาดเล็ก ไดแก รูปทรงที่ 3 Clutch Bag มีระดับเหมาะสมโดยรวมมาก คาเฉลี่ย 4.37 เมื่อ
พิจารณาตามรายขอพบวา รูปทรงกระเปามีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป ระดับความเหมาะสมมากที่สุด
คาเฉลี่ย 5.00 รองลงมารูปทรงกระเปามีความนาสนใจในการเลือกซื้อ ระดับความเหมาะสมมากคาเฉลี่ย 4.50 และ รูปทรง
กระเปามีความสมดุลสวยงาม ระดับความเหมาะสมมาก คาเฉลี่ย 4.33
อภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาหนัง โดยใชเทคนิคการสาน
ผูวิจัยไดแบงกลุมผูตอบแบบสอบถามออกเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 กลุมผูประกอบการดานผลิตภัณฑกระเปาหนัง
จํานวน 9 ทาน กลุมที่ 2 สุภาพสตรีท่ีมาเลือกซื้อสินคาโอทอป ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ในงาน
OTOP Midyear 2018 จังหวัดประทุมธานี จํานวน 100 คน
การอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจรูปทรงกระเปาถือขนาดใหญ รูปทรง TOTE Bag มีรายละเอียดผลการ
ประเมินดังนี้ ดานความงาม มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ลวดลายและสีมีความ
สวยงาม เหมาะสมนาใช ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 รองลงมารูปทรงกระเปามีความสมดุล ระดับความพึงพอใจ
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มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 และวัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.61 ดานประโยชนใชสอย
ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีความสะดวกตอการใชงาน ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.69 รองลงมามีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คาเฉลี่ย 4.51 และวัสดุที่นํามาใชงายตอการบํารุงรักษาความพึงพอใจระดับมาก คาเฉลี่ย 4.46 จึงสรุปไดวา ผลการประเมินความ
พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดใหญ รูปทรง TOTE Bag ดานความงามและดานประโยชนใชสอย มีระดับ
ความพึงพอใจรวมกัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.53
การอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจรูปทรงกระเปาถือขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s Bag มีรายละเอียดผลการ
ประเมินดังนี้ ดานความงาม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.62 เมื่อพิจารณาตามรายขอ พบวา ลวดลายและสี
มีความสวยงาม เหมาะสมนาใช ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 รองลงมารูปทรงกระเปามีความสวยงาม ระดับความ
พึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.78 และรูปทรงกระเปามีความสมดุล ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 ดานประโยชนใช
สอย มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.69 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีทมี่ ี
อายุ 25-45 ป ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77 รองลงมาวัสดุที่นํามาใชงายตอการบํารุงรักษา ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 และมีความสะดวกตอการใชงาน ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.55 จึงสรุปไดวา ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาถือขนาดกลาง รูปทรง Doctor’s Bag ดานความงามและดาน
ประโยชนใชสอย มีระดับความพึงพอใจรวมกัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.65 สอดคลองกับแนวคิดของ รัฐไท พรเจริญ
(2546, น. 4) กลาววา ประโยชนใชสอยสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑตองสนองตอบการใชงานไดตามที่ออกแบบไวมิใช
ออกแบบใหสวยงามอยางเดียว ในปจจุบันประโยชนใชสอยสามารถสรางจุดขายที่ดีใหกับสินคา
การอภิปรายผลการประเมินความพึงพอใจรูปทรงกระเปาถือขนาดเล็กรูปทรง Clutch Bag มีรายละเอียดผลการประเมิน
ดังนี้ ดานความงาม มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก คาเฉลี่ย 4.56 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา ลวดลายและสีมีความ
สวยงาม เหมาะสมนาใช ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.81 รองลงมาวัสดุที่นํามาใชมีความเหมาะสม ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.77 และรูปทรงกระเปามีความสมดุล ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.74 ดาน
ประโยชนใชสอย มีระดับความพึงพอใจโดยรวมมาก คาเฉลี่ย 4.47 เมื่อพิจารณาตามรายขอพบวา มีความสะดวกตอการใชงาน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.60 รองลงมามีความสะดวกตอการใชงาน ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.47 และมี
ความเหมาะสมสําหรับสุภาพสตรีที่มีอายุ 25-45 ป ระดับความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย 4.34 จึงสรุปไดวา ผลการประเมินดาน
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปลักษณของกระเปาขนาดเล็ก รูปทรง Clutch Bag ดานความงามและดานประโยชนใชสอย มี
ระดับความพึงพอใจรวมกัน อยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.52

ขอเสนอแนะ

1. ดานการเลือกใชวัสดุ ควรมีการใชวัสดุหนังแทเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคา
2. ดานลายสาน ควรมีการออกแบบลวดลายใหเปนเอกลักษณที่นาจดจํา รวมถึงการพัฒนาดานกระบวนการสานใหมี
ความแปลกใหม โดยเลือกใชวัสดุผสมผสาน
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การวิจัยเรื่องออกแบบและพัฒนากระเปาหนังโดยใชเทคนิคการสาน กลุมสตรีกระเปาหนัง ตําบลบานแห จังหวัดอางทอง
ไดรับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร รวมทั้งไดรับความกรุณาจาก คุณบุญมาก วิริยะพันธุ
ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนตําบลบานแห จังหวัดอางทอง ที่ใหความรวมมือและใหขอมูลเกี่ยวกับงานวิจัยครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ
ผูทรงคุณวุฒิดานการจักสาน,ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบ และผูทรงคุณวุฒิดานวัสดุและกรรมวิธีการผลิต ที่ใหความรูอันเปน
ประโยชน ใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางที่เปนประโยชนกับงานวิจัย ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถาม ในการเปนกลุมตัวอยาง
ใหผูวิจัยไดเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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