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บทคัดยอ  
  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อหาความตองการและความพึงพอใจของกลุมผูบริโภค ผูจําหนาย และผูผลิต ที่มีตอ

รูปแบบผลิตภัณฑที่ออกแบบและพัฒนาขึ้น และ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผใหสอดคลองกับศักยภาพ

ของกลุมผูผลิต ซ่ึงตรงกับความตองการของตลาดเปาหมายของกลุมผูผลิต ที่เปนเอกลักษณและสอดคลองกับการใชงานตาม

แนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑอยางยั่งยืน เปนการขยายตลาด เพิ่มทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคและเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ

จักสานไมไผ ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ใหไดมากขึ้นไมนอยกวา 25% จากการศึกษาความตองการของ

ทองตลาด  พบวา ผูจําหนายและผูบริโภคมีความตองการผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ 3 ประเภท คือ 1. ประเภทภาชนะใส

ของ 2. ประเภทของตกแตงบาน 3. ประเภทเฟอรนิเจอร เม่ือทราบความตองการของผูจําหนายและผูบริโภคแลว จึงทําการ

ออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผแลวนําไปสอบถามความคิดเห็นดานรูปแบบของผูบริโภค ผูจําหนาย และกลุม

ผูผลิต  จากน้ันจึงนําแบบที่ไดจากการคัดเลือก  มาทําการเขียนแบบการผลิต ทดลองทําตนแบบ และนําความรูไปถายทอด

ใหกับกลุมผูผลิตตําบลนานกกก เม่ือไดตนแบบที่เหมาะสมจึงนําไปเก็บขอมูลสอบถามความพึงพอใจจากกลุมผูบริโภคและผู

จําหนายในดาน รูปแบบของผลิตภัณฑ, สีสันของผลิตภัณฑ, ความสะดวกสบายในการใชงาน, ขนาด/รูปราง/รูปทรง, 

ประโยชนใชสอย, วัสดุที่ใช , ความปลอดภัยในการใชงาน, และการเคล่ือนยายขนสง จากขอมูลที่ไดเม่ือสรุปผลการวิเคราะห

ความพึงพอใจในภาพรวมทั้งหมด พบวา ระดับความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับที่ ดีมาก ( =4.38)  ซ่ึงในการออกแบบและ

พัฒนารูปแบบครั้งน้ีสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑจักสานไมไผ ตําบลนานกกก อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ จากทั้งใน

ประเทศและตางประเทศมากขึ้น 75%   
 

คําสําคัญ : การออกแบบผลิตภัณฑ, เครื่องจักสานไมไผ, ตําบลนานกกก 
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Abstract  

This research purpose is to 1) find the needs and the satisfaction of consumers, suppliers and 

manufacturers toward the designed products and 2) develop woven bamboo products which compatible 

with the potential of the manufacturers. The developed products must meet the needs of the marketing 

target. The products were developed with a sustainable idea in mind, thus, the products contain its 

uniqueness and functionality. Consequently, the developed products help the market to be expanded and 

create more options for customers. The value of the woven bamboo products from NaNokKok district, 

LapLae district, Uttaradit province are also increased by at least 25 percent. The study of the market needs 

shows that the suppliers and the consumers demand 3 types of woven bamboo products, which is 

container products, home decorating products, and furniture. After the demands were investigated, the 

design of woven bamboo products was created and then evaluated by consumers, suppliers, and 

manufacturers to find their satisfaction. Some of the design products were selected to be used for 

production planning. The prototype of the selected design was produced, and the knowledge of the 

production was then transferred to the manufacturers of NaNokKok district. A questionnaire to find the 

satisfaction of the prototype was created, and then evaluated by consumers and suppliers in the aspects 

of product characteristic, color, ease of use, size, shape, functionality, material, safety, and mobility.  The 

result shows a very good overall satisfaction ( =4. 38) . Furthermore, this design and development also 

help the woven bamboo products from NaNokKok district, LapLae district, Uttaradit province to increase its 

product value domestically and internationally by 75 percent. 

 

Keywords : Product Design, Woven Bamboo Products, NaNokKok District. 
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1. บทนํา 

ตําบลนานกกกอยูในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ 

เปนพื้นที่ปลูกผลไมที่สําคัญของอําเภอลับแลและจังหวัด

อุตรดิตถ  ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ การทํา

นา ทําสวน ทําไร เปนตน นับตั้งแตเกิดเหตุการณอุทกภัยนํ้า

ทวมโคลนถลมจังหวัดอุตรดิตถ ในป พ .ศ . 2549 สงผล

เสียหายอยางหนักใหกับพื้นที่จึงทําใหเกิดปญหาตางๆ จึงทํา

ใหประชาชนไมมีรายไดหลักไวเล้ียงชีพ  มีหนวยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชนเขาไปชวยเหลือในดานการสงเสริมอาชีพ

เพื่อเสริมรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่และไดจัดตั้งกลุม

ตางๆขึ้น เชน กลุมอาชีพผลิตปุยชีวภาพ กลุมอาชีพจักสาน

ไมไผ เปนตน แตการดําเนินการยังประสบปญหาที่เปนผลให

การทํางานของกลุมอาชีพไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร  

ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อคนหาโจทย

วิจัยเพื่อพัฒนาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ พบวาปญหาตัวแทน

ชาวบานในพื้นที่ที่เปนกลุมผูผลิตผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม

ไผ ตําบลนานกกก คือ กลุมไดดําเนินการผลิตเครื่องจักสาน

ไมไผประเภทเขงขนาดใหญสําหรับใสผลไมและพืชผลทาง

เกษตรแตเพียงอยางเดียว ทําใหกลุมขาดความหลากหลาย

ในรูปแบบผลิตภัณฑจึงทําใหผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่

กลุมผลิตขึ้นมาไมไดมาตรฐานและไมเปนไปตามความ

ตองการของตลาดเทาที่ควร  ในการพัฒนาเพื่อยกระดับ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ จะตองพัฒนาตั้งแต วัตถุดิบ 

คุณภาพ รูปแบบ เทคนิค กรรมวิธีการผลิต การรวมกลุม 

การประชาสัมพันธ และสนับสนุนอยางจริงจัง ซ่ึงไดมีการจัด

กิจกรรมและพัฒนารูปแบบของเครื่องจักสานไมไผ ไดแก 

พัฒนารูปแบบ โครงสรางตนแบบของผลิตภัณฑที่สอดคลอง

กับความตองการของตลาด รูปแบบที่แปลกใหมสะดุดตา

ลูกคา (OTOP) ดวย และสินคามาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

สวนสินคาประเภทเครื่องจักสานไมไผ ปจจุบันยังมีรูปแบบที่

ออกแบบออกมาเพื่อใชกับงาน ยังไมมีการพัฒนาเครื่องจัก

สานไมไผ ในการนํามาออกแบบ ดัดแปลง รูปราง รูปทรง ให

ทันสมัยเพื่อรองรับความตองการของผูบริโภค 

จากขอจํากัดที่กลาวไวขางตน การพัฒนาเครื่องจัก

สานไมไผจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง ทําใหเกิดแนวคิดในการ

ออกแบบและพัฒนารูปแบบและสงผลใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่ม

มากขึ้น สินคามีความหลากหลายมีการพัฒนาตรงตามความ

ตองการของผูบริโภค จากการสํารวจทัศนคติของผูบริโภคใน

ปจจุบัน จะคํานึงถึงส่ิงตางๆ ในการเลือกชื้อสินคาของเรา  

ผู วิจัยจึงมีความคิดในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ โดยนําวัสดุตางชนิดกับไมไผมา

ออกแบบพัฒนารวมกันเพื่อแกปญหาขางตนที่กลาวมา และ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่ชอบงานผลิตภัณฑ

หัตถกรรมจักสาน อีกทั้งยังสงผลตอกลุมผูผลิตในดานการ

เพิ่มรายได ทําใหผู จําหนายมีตัวเลือกสินคาหัตถกรรม

ทองถิ่นในการจัดจําหนายเพิ่มขึ้นขยายผลสูวงกวางระดับ

ชุมชน ทองถิ่น และจังหวัด มีรูปแบบผลิตภัณฑที่แตกตาง 

แตคงคุณคาเอกลักษณของงานหัตถกรรมจักสานไมไผเพราะ

ถาหากปญหาทั้งหมดไมไดรับการแกไขผลิตภัณฑเครื่องจัก

สานไมไผตําบลนานกกกอาจแขงขันกับผลิตภัณฑหัตถกรรม

อุตสาหกรรมประเภทเครื่องจักสานเดียวกันคอนขางยากใน

เม่ือไมมีจุดขายและการตลาดไมเขาไปเก่ียวของ ก็ไมมีการ

ผลิต อันจะนําไปสูการไรซ่ึงอาชีพจักสานไมไผและรายได

ของชุมชนในที่สุด ดังน้ันการนําวัสดุ อ่ืน หรือการคิดคน

ออกแบบประยุกตรวมกับวัสดุตางชนิดกันพัฒนาควบคูไปกับ

เรียนรูรูปแบบการใชงานที่เหมาะสม จะทําใหเกิดมูลคาและ

ความงาม มีผลตอสงเสริมการขาย รวมไปถึงการสงเสริมและ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมขึ้น อันจะนําไปสูกระบวนการออกแบบ

ผลิตภัณฑหัตถกรรมทองถิ่นอยางเหมาะสม 

 

2.  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการศึกษารูปแบบเพื่อการประยุกต

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผใหเกิดเปน

ผลิตภัณฑใหมดําเนินการตามแนวคิด 
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2.1  การออกแบบผลิตภัณฑ ไดใชหลักการของอุดมศักดิ์ 

สาริบุตร (2550 :18-19) กลาวไว 12 ขอ แตผูวิจัยไดนํามา

เปนกรอบแนวคิด 5 ขั้นตอน ดังน้ี 

      2.1.1 หนาที่ใชสอย (FUNCTION) มีประโยชนและ

สามารถบงบอกถึงวัตถุประสงคในการนําไปใช         

     2.1.2 ความปลอดภัย (SAFETY) ทนทาน แข็งแรง ตอ

การใชงาน          

     2.1 . 3  ค วามสวย ง าม  ( BEAUTYFIL) บ ง บอกถึ ง

เรื่องราว/ตํานาน/เอกลักษณและภูมิปญญาผาทอมือของ

บรรพบุรุษในชุมชนแหลงผลิต   

      2.1.4 วัสดุ (MATERIALS)  ปลอดภัยไมเปนอันตราย

ตออวัยวะของผูใช ไมสรางมลภาวะตอส่ิงแวดลอม ราคาไม

สูง หาไดงายในทองที่หรือในประเทศ 

      2.1.5  การผลิต (PRODUCTION)  งาย เร็ว ประหยัด 

2.2  ในดานการออกแบบเฟอรนิเจอร ไดใชหลักการ

ออกแบบเฟอรนิเจอร ใหทันสมัยของ วรรณี สหสมโชค 

(2549 : 15-16) ที่ไดกลาวไว 16 ขอ แตผูวิจัยไดนํามาเปน

กรอบแนวคิดในการจัดทําโครงการ 7 ขอ ดังน้ี 

      2.2.1 สามารถใช ได จริ งๆ ตรงความจําเปน ใน

ชีวิตประจําวันของปจจุบัน 

     2.2.2  เกิดประโยชนในดานความกาวหนาทางศิลปะ

และประโยชนใชสอยไปพรอมๆ กัน 

      2.2.3  มีการใชวัสดุใหม หรือวัสดุรีไซเคิล เทคนิคใหม 

มีการพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เคยเห็นอยูตามปกติ สามารถใช

วัสดุที่เหมาะสม 

      2.2.4  มีความแข็งแรงทนทานโดยเลือกใชโครงสราง

ใหเหมาะสมคํานึงถึงความปลอดภัยขณะใชงาน 

      2.2.5 มีความสะดวกสบายในการใชงาน คํานึงถึง

สัดสวนที่เหมาะสมกับการใชงานขนาด และขีดจํากัดของ

ผูใช 

      2.2.6  ตองออกแบบใหผลิตภัณฑมีรูปราง ขนาด สีสัน

สวยงามนาใช  

      2.2.7 มีราคาพอสมควร นักออกแบบที่ดีตองรู จัก

กําหนดการใช วัสดุใหถูกตอง รวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่

เหมาะสม ผลิตไดงาย สะดวก ทั้งยังรวมไปถึงราคาของงาน

น้ันใหมีราคาเหมาะสมกับวัสดุ และสมควรตามความ

ตองการของมนุษย 
 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 

 วิธีดําเนินการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม

ไผใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดคนควา

ขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ ดังน้ี 

3.1  แหลงที่มาของขอมูล โดยกําหนดแหลงที่มาของขอมูล

ในการทําโครงการเรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ

รูปแบบเครื่องจักสานไมไผ 

 3.1.1  แหลงขอมูลดานเอกสาร คนควาเอกสารตํารา

จากหนวยงาน วิทยาลัย  และเอกสารขอมูลจากหนังสือที่

เก่ียวของ 

   -  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  -   ห องส มุด  คณะ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

  3.1.2  แหลงขอมูลดานการสํารวจ   

  -  สํารวจจากกลุมผูบริโภค ที่นิยมซ้ือผลิตภัณฑ

สินคาหัตถกรรม เฟอรนิเจอร และของตกแตงบานในจังหวัด

อุตรดิตถ จากการใชแบบสอบถามโดยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

 3.1.3  แหลงขอมูลจากการลงพื้นที่ตําบลนานกกก 

เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาลักษณะของไมไผในพื้นที่และดู

ผลิตภัณฑของตําบลนานกกกเพื่อที่จะนําไปศึกษาความ

แตกตางของผลิตภัณฑแตละชนิด 
 

 
 

รูปที่ 1 ศึกษาปญหาโดยอาจารยนักศึกษาและกลุมผูผลิต

รวมกันศึกษาปญหาผลิตภัณฑ 
 

  3.1.4  แหลงขอมูลจากแบบสอบถาม  เพื่อเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่อง
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จักสานไมไผ โดยกําหนดกลุมตัวอยางคือ ผูบริโภคที่นิยมซ้ือ

ผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรม เฟอรนิเจอร ของตกแตงบานใน

จังหวัดอุตรดิตถ จากผูเขาใชบริการรานจําหนายสินคา

หัตถกรรมเฟอรนิเจอร รานก๊ิฟช็อปและของตกแตงบาน ใน

จังหวัดอุตรดิตถ 

3.2   เคร่ืองมือที่ใชในการทําโครงการ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการพัฒนา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผจังหวัดอุตรดิตถ มีดังน้ี 

  3.2.1  แบบสอบถามความตองการ เพื่อหาผลิตภัณฑ

ที่มีความเหมาะสมในการนํามาทําผลิตภัณฑเครื่องจักสานไม

ไผ โดยทําการสอบถามผูบริโภคที่นิยมซ้ือผลิตภัณฑสินคา

หัตถกรรม เฟอรนิเจอร และของตกแตงบาน ในจังหวัด

อุตรดิตถ  
 

 
 

รูปที่ 2 การสอบถามความตองการโดยใชแบบสอบถาม 

รานเพ็นเพส 
 

  3.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบของ

ผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับการนําไมไผมาใช เพื่อหา

รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ 
 

 
 

รูปที่ 3 การหาความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามที่รานทอง

ไพจิตรเฟอรนิเจอร 
 

 3.2.3  แบบสอบถามความพึงพอใจของผลิตภัณฑที่มี

ความเหมาะสมกับการนําไมไผมาใชเพื่อหาความพึงพอใจตอ

ผลิตภัณฑเครื่องจักสานที่ทําการออกแบบและพัฒนาขึ้น  
 

 
 

รูปที่ 4 หาความพึงพอใจจากจุดจําหนายของฝาก 
 

3.3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.3.1  ศึกษาความตองการของผูบริโภคโดยรวมจาก

กลุมตัวอยางที่ไดมาจากการสุมแบบมีเงื่อนไข  คือ ผูบริโภค

ที่มาเลือกซ้ือสินคาตามรานก๊ิฟช็อป รานเฟอรนิเจอร และ

ของตกแตงบานในจังหวัดอุตรดิตถ 

  3.3.2 วิเคราะหความตองการของกลุมผูบริโภคแลว

นําเสนอตอกลุมผูผลิตการใหทราบ แลวทําการสรุปหัวขอ

สินคาแปรรูปที่จะทําการออกแบบ 

  3.3.3  ศึกษาทางดานโครงสราง ประโยชนใชสอยและ

การผลิตชิ้นงานประกอบในผลิตภัณฑตางๆของกลุมผูผลิต

และกลุมผูบริโภค และทําการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของกับการ

ทํางานวิจัย 

  3 .3 .4 สรุปขอมูลแลวทําการออกแบบ เพื่อเปน

ตัวกําหนดรูปแบบและ Function การใชงาน 

  3.3.5 นําแบบรางเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพื่อทําการสรุป

แบบใหแกกลุมผูผลิต 

  3.3.6 วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมผูบริโภคแลว

นําเสนอตอกลุมผูผลิตการใหทราบ แลวทําการสรุปหัวขอ

สินคาแปรรูปที่จะทําการออกแบบ   

  3.3.7 นําแบบที่ทําการสรุปมาทําการเขียนแบบเพื่อ

การผลิต แลวทดลองทําการผลิตตามแบบ โดยเพิ่มวัสดุรวม
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ตกแตงตนแบบที่ทําการผลิตดวย ดูปญหาที่เกิดในการผลิต 

พรอมทั้งปรับแกไขแบบเพื่อลดปญหา 
 

 
 

รูปที่ 5 การลงพื้นที่ตัดไมไผที่ตําบลนานกกกมาทําเปนแบบ

ทดลองเครื่องจักสานไมไผ 
 

  3.3.8 เม่ือไดตนแบบแลวจึงนําไปทดสอบหาความพึง

พอใจจากกลุมผูบริโภคตัวอยาง แลวทําการวิเคราะหสรุปผล

ที่ได พรอมทั้งแนวทางเสนอแนะเพิ่มเติม 

 3.3.9 ลงพื้นที่เพื่อนําตนแบบที่ทดลองทําไปเปนแบบ

แกกลุมผูผลิตและติดตามผล  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 เสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญและกลุมผูผลิต 

 

 
 

รูปที่ 7 เสนอแบบรางตอผูเชี่ยวชาญและกลุมผูผลิต 

 3.3.10 นําเสนอผลงานการทําวิจัยทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 8 การลงพื้นที่นําเสนองานคืนสูชุมชนตําบลนานกกก 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล  

  3.4.1 นําขอมูลที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่

เก่ียวของมาวิเคราะห นําผลที่ไดจากขอมูลการสํารวจมาแปร

ผล 

  3.4.2 สํารวจความตองการของผลิตภัณฑที่มีความ

เหมาะสมกับการนําไมไผมาใชตอกลุมผูบริโภค พรอมทั้ง

ตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถามแตละฉบับ

มาแปรผล เพื่อสรุปขอมูล โดยการคํานวณหาคารอยละ 

  3.4.3  สํารวจแบบสอบถามความคิดเห็นตอรูปแบบ

ของผลิตภัณฑที่มีความเหมาะสมกับการนําไมไผมาใช พรอม

ทั้งตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบถามแตละ

ฉบับมาแปรผลเพื่อสรุปขอมูล โดยการหาคารอยละ 

  3.4.4  ทําการสํารวจความพึงพอใจตอผลิตภัณฑที่ทํา

การออกแบบและพัฒนารูปแบบของเครื่องจักสานไมไผขึ้น  

พรอมทั้งตรวจสอบจํานวนความสมบูรณของแบบสอบ ถาม

แตละฉบับมาแปรผลเพื่อสรุปขอ มูลต าง ๆ โดยการ

คํานวณหาคาเฉล่ียเลขคณิตและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑในการวิเคราะหคาเฉล่ียใชเกณฑดังน้ี   

     4.50-5.00   หมายถึง   มากที่สุด   

      3.50-4.49   หมายถึง   มาก 

      2.50-3.49   หมายถึง   ปานกลาง 

      1.50-2.49   หมายถึง   นอย 

       1.00-1.49   หมายถึง   นอยที่สุด 

  เ พื่ อ ใ ห เ กิ ด ค วามชั ด เ จน แ ละ เ ข า ใ จ ง า ย  ต อ

กระบวนการ การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

เครื่องจักสานไมไผ ผูวิจัยไดออกแบบภาพขั้นตอนการวิจัยไว

ดังน้ี  
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รูปที่ 9  แสดงขั้นตอนการทําโครงการ 
 

4. ผลการวิจัย 

      โดยกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงรอย

ละ 50 และเพศชายรอยละ 50 มีอายุอยูในชวง31 – 50 ป

รอยละ 45  สวนใหญประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 55  ซ่ึง

จากผลการศึกษาพบวา 

4.1 ศึกษาความตองการของผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานไม

ไผที่ใชเปนภาชนะใสของ พบวา 

  4.1.1 ผลิตภัณฑที่ใชเปนภาชนะใสของ  ประเภทกลอง

มีความตองการสําหรับผูบริโภครอยละ 50 รองลงมาเปน

ผลิตภัณฑตะกราใสของ,กระจาด  รอยละ 25 ตอมาเปน

ผลิตภัณฑประเภทขันโตกรอยละ 20 และความตองการ

ต่ําสุดคือกระติ๊บขาว รอยละ 5 ตามลําดับ 

  4.1.2 ผลิตภัณฑของตกแตงบาน ผลิตภัณฑที่มีความ

ตองการกับผูบริโภคมากที่สุดคือ โคมไฟ รอยละ 55 อันดับที่

สองคือ กรอบรูป รอยละ 30 อับดับที่สามคือ แจกัน รอยละ 

10 อันดับสุดทายคือ โมบาย รอยละ 5  

  4.1.3 ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร มีความตองการของ

ผูบริโภคสวนใหญจะเปนตูใสของ รอยละ 50 รองลงมาเปน

โตะเกาอ้ี รอยละ 30 ที่สามคือ ชั้นวางของรอยละ 15 และ

สุดทายคือโซฟา รอยละ 5 

  4.1.4 หาความตองการของ ลักษณะการ ใชงาน 

ผูบริโภคสวนใหญตองการของตกแตงบานรอยละ 50 

รองลงมาเปนใสของ รองละ 25 สองอันดับน้ีเปนความ

ตองการสวนใหญที่ตองการใหผลิตภัณฑมีการใชงานที่ตรง

กับความตองการของผูบริโภคโดยรวม 

4.2 ศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานไม

ไผที่ทําการออกแบบ พบวา 

  4.2.1 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ใชเปน

ภาชนะใสของ จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรอยละของกลุม

ผูบริโภค ใหผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 

มากในรูปแบบผลิตภัณฑภาชนะใสของประเภทกลอง รอย

ละ 55 

  4.2.2 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่เปนของ

ตกแตงบาน จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภค

รอยละ 50  มีระดับความพึงพอใจในระดับ มาก 

  4.2.3 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ เปน

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียรอยละ

ของกลุมผูบริโภค รอยละ 60 มีระดับความพึงพอใจอยูใน

ระดับมากในผลิตภัณฑตูใสของ 

  4.2.4 สีของผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ จากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียรอยละของกลุมผูบริโภครอยละ 65 ชอบ

ใชสีธรรมชาติของไม 

4.3 ศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑเคร่ืองจักสานไม

ไผ พบวา 

  4.3.1 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ใชเปน

ภาชนะใสของ ประเภทกลอง  

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 3.7 

ศึกษาปญหาและความตองการ

ของกลุมผลิตภัณฑไมไผในพื้นท่ี 

ศึกษาหาขอมูลท่ีเกี่ยวของจากแหลง

ตางๆ พรอมท้ังศกึษาความตองการจาก

กลุมผูจําหนายและผูบริโภค 

สรุปผลการวิจัยและ

นําเสนอผลงาน 

สรุปขอมูลแลวทําการประยุกต

และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ 

นําเสนอแบบราง และประเมินการออกแบบ

ตอกลุมผูผลิต 

สรุปแบบรางและนําไปสอบถามความ

คิดเห็นตอผูจําหนายและผูบริโภค 
เขียนแบบ

และผลิต

นําตนแบบที่ไดไปสอบถาม

ความพึงพอใจของกลุมผูขาย

ลงพื้นท่ีเพื่อนําตนแบบท่ีทดลองทําไปเปน

ตัวอยางแกกลุมผูผลิตและติดตามผล 

ปรับปรุง

พบปญหา 
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   2. สีสันของผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   5. ประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   6. วัสดุที่ใช มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.16 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความพึงพอใจ

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 4.168. 

การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

  4.3.2 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่เปนของ

ตกแตงบาน ประเภทโคมไฟ 

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   2. สีสันของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   5. ประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   6. วัสดุที่ใช มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความพึงพอใจ

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความพึงพอใจจาก

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  3.7 

  4.3.3 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผที่ เปน

ผลิตภัณฑเฟอรนิเจอร ประเภทตู 

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบรโิภคเทากับ  2.22 

   2. สีสันของผลิตภัณฑ  มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความพึงพอใจจากผล

การวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   5. ประโยชนใชสอย มีความพึงพอใจจากผลการ

วิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   6. วัสดุที่ใช มีความพึงพอใจจากผลการวิเคราะห

คาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความพึงพอใจ

จากผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ  2.22 

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความพึงพอใจจาก

ผลการวิเคราะหคาเฉล่ียของกลุมผูบริโภคเทากับ 2.22 
 

 
รูปที่ 10 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 

 

 
รูปที่ 11 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 
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รูปที่ 12 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 

 

 
รูปที่ 13 ตัวอยางผลิตภัณฑจักสานไมไผตําบลนานกกก 

 

5. สรุปผลการวิจัย 

5.1. ผลการสอบถามความพึงพอใจ 

       จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามโดย ผูบริโภคที่มี

ตอผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ ที่กลุมผูวิจัยออกแบบ ไดแก 

กลองใสของ โคมไฟ และตูใสของโดยแบงแยกเปนดานตางๆ  

8 ดาน มีดังน้ี 

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑมีความเหมาะสม โดยมีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก  

   2. สีสันของผลิตภัณฑเหมาะสมความพึงพอใจในระดับ

มาก  

   3. ความสะดวกสบาย มีความพึงพอใจอยูในระดบัมาก  

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีความเหมาะสม โดยมีความ

พึงพอใจอยูในระดับ มาก  

   5. ประโยชนใชสอยมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจ

อยูในระดับ มาก  

   6. วัสดุที่ใชมีความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับ 

มาก  

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน มีความเหมาะสม มี

ความพึงพอใจอยูในระดับมาก  

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง มีความเหมาะสม มีความ

พึงพอใจอยูในระดับมาก  

5.2  อภิปรายผลการวิจัย  

 ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี   

   1. รูปแบบของผลิตภัณฑ ภาพโดยรวมของผลิตภัณฑมี

ความเหมาะสม มีรูปแบบที่แปลกใหมเปนการผสมผสาน 

ระหวางความสวยงามและปะโยชนใชสอยไดอยางลงตัว 

ผลิตภัณฑแตละชิ้นดูกลมกลืนเขากับวัสดุรวม 

   2. สี สันของผลิตภัณฑ  ใช สีธรรมชาติของไม  ให

ความรูสึกสบายตา ผอนคลายเวลาใชงาน และเขากับหองได

หลายแบบ  

   3. ความสะดวกสบาย ออกแบบและกําหนดขนาด 

สวนโคง สวนเวา สวนตรง สวนแคบของผลิตภัณฑตางๆ ได

อยางพอเหมาะกับรางกายหรืออวัยวะของมนุษยที่ใช ก็จะ

เกิดความสะดวกสบายในการใชการไมเม่ือยหรือเกิดการลา

ในขณะที่ใชไปนานๆ ผลิตภัณฑทีจํ่าเปนอยางยิ่ง 

   4. ขนาด/รูปราง/รูปทรง มีลักษณะของรูปแบบที่ดี นา

เปนตัวเลือกของการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 

   5 .  ประ โยชน ใช สอย  มีประ โยชนการ ใช สอยที่

หลากหลาย เปนการรวมผลิตภัณฑที่สามารถใชงานรวมกับ

วัสดุอ่ืนได และมีการใชงานที่สะดวกสบาย 

   6. วัสดุที่ใช กรรมวิธีการเลือกใชวัสดุและวิธีผลิตได

หลายแบบใชวัสดุที่นํากลับหมุนเวียนมาใชใหมได 

   7. ความปลอดภัยในการใชงาน ตองคํานึงถึงความ

ปลอดภัยในการใชงานใหผูบริโภคมีความปลอดภัยมากที่สุด 

เพื่อที่จะไมเกิดอันตราย 

   8. การเคล่ือนยาย,การขนสง การขนสงทางบกทางนํ้า

หรือทางอากาศตองทําการบรร จุหีบห อ ถึ งจะทํา ให
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ผลิตภัณฑไมเกิดการเสียหายชํารุด เพื่อทําใหหีบหอมีขนาด

เล็กสุดสามารถบรรจุไดในลังที่เปนขนาดมาตรฐาน เพื่อการ

ประหยัดคาขนสง 

5.3  ขอเสนอแนะ 

  5.3.1 ควรมีการศึกษาในเรื่องรูปแบบผลิตภัณฑเดิม

ของเครื่องจักสานไมไผ ที่มีซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาและ

ความเขาใจในผลิตภัณฑเครื่องจักสานไมไผ 

  5.3.2 ควรมีการศึกษากรรมวิธีในการผลิตและวัสดุ

อ่ืนๆ ที่นํามาใชรวมกัน  
 

6.  กิตติกรรมประกาศ 

 การศึกษาในโครงการน้ีสามารถดําเนินมาไดดวยดี

เน่ืองมาจากไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝายอุตสาหกรรม โครงการ

โครงงานอุตสาหกรรมสําหรับปริญญาตรี ประจําป 2551 
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