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The purposes of this research are (1) to analyze the pattern of weave leather 

bags from leather businesses and brands; and (2) to design and develop weave leather 
bag which reflect Thai identity in the leather business in Thailand. The instruments in this 
research and development were in-depth interviews with three experts were leather bag 
design, basketwork and purchasing leather bags. It was found that the most popular 
Thai weave pattern is the Pikul pattern, and consumers chose bags for work and travel 
with a unique and useful style, as demonstrated in the preliminary results. The 
researcher designed five prototype weave leather bags, which were tote bag and cross-
body. After creating the questionnaires, they were randomly collected by purposing 
sampling. The respondents include 50 Generation Y citizens, aged between 20-35 years 
old and lived in Bangkok. The research results were found that consumers choose bags 
for design, functionality, material, care, prices and trends. The price was 2,000–3,000 
Baht and purchased from department stores. The most popular type of bag developed 
from the fifth prototype design, which was the cross-body design, made with a brown 
leather material combined with golden parts. 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ที่มาและความส าคัญ 

อุตสาหกรรมหนังและเคร่ืองหนัง  ถือก าเนิดขึน้มาพร้อมๆ กับสังคมมนุษย์ ท่ี มี 
การเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา ตามยคุสมยัตา่งๆ ของประวตัิศาสตร์ เคร่ืองหนงัหรือหนงัสตัว์
ถูกน ามาผลิตเป็นข้าวของเคร่ืองใช้และของจ าเป็นต่างๆ ในชีวิตประจ าวันมาตัง้แต่ยุค ก่อน
ประวตัศิาสตร์ พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงทางด้านวตัถ ุท่ีน ามาซึ่งความเจริญของแตล่ะยคุสมยัจน
มาถึงปัจจุบนั แต่เดิมมนุษย์เราใช้หนังสัตว์ส าหรับเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม เสือ้เกราะ  พรม ท่ีรองนอน 
เคร่ืองประดบั รองเท้า เข็มขดั และกระเป๋า เป็นต้น (นาฏยา มณีรัตน์, 2560) 

ปัจจบุนัอตุสาหกรรมหนงัและเคร่ืองหนงัในประเทศไทย ถือเป็นอตุสาหกรรมการเกษตร 
Agro Industry ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังสัตว์ จากการน าหนังดิบท่ีได้จากการท า 
ปศุสัตว์ มาผลิตเป็นหนังฟอกชนิดต่างๆ ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างมาก
ประเภทหนึ่งต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย อีกทัง้ยังก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองอ่ืนๆ  
ท่ีสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมากมายจากอุตสาหกรรมเคร่ืองหนังหลากหลายประเภท เช่น 
รองเท้าหนัง เสือ้หนัง ถุงมือหนัง สายนาฬิกาหนัง เฟอร์นิเจอร์หนัง กระเป๋าหนัง และอ่ืนๆ โดย
ผลผลิตจากการท าธุรกิจอุตสาหกรรมนีมี้ทัง้จัดจ าหน่ายภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 
เกิดเป็นแหลง่รายได้ให้กบัประเทศไทย และยงัสามารถน าเงินตราตา่งประเทศเข้ามาปีละประมาณ 
20,000 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจกระเป๋าหนงั ท่ีถือว่าเป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมเป็น
อย่างมากส าหรับผู้บริโภค เพราะกระเป๋านัน้เป็นของใช้จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตประจ าวนัของ
มนษุย์ อีกทัง้กระเป๋ายงัมีหลากหลายลกัษณะ หลากหลายประเภท อาทิเช่น ขนาด รูปร่าง รูปทรง 
สี วสัด ุท่ีแตกตา่งกนัไปตามการใช้งาน ท าให้ธุรกิจกระเป๋าสามารถท าได้หลากหลาย และมากมาย
ยิ่งขึน้ สร้างมลูคา่ และรายได้ให้กบัธุรกิจนีไ้ด้มากขึน้ เพราะเป็นท่ีต้องการทางตลาดและไม่มีท่าที
วา่ความต้องการทางตลาดของธุรกิจนีจ้ะลดน้อยลง มีแตจ่ะเพิ่มขึน้เร่ือยๆ อย่างตอ่เน่ือง เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม วฒันธรรม แฟชัน่ การใช้ชีวิตต่างๆ ท่ีเปล่ียนไปตามการเวลา ท าให้
ธุรกิจกระเป๋าหนังต้องคอยปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ ให้เกิดเป็นสินค้าท่ีมีความทันสมัยและ  
มีการใช้งานท่ีเหมาะสมกบัความต้องการของผู้บริโภค (นาฏยา มณีรัตน์, 2560) 

จากสถิติในด้านของการส่งออกสินค้าเคร่ืองหนัง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “การส่งออกสินค้าเคร่ืองหนังประเภท
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กระเป๋า ในชว่งเวลาสะสมห้าเดือนตัง้แต่ มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 มีมลูคา่การส่งออก
สินค้ารวม 133.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึน้ร้อยละ 19.04 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
จากการส่งออกสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ กระเป๋าสตางค์ และเคร่ืองเดินทางอ่ืนๆ 
ตลาดส่งออกท่ีขยายตัว เช่น สวิตเซอร์แลนด์ จีน ฝร่ังเศส และฮ่องกง เพิ่มขึน้ร้อยละ 92.99, 
268.68, 8.89 และ 1.92 ตามล าดบั สว่นหนงั ผลิตภณัฑ์หนงัฟอก และหนงัอดั มีมลูคา่การส่งออก 
316.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.63 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จาก 
การสง่ออกหนงัโคกระบือฟอก หนงัและผลิตภณัฑ์หนงัอ่ืนๆ ตลาดสง่ออกท่ีขยายตวั เช่น เวียดนาม 
จีน ฮ่องกง อินเดีย และอินโดนีเซีย เพิ่มขึน้ร้อยละ 17.21, 26.68, 11.20, 35.84 และ 7.32 
ตามล าดบั” และสถิติในด้านของการน าเข้าสินค้าเคร่ืองหนัง  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ กลา่ววา่ “การน าเข้าสินค้าเคร่ืองหนงัประเภทกระเป๋า 
ในชว่งเวลาสะสมห้าเดือนตัง้แต ่มกราคม 2561 ถึง พฤษภาคม 2561 มีมลูคา่การน าเข้าสินค้ารวม 
193.07 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 16.44 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน เป็นผลมา
จากการน าเข้าสินค้าประเภทกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือ และกระเป๋าอ่ืนๆ ส่วนหนังดิบและ 
หนงัฟอก มีมลูคา่การน าเข้าสินค้ารวม 395.32 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.73 เม่ือเทียบ
กบัชว่งเดียวกนัของปีก่อน” 

จากสถิติข้างต้นจะเห็นได้ว่า ธุรกิจการน าเข้าและส่งออกเคร่ืองหนงัประเภทกระเป๋าของ
ประเทศไทย มีมลูค่าเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดแบรนด์ธุรกิจกระเป๋าหนงัเป็นจ านวนมาก 
ทัง้แบรนด์ของไทย เช่น Rainbo, Vara, Piqué Sellier, Zince, Monique, Magraret, Ananka, 
Tanat และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นแบรนด์กระเป๋าหนงัดีไซน์เรียบๆ แตล่ะแบรนด์มีความแตกต่างกนัเล็กน้อย 
ส่วนแบรนด์ตา่งประเทศ เช่น Ulla Johnson, Loewe, Chloe', Sonia Rykiel, Dolce & Gabbana, 
Bally และอ่ืนๆ ซึง่เป็นแบรนด์กระเป๋าหนงัดีไซน์เรียบเช่นกนั แตจ่ะมีบางคอลเลคชัน่ท่ีจะออกแบบ
กระเป๋าหนงัท่ีมีดีไซน์เฉพาะ มีเร่ืองราวเป็นเอกลกัษณ์ของซีซัน่นัน้ๆ แต่ก็จะเห็นได้ชดัว่า แต่ละ  
แบรนด์สินค้าทัง้ในไทยและต่างประเทศจะมีลักษณะของสินค้าท่ีคล้ายคลึงกัน ไม่ค่อยแสดงถึง
เอกลกัษณ์หรืออตัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความป็นแบรนด์ของตวัเองท่ีมากนกั กล่าวคือ นอกเหนือจาก
การท่ีแต่ละแบรนด์สินค้าผลิตกระเป๋าหนัง ท่ีมีลักษณะรูปทรงท่ีคล้ายคลึงกันแล้ว จะมี  
ความแตกตา่งกันแคเ่พียง สี ลวดลาย หรือเทคนิคการผลิตเท่านัน้ ซึ่งถ้ามองโดยรวมแล้วยงัถือว่า
แบรนด์สินค้ากระเป๋าหนงัส่วนใหญ่ยงัแสดงความเป็นตวัเองออกมาได้ไม่ชดัเจนมากพอ แตก็่ยงัมี
บางแบรนด์ท่ีแสดงอตัลกัษณ์ของสินค้าได้อย่างชดัเจน อีกทัง้ยงัมีเทคนิคการผลิตท่ีพิเศษเฉพาะ
ของแบรนด์เอง อย่างเช่น แบรนด์ Bottega Neveta ท่ีเป็นแบรนด์เคร่ืองหนงังานฝีมือคณุภาพ
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เย่ียม ใช้เทคนิคการสานแผ่นหนังแบบ Intrecciato ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัของแบรนด์ ดู 
โดดเดน่ เรียบหรู ไม่ซ า้ใคร และส าหรับแบรนด์สินค้าในประเทศไทยเอง ก็ผลิตสินค้าท่ีเป็นกระเป๋า
หนงัสานเช่นเดียวกัน อาทิเช่น แบรนด์ Crossy เป็นแบรนด์กระเป๋าหนงัแท้แบบสานจากหนงัววั
และหนงัแกะ และแบรนด์สินค้ากระเป๋าหนงัสานอ่ืนๆ ทั่วไปตามทัง้ตลาด ซึ่งสินค้าของแบรนด์ไทย
ทัง้หลายมีความคล้ายคลึงกับ แบรนด์ Bottega Neveta เป็นอย่างมาก แสดงถึงความไม่มี 
อตัลกัษณ์ท่ีชัดเจน ผู้ วิจัยจึงเล็งเห็นว่าในการออกแบบกระเป๋าส าหรับแบรนด์ไทยนัน้ ควรสร้าง  
อัตลักษณ์ของตัวแบรนด์ท่ีชัดเจน มีเร่ืองราวท่ีสามารถเล่าเร่ืองออกมาได้จากตัวสินค้า ผ่าน 
การมองเห็น การสมัผสั และการใช้งาน ด้วยการออกแบบกระเป๋าท่ีมีดีไซน์ ฟังก์ชนัการใช้งาน สี 
วสัด ุรูปแบบ รูปทรง และลวดลาย ท่ีส่ือถึงความเป็นไทยได้อย่างชดัเจน โดยใช้เทคนิคการสาน
แบบไทย ด้วยลวดลายการสานแบบศิลปหตักรรมการจกัสานไทย สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน 
กล่าวว่า “การจกัสานเป็นงานหตัถกรรมท่ีมีคณุค่ายิ่ง อย่างหนึ่งของประเทศไทย ท่ีสืบทอดกนัมา
แตโ่บราณ เป็นสิ่งท่ีมีคณุคา่ทางจิตใจ เพราะงานหตัถกรรมสร้างขึน้อย่างตรงไปตรงมา จากสมอง
สูมื่อ อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงภมูิปัญญาชาวบ้านหลายอยา่ง เช่น ความฉลาดในการเลือกใช้วสัดุ
แตล่ะชนิดและน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถในการประดิษฐ์ท่ีตอบสนองตอ่ประโยชน์ 
ใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์ลงตัว และประณีตสวยงาม แสดงถึงคุณค่าทางศิลปะและความงาม  
จงึเห็นได้วา่ การจกัสานมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัชีวิตคนไทยตัง้แต่เกิดจนตาย และยงัผกูพนักบั
วิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน และมีคุณค่าในตวัเองไม่เส่ือมคลาย”  ซึ่งลวดลายการจักสานท่ี 
ควรคา่แก่การน ามาตอ่ยอด ดีไซน์ลายสานลงสู่กระเป๋าหนงั คงหนีไม่พ้นลายช่างหลวงอนัประณีต
งดงาม 5 ลาย ได้แก่ ลายดอกจิก ลายดอกลั่นทม ลายหนามทุเรียน ลายดอกพิกุล และลาย 
แววมยุรา ซึ่งเป็นลวดลายการจักสานท่ีพิเศษ มีความพิถีพิถัน ซับซ้อน และสวยงามมากกว่า
ลวดลายจักสานทั่วไป ท่ีเห็นได้ทั่วไปตามข้าวของเคร่ืองใช้ต่างๆ ท าให้การท าธุรกิจกระเป๋า 
หนงัสานจงึมีอตัลกัษณ์ความเป็นไทยได้อยา่งชดัเจนยิ่งขึน้ ร่วมกบัการใช้วสัดท่ีุเป็นหนงัซึ่งเป็นวสัดุ
ท่ีมีตัง้แต่อดีต อยู่ร่วมกันมาทุกยุคทุกสมัย จนปัจจุบันก็ไม่มีท่าทีว่าการใช้วัสดุหนังจะเป็นสิ่ง
ล้าสมยัแตอ่ย่างใด เป็นวสัดท่ีุทนัสมยัอยู่เสมอไม่มีตกเทรนด์ ท าให้เกิดเป็นแบรนด์สินค้ากระเป๋า
หนงัสานแบบไทยท่ีมีความทนัสมยั ก้าวสูต่ลาดสากลโลก 

ปัจจุบนัมีผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสานเป็นจ านวนมาก ซึ่งก็มีทัง้
แบบท่ีผู้ บริโภคนิยมและช่ืนชอบเลือกซือ้สินค้าเป็นจ านวนมาก อย่างแบรนด์ช่ือดัง Bottega 
Neveta หรือแบบทั่วๆไป แบรนด์อ่ืนๆ ตามท้องตลาด ซึ่งสถานภาพตลาดแฟชัน่กระเป๋า เติบโต 
ร้อยละ 3.3 ต่อปี โดยในปี 2018 มียอดขายประมาณ 25,118 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แฟชัน่กระเป๋า 
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ท่ีเป็นท่ีนิยมส่วนใหญ่จะเป็น กระเป๋าถือ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าเป้นกัเรียน 
และย่าม ขึน้อยู่กับความชอบส่วนบคุคล และความสะดวกในการใช้งานในสถานการณ์ตา่งๆ  โดย
กระเป๋าแต่ละแบบแต่ละชนิด จะเจาะกลุ่มลูกค้าในวัยท่ีแตกต่างกัน อาทิเช่น กระเป๋าถือและ
กระเป๋าสะพายข้าง จะเจาะกลุ่มลกูค้าวยักลางคนหรือลกูค้าวยัท างาน ส่วนกระเป๋าเป้ จะเน้นไปท่ี
กลุ่มลูกค้าวัยรุ่น ด้วยความท่ีกระเป๋าหนังสานมีวางจ าหน่ายเป็นจ านวนมากมาย หลากหลาย  
แบรนด์ แต่ก็ยังไม่มีแบรนด์ไหนท่ีผลิตกระเป๋าหนังสานโดยใช้รูปแบบและลวดลายท่ีส่ือถึง  
ความเป็นไทยร่วมกบัความทนัสมยัในยคุปัจจบุนัได้อย่างชดัเจน จึงท าให้ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงช่องทาง
ในการตอ่ยอดธุรกิจด้านผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสานนี ้เน่ืองจากศิลปหตัถกรรมการจกัสานอยู่คู่กบั
คนไทยมาอย่างยาวนาน ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และไม่มีว่ีแววท่ีจะเลือนหายไป โดยผู้วิจยัเลือก
งานหัตถกรรมจักสานจาก อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดย ครูป่ัน เปินใจช่วย ครูผู้ สืบสาน 
งานตะกร้าหวายไม้ไผ่ลายช่างหลวง อนัประณีตงดงาม 5 ลาย ได้แก่ ลายดอกจิก ลายดอกลัน่ทม 
ลายหนามทเุรียน ลายดอกพิกลุ และลายแววมยรุา เกิดเป็นช่องทางการพฒันางานศิลปหตัถกรรม
จกัสานท่ีสามารถตอ่ยอดออกไปให้ทนัสมยั และเป็นท่ีรู้จกักนัอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึน้ เหมาะกบั
ผู้ คนในยุคสมัยปัจจุบัน ท่ีจะได้เรียนรู้ถึงความประณีต สวยงาม ของงานศิลปะแบบไทยใน
สมยัก่อนท่ีสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายไปท่ีกลุ่มคน Generation Y ท่ีมี
ชว่งอาย ุ20–35 ปี ในกรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าท่ีนิยมบริโภคกระเป๋าแฟชัน่มากท่ีสดุ และ
เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้ความสามารถในด้านโซเชียล เหมาะส าหรับการท าการตลาดการค้ากับกลุ่ม
ประเภทนี ้อีกทัง้ยงัมีก าลงัซือ้ท่ีมากพอส าหรับตวัสินค้า ด้วยการออกแบบกระเป๋าโดยใช้วสัดหุนงั 
ซึ่งเป็นวัสดุท่ีมีความทันสมัยอยู่เสมอ มีคุณสมบัติพิเศษกว่าวัสดุอ่ืนๆอย่างชัดเจน ทัง้สัมผัสท่ี 
นุม่มือเป็นธรรมชาตแิละความคุ้มคา่ มีความคงทนของระยะเวลาในการใช้งาน ถึงแม้ว่าราคาจะสงู  
แต่ถ้าหากใครได้ครอบครองก็จะเสมือนเป็นเคร่ืองประดบัท่ีบ่งบอกบุคลิก รสนิยมและความเป็น
ตวัตนของเจ้าของได้เป็นอย่างดี น ามาร่วมกับการประยุกต์และพัฒนาลวดลายของงานศิลปะ  
หตักรรมจกัสานของไทย ให้ดทูนัสมยัและส่ือถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทยได้อย่างชดัเจน เพิ่มคณุคา่
และมลูคา่ให้กบักระเป๋าหนงัสานท่ีเหมาะสมกบัผู้บริโภคในยคุปัจจบุนั 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสานของแบรนด์ธุรกิจเคร่ืองหนงั  
2. เพ่ือออกแบบและพฒันารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์

ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย 
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ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า  
ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศกึษาด้านรูปแบบ เทคนิค ลวดลาย และวสัดใุนการผลิต  
ขอบเขตด้านประชากร 

ธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน 
- ประชากร ได้แก่ ธุรกิจกระเป๋าทัง้ในประเทศไทยและตา่งประเทศ 
- กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ แบรนด์ BOTTEGA VENETA, LOEWE, CROSSY 

ธุรกิจผู้บริโภค 
- ประชากร ได้แก่ กลุม่คน Generation Y ท่ีมีชว่งอาย ุ20–35 ปี 
   ในกรุงเทพมหานคร 
- กลุม่ตวัอยา่ง  ได้แก่ กลุม่คน Generation Y ท่ีมีชว่งอาย ุ20–35 ปี 
   ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน โดยสุม่แบบเฉพาะเจาะจง 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ธุรกิจเคร่ืองหนงั หมายถึง แบรนด์สินค้าและธุรกิจท่ีมีช่ือเสียงท่ีผลิตและจดัจ าหน่าย

เคร่ืองหนังจ าพวกกระเป๋า ในรูปแบบต่างๆ ทัง้แบรนด์ธุรกิจในประเทศไทย และแบรนด์ธุรกิจ
ตา่งประเทศ 

2. กระเป๋าหนงัสาน หมายถึง กระเป๋าท่ีผลิตจากวสัดท่ีุท าจากหนงั ใช้ส าหรับใส่สิ่งของ
ตา่งๆ มีหลากหลายขนาด และหลากหลายรูปแบบ ออกแบบโดยใช้เทคนิคการสานลวดลายแบบ
การจกัสานไทยด้วยวสัดหุนงั 

3. อัตลักษณ์ความเป็นไทย หมายถึง รูปแบบและลวดลาย ท่ีสะท้อนถึงงานหัตถกรรม
การจกัสานพืน้บ้านของไทย  

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เข้าใจกระบวนการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระเป๋าหนังสานท่ีสะท้อนถึง อัตลักษณ์
ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย 

2. สามารถวิจยัและพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสานท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย  
ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย 
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บทที่ 2  
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัและพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสานท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ผู้ วิจยั

ได้ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามาเป็นความรู้
ประกอบในการศกึษาค้นคว้าและพฒันาในหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบักระเป๋าหนงั 
1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของกระเป๋าหนงั 
1.2 การแบง่ประเภทของกระเป๋า 
1.3 วสัด ุอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต 

2. ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัสานไทย 
2.1 ประวตัคิวามเป็นมาของเคร่ืองจกัสานไทย ภาคกลาง 
2.2 ประวตัคิวามเป็นมาของเคร่ืองจกัสานไทย อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 
2.3 ลวดลายของงานหตัถกรรมจกัสานไทย อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 
2.4 กรรมวิธีในการจกัสาน 

3. แนวความคดิและทฤษฎี 
3.1 ทฤษฎีการออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑ์ 
3.2 แนวความคดิในการออกแบบกระเป๋า 
3.3 ทฤษฎีการตลาดสมยัใหม ่
3.4 แนวโน้มในการออกแบบ  

4. เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับกระเป๋าหนัง 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของกระเป๋าหนัง  

อตุสาหกรรมหนงัและเคร่ืองหนงั เป็นอตุสาหกรรมการเกษตร (Agro Industry) ท่ีมี
ความส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมากประเภทหนึ่ง สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับหนังสัตว์ โดยการผลิตหนังฟอกชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการท าปศุสัตว์ และยัง
ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเน่ืองท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มได้อีกมากในอุตสาหกรรมเคร่ืองหนงัหลากหลาย
ประเภท เชน่ เสือ้หนงั ถงุมือหนงั สายนาฬิกาหนงั เฟอร์นิเจอร์หนงั รองเท้าหนงั กระเป๋าหนงั และ
อ่ืนๆ โดยผลผลิตมีทัง้จ าหน่ายในประเทศและส่งออก เป็นแหล่งรายได้และสามารถน าเงินตรา
ตา่งประเทศเข้ามาปีละประมาณ 20,000 ล้านบาท (นาฏยา มณีรัตน์, 2560) 

1.2 การแบ่งประเภทของกระเป๋า 
ผลิตภณัฑ์กระเป๋า มีมากมายหลากหลายชนิด รูปแบบ รูปทรง และขนาด ก็แตกตา่ง

กนัไปตามลกัษณะการใช้งาน แบง่ออกเป็นประเภทดงันี ้
 

 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
 

1. กระเป๋าแบบมีสายคล้อง (Wristlet Bag) กระเป๋าขนาดกะทัดรัดเหมาะกับ
ขนาดมือ จดุเดน่ของกระเป๋าทรงนี ้คือมีสายมาคล้องอยูท่ี่มือ 

2. กระเป๋าแบบไม่มีสายคล้อง (Clutch Bag) กระเป๋าขนาดกะทดัรัดเหมาะกับ
ขนาดมือ เป็นกระเป๋าท่ีสามารถถือด้วยมือข้างเดียวได้ ไมมี่สายให้คล้องหรือสะพาย  

3. กระเป๋าคล้ายซองจดหมาย (Envelope) กระเป๋าขนาดกะทัดรัดเหมาะกับ
ขนาดมือ คล้ายกับกระเป๋าคลัตช์ แต่ความแตกต่างอยู่ตรงท่ีการเปิดและการปิดกระเป๋าจาก
ด้านหน้า ซึง่มีลกัษณะคล้ายกบัการเปิดปิดซองจดหมาย  
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ภาพประกอบ 2 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
 

4. กระเป๋าคล้ายตวัยู (Saddle Bag) กระเป๋ารูปทรงคล้ายตวั U เหมือนกับ 
อานม้าหรือท่ีเรียกกนัวา่ Saddle 

5. กระเป๋าทรงจีบ (Bucket Bag) กระเป๋าสะพายแบบสายยาว คนส่วนใหญ่
เรียกวา่กระเป๋าทรงขนมจีบ มีรูปร่างส่ีเหล่ียม ลกัษณะคล้ายกบัถงั จงึเรียกวา่ Bucket Bag 

6. กระเป๋าสองทรง (Trapeze Bag) กระเป๋าทรงเหล่ียมท่ีด้านหน้าดแูคบ แต่
ภายในสามารถขยายให้กว้างขึน้ได้จากด้านข้างของกระเป๋าด้วยรูปทรงสามเหล่ียม เรียกได้ว่าเป็น
กระเป๋าท่ีมีการผสมผสานของสองรูปทรงเอาไว้ด้วยกนัอยา่งลงตวั 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
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7. กระเป๋าทรงส่ีเหล่ียม (Frame Bag) กระเป๋าท่ีมีขอบมมุด้านตา่งๆ เป็นรูปทรง
ส่ีเหล่ียม เปรียบเหมือนกบักรอบรูปภาพ เหมาะส าหรับใช้ใสข่องตดิตวัเล็กๆ น้อยๆ ในแตล่ะวนั 

8. กระเป๋าใส่ลกูโบลิ่ง (Bowler Bag) กระเป๋าทรงนีเ้ร่ิมต้นจากการผลิตมาเพ่ือใส่
ลกูโบลิ่งเอาไว้ข้างใน มีขนาดใหญ่และจขุองได้มาก ปัจจบุนัน ามาใช้ในหลายๆการใช้งาน 

9. กระเป๋าทรงขนมปัง (Baguette Bag) กระเป๋าทรงยาว ใบเล็ก มีลกัษณะคล้าย
ขนมปัง Baguette ของชาวฝร่ังเศส เหมาะส าหรับใส่ของท่ีไม่เยอะมาก เน้นดีไซน์สวยงามมากกว่า
การใช้งาน 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
 

10. กระเป๋าใบใหญ่ มีหหูิว้และสายสะพาย (Duffel Bag) สามารถจขุองได้เยอะ 
เป็นกระเป๋าใบใหญ่ท่ีมีทัง้หหูิว้และสายสะพายอยูใ่นใบเดียวกนั 

11. กระเป๋านกัเรียน (Satchel Bag) เป็นกระเป๋าท่ีถูกออกแบบมาไว้ส าหรับใส่
เอกสาร แตมี่สายสะพายเพิ่มเข้ามาและใสดี่ไซน์เพ่ือให้กระเป๋ามีความเป็นแฟชัน่มากขึน้ 

12. กระเป๋ายุบตรงกลาง (Hobo Bag) กระเป๋าทรงส่ีเหล่ียม ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ี 
ตรงกลางด้านบนของกระเป๋าจะยบุลงมา ท าให้ดเูป็นธรรมชาตอิยา่งไมต่ัง้ใจ 
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ภาพประกอบ 5 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
 

13. กระเป๋าสะพายข้าง (Crossbody) เป็นกระเป๋าท่ีถือเป็น Sub Category 
เพราะเป็นกระเป๋ารูปทรงไหนก็ได้ เพียงแค่มีสายสะพายพาดข้ามตัว ก็สามารถเรียกว่า 
Crossbody ได้ 

14. กระเป๋าเป้ (Backpack Bag) กระเป๋าท่ีตอบโจทย์ด้านการใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี ใบใหญ่ ใส่ของได้เยอะ รวมถึงการออกแบบท่ีค านึงถึงการใช้งานจากการสะพายหลังให้
เหมาะสมกบัผู้ใช้ในแตล่ะคนอีกด้วย 

15. กระเป๋าใส่ของใบใหญ่ (Weekend Bag) กระเป๋าถือใบใหญ่ ใส่ของได้มาก 
คล้ายกบัทรง Bowler Bag แตค่วามตา่งอยูท่ี่ Weekend Bag จะให้ลคุท่ีสบายๆ ไม่เป็นทรงเหล่ียม
หรือทรงตรงท่ีแนน่อน 

 

 
 

ภาพประกอบ 6 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
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16. กระเป๋าทรงส่ีเหล่ียม หรือถงุผ้า (Tote Bag) กระเป๋าท่ีมีทรงส่ีเหล่ียม มีหหูิว้
สะพายไหล ่สามารถเป็นวสัดอุะไรก็ได้ 

17. กระเป๋าพบัตรงกลาง (Foldover Bag) กระเป๋าทรงทัว่ไป จดุเดน่อยู่ท่ีปาก
กระเป๋าจะพบัลงมาถึงบริเวณกึ่งกลางของกระเป๋า 

18. กระเป๋าถือออกงาน (Minaudiere Bag) กระเป๋าขนาดกะทดัรัด รูปทรงเล็ก 
ใส่ของได้ไม่มาก ใช้ใส่ของท่ีจ าเป็นอย่างมือถือหรือกระเป๋าตงัค์  จึงใช้เป็นกระเป๋าถือส าหรับ 
ออกงานเทา่นัน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงรูปแบบของกระเป๋าแตล่ะประเภท 
 
ท่ีมา : https://lifestyle.campus-star.com/ 
 

19. กระเป๋าแมสเซนเจอร์ (Messenger Bag) กระเป๋าสะพายข้าง มีสายยาว  
ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากกระเป๋าของคนท่ีมีอาชีพเป็น Messenger และน ามาดดัแปลงจน
กลายเป็นกระเป๋าแฟชัน่ สามารถเรียกวา่ Courier ได้เหมือนกนั 

20. กระเป๋ากีฬา (Barrel Bag) กระเป๋าใบใหญ่ จขุองได้มาก ได้รับแรงบนัดาลใจ
ในการออกแบบมาจากถังน า้มนั ไว้ส าหรับใส่ของ เสือ้ผ้า อุปกรณ์กีฬาต่างๆ ช่วยเสริมลุคความ
เป็น Sport Man  

21. กระเป๋าหมอ (Doctor Bag) กระเป๋าใบเล็ก ท่ีปากกระเป๋าจะต้องเปิดกว้าง
สามารถหาของได้ง่าย ใช้แถบแม่เหล็กมาเป็นตวัเปิด-ปิดกระเป๋าแทนซิปหรือตะขอ ได้แรงบนัดาล
ใจมาจากกระเป๋าใสอ่ปุกรณ์คณุหมอ สวยงามและใช้งานง่าย (Campus star, 2561) 
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1.3 วัสดุ อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการผลิต 
วัตถุดิบภายนอก คือ วสัดท่ีุใช้เป็นวตัถดุิบหลกัในการท ากระเป๋า สามารถมองเห็น

ได้จากภายนอก เป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของกระเป๋า ในด้านของความสวยงาม และราคา  
ซึง่วตัถดุบิหลกัท่ีใช้มีดงันี ้ 

1. หนงัแท้ คือ หนงัท่ีเป็นผลพลอยได้จากวตัถดุิบจากธรรมชาติท่ีได้จากสตัว์แล้ว
น ามาผา่นกระบวนการทางเคมีและตกแตง่เป็นหนงัชนิดตา่งๆ โดยแบง่ออกเป็นหลายประเภท ดงันี ้

- หนงับอนเด็ด (Recycle Leather) เป็นเศษหนงัท่ีถกูกักไว้ในขัน้ตอนของ
การตดัหนงั และน ามาป่ันเพ่ือขึน้เป็นแผน่หนงัชนิดนี ้มีคณุสมบตัเิหมือนหนงัแท้ทกุประการในด้าน
ของอายกุารใช้งาน แตจ่ะมีความแข็งกวา่หนงัแท้ 

- หนงักลบั (Suede & Nubuck Leather) เป็นหนงัส่วนชัน้กลาง โดย Suede 
ท ามาจากแผน่หนงัววัด้านใน (Inner leather) มีลกัษณะไมค่งทน ดแูลรักษายาก โดนน า้ไม่ได้ และ
เป็นรอยง่าย ส่วนหนัง Nubuck คงทนมากกว่าหลายเท่า เพราะเป็นหนังคุณภาพสูงระดับ 
Full Grain 

- หนงัแก้ว หนงัท่ีมีความมนัวาวจากการเคลือบสารชนิดพิเศษ ดแูลรักษาง่าย 
แต่ต้องระวัง รอยขีดข่วนจากของมีคมและรอยปากกา เป็นหนังชนิดท่ีเรียกได้ว่าเหมาะกับการ
น ามาท ากระเป๋าถือ หรือสินค้าท่ีต้องการความหรูหรา 

- หนงัฟอกฟาด หนงัยิ่งอยูน่านสีของหนงัจะยิ่งเข้มขึน้ ชดัเจนขึน้ และสวยขึน้ 
มีความทนทาน ใช้งานจริงและเป็นท่ีนิยมอยา่งมาก 

2. หนังเทียม คือ วัตถุดิบสังเคราะห์ท่ีท าขึน้เพ่ือเลียนแบบหนังแท้ โดยใช้
กระบวนการผลิตทางเคมีอตุสาหกรรม ท าผิวเทียมบนเนือ้ผ้าหรือใยสงัเคราะห์ให้มีสีสนัลวดลาย
เหมือนหนงัแท้ น าไปพิมพ์หรืออดัลวดลายตา่งๆ เลียนแบบลายธรรมชาติ มีอยู่ 2 ชนิด คือ หนงัพียู
และหนงัพีวีซี แตห่นงัท่ีนิยมมากท่ีสุด คือหนงัพีย ูซึ่งหนงัพียปูระเภท Polyester จะเป็นท่ีนิยมมาก
ในหมู่สินค้าจ าพวกกระเป๋าต่างๆ เน่ืองจากมีผิวสมัผสัเหมือนกับหนงัแท้มากท่ีสุด และมีขัน้ตอน
การผลิตท่ีสะอาด ไมมี่มลพิษตกค้าง โดยหนงัพีย ูจะแบง่เป็น 3 ประเภทหลกัๆ ดงันี ้

- Polycarbonate based PU : อายกุารใช้งานอยูไ่ด้นานถึง 20 ปี 
- Polyether based PU : อายกุารใช้งาน 7 ปี 
- Polyester based PU : อายกุารใช้งาน 3 ปี 
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วัตถุดิบภายใน กระเป๋าทกุชนิดจะต้องมีองค์ประกอบภายใน ช่วยเสริมให้กระเป๋า
น่าใช้มากขึน้ เพ่ือช่วยให้ภายในกระเป๋าดูเรียบร้อย และเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้กับกระเป๋า 
วตัถดุบิท่ีใช้เป็นซบัใน มีดงันี ้ 

1. หนงัแท้ เป็นหนงัท่ีมีความบางและราคาถูก ส าหรับผิวท่ีนิยมใช้เป็นซบัใน คือ 
หนงัแกะท่ีมีเกรดต ่า และหนงัท้องหมซูึง่มีราคาถกู แตจ่ะมีน า้หนกัมากกวา่  

2. หนงัเทียม เป็นหนงัชนิดบาง ซึ่งได้รับความนิยมสงูมาก เพราะดคูล้ายหนงัแท้ 
แตน่ า้หนกัเบา ราคาถกู แตมี่ข้อเสีย คือ มีอายกุารใช้งานจ ากดั  

3. ผ้า ได้รับความนิยมมากขึน้เพราะมีความคงทนมากกว่า และราคาคอ่นข้างถกู 
หาซือ้ง่าย สามารถเลือกลายต่างๆ ได้ ผ้าท่ีใช้ท าซบัในมีหลายชนิด เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าโพลีเอสเตอร์ 
ผ้าซาตนิ และผ้าอ่ืนๆ  

วัสดุเสริมทรง เน่ืองจากกระเป๋าท าได้จากวตัถุดิบหลายประเภท บางประเภทไม่
สามารถรักษาทรงได้ด้วยตวัเอง จึงต้องหาวสัดเุสริมทรงมาช่วยให้กระเป๋าดดีูขึน้หรือช่วยให้การใช้
งานง่ายขึน้ กระเป๋าทรงแข็ง จะต้องเสริมให้เป็นรูปทรงตา่งๆ ตามการออกแบบขึน้อยู่กบัความนิยม
ของตลาด แฟชัน่ และการออกแบบผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ประเภทของวสัดเุสริมทรงมีดงันี ้

1. ผ้าใยสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เหมาะกับการเสริมทรงกระเป๋า  เน่ืองจากมี 
ความออ่นตวัพอสมควร ท าให้กระเป๋ามีทรงแตไ่มแ่ข็งกระด้าง แตมี่ราคาคอ่นข้างสงู  

2. ผ้าเคมี ท่ีมีเส้นใยการทอและเสริมความแข็ง ใช้ได้กับงานบางประเภท เช่น  
งานท่ีไมต้่องการความแข็งมาก  

3. กระดาษชนิดต่างๆ ส าหรับใช้กับงานท่ีต้องการความแข็งแรงและความคม  
ของเส้น กระดาษมีหลายชนิดและหลายราคาจงึต้องเลือกให้เหมาะสมกบังาน 

อะไหล่และอุปกรณ์เสริม  เอาไว้เ พ่ือช่วยเสริมประโยชน์การใช้สอย และ 
ความปลอดภยัในการใช้งาน แบง่ได้ดงันี ้

1. ซิป ใช้ในการปิด-เปิด กระเป๋า ซึ่งเป็นท่ีนิยมมากและมีความส าคญัต่อการ
ผลิตกระเป๋า เพราะใช้ง่าย มีหลายประเภท แบ่งตามวัสดุท่ีใช้ ได้แก่ ซิปโลหะ  ซิปไนล่อน ซิป
พลาสตกิ การเลือกใช้ขึน้อยูก่บัรูปแบบและความนิยมของตลาด ความคงทนและราคา 

2. โลหะ เป็นอะไหลห่ลากหลายชนิดท่ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้กบัผลิตภณัฑ์
เคร่ืองหนงั โดยแยกตามวตัถปุระสงค์ในการใช้งานได้ดงันี ้ 



  14 

- ตวัล็อคฝากระเป๋า ในปัจจุบนัอะไหล่ชนิดนีมี้มากมายหลายแบบ ในการ
เลือกใช้ ขึน้อยู่กับการออกแบบของกระเป๋าให้เหมาะสมสวยงาม และมีความคงทน ปลอดภัย 
สะดวกตอ่การใช้งาน เชน่ กญุแจ แมเ่หล็ก กระดมุแมเ่หล็ก ตวัล็อคเสียบ ตวัล็อคปิด เป็นต้น 

 
 

ภาพประกอบ 8 แสดงรูปแบบของตวัล็อคฝากระเป๋า 
 

- ห่วงต่างๆ ซึ่งมีรูปร่างลักษณะต่างๆ มากมาย ขึน้อยู่กับการน าไปใช้และ  
การออกแบบ เช่น รูปวงกลม ส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ห่วงส่วนใหญ่มีประโยชน์หลกัๆ คือ การน าไป
เย็บตดิกบัสายกระเป๋า หหูิว้ เป็นต้น  

 

 
 

ภาพประกอบ 9 แสดงรูปแบบของหว่งกระเป๋า 
 

 
- หูหิว้ มีรูปร่างท่ีเฉพาะเจาะจง ใช้ในการติดกบัสายหนงัหรือตวักระเป๋าเพ่ือ

ประโยชน์ในการใช้หิว้ หรือเป็นอปุกรณ์ส าเร็จรูป สามารถยดึตดิกบัตวักระเป๋าได้เลย 
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ภาพประกอบ 10 แสดงรูปแบบของหหูิว้กระเป๋า 
 

- หัว เข็มขัด  ในปัจจุบัน มี ใ ห้ เ ลือกมากมายหลายแบบ หลายชนิด  
มีความ หลากหลายสวยงาม วสัดท่ีุน ามาผลิตเป็นหวัเข็มขดั มีทัง้ท่ีเป็นพลาสติก โลหะชบุเงิน ทอง 
และอ่ืนๆ เป็นส่วนท่ีประกอบโชว์ โดยยึดตรึงสายกระเป๋าเป็นหลกั นอกจากนีย้งัสามารถใช้ เป็น 
ตวัยดึฝากระเป๋าได้ด้วย 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 แสดงรูปแบบของหวัเข็มขดักระเป๋า 
 

- หมดุย า้ เป็นอะไหลท่ี่ชว่ยยดึตดิแทนการใช้กาว การเย็บ ในปัจจบุนัมีรูปร่าง 
ลกัษณะท่ีแปลกและสวยงาม บางครัง้ใช้เป็นอปุกรณ์ในการตกแตง่ ให้กบักระเป๋าท าให้ดูสวยงาม
ยิ่งขึน้ 
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ภาพประกอบ 12 แสดงรูปแบบของหมดุย า้กระเป๋า 
 

- ตาไก่ เป็นอุปกรณ์ช่วยเสริมให้กับกระเป๋าและเป็นตวัป้องกันไม่ให้หนงัฉีก
ขาด ยงัเป็นอุปกรณ์ช่วยในการตกแตง่ให้กระเป๋าดดีู และมีราคาเพิ่มขึน้ มีหลายแบบให้  เลือกใช้
ตามความเหมาะสมกบัแบบนัน้ๆ  

 
 

ภาพประกอบ 13 แสดงรูปแบบของตาไก่กระเป๋า 
 

กาว เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการผลิตเคร่ืองหนงั เพราะต้องใช้ในการประกอบ
ชิน้ส่วนเข้าด้วยกนั การเลือกใช้กาวจะต้องค านึงถึงวตัถดุิบท่ีจะใช้กาวนัน้เพ่ือให้เหมาะสมกบังาน
และชนิดของกาว  

1. กาวน า้ คือ กาวท่ีละลายได้ด้วยน า้ แห้งช้า แตเ่ป็นกาวท่ีใช้หน้าเดียว  ทาหน้า
เดียวแล้วติดกับชิน้ส่วนได้เลย เหมาะกับงานท่ีต้องใช้เวลาในการประกอบหรือจัดชิน้ส่วนเข้า
ด้วยกนั เชน่ การจีบมมุ การติดกล่อง กาวชนิดนีช้่วยให้ความรวดเร็วเพราะทาเพียงด้านเดียว และ
ตดิทนถาวร 

2. กาวยาง คือ กาวท่ีไม่ละลายด้วยน า้ มี 2 ชนิด คือ ชนิดท่ีมีส่วนผสมของ
เบนซิน พาราฟิน ซึ่งระเหยง่าย กาวชนิดนีจ้ะแห้งเร็ว การใช้งานจะต้องทาทัง้ 2 หน้า ของชิน้งาน 
ท าให้แห้งจงึจะตดิกนั และกาวยางชนิดนีล้ะลายด้วยความร้อนเท่านัน้ ต้องอาศยัความร้อนละลาย
กาวให้ตดิลงบนผิวงาน 
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3. เทปกาว เป็นกาวยางท่ีน ามาปรับให้สะดวกแก่การใช้งาน โดยการติดเทปกาว
ลงบนหน้างาน แล้วลอกกระดาษเทปออกก็จะสามารถติดชิน้ส่วนลงไปได้เลย ซึ่งจะท าให้กาว
ท างานรวดเร็วมากแตมี่ราคาคอ่นข้างสงู 

ด้าย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการผลิตเคร่ืองหนัง ใช้ในการยึดติด เย็บงานเข้า
ด้วยกัน หรือเย็บโชว์ชิน้งาน แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ด้ายไนล่อนโพลีเอสเตอร์ และด้ายฝ้าย  
ในการเลือกใช้ด้ายและขนาดของด้ายขึน้อยู่กับชนิดของงาน ชนิดของจักร ความคงทน  และ 
ความนิยม (พิมลพรรณ ธนเศรษฐ, 2558, น. 21-28) 

 
2. ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับเคร่ืองจักสานไทย 

2.1 ประวัตคิวามเป็นมาของเคร่ืองจักสานไทย ภาคกลาง 
เคร่ืองจกัสานและหตัถกรรมการจกัสาน ถือก าเนิดขึน้มานานตัง้แตส่มยัอดีต ในยุค

เร่ิมแรกอาจท าขึน้ง่ายๆ โดยการน าใบไม้มาสานให้เป็นผืนส าหรับบงัแดด กันฝน รองนั่ง ปนูอน 
หรือใช้ก่ิงไม้ เถาวลัย์ มาขดักนัเป็นรัว้ ก่อนท่ีจะน ามาสานเป็นภาชนะท่ีมีลวดลายประณีตยิ่งขึน้ 

ภาคกลางของประเทศไทย เป็นภูมิภาคท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าภาคอ่ืนๆ 
เพราะมีพืน้ท่ีกว้างขวาง และเป็นท่ีราบลุม่แมน่ า้ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุของประเทศไทย ผู้คนส่วนใหญ่
ตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนอยูริ่มแมน่ า้ล าคลองและท่ีราบสองฝ่ังลุ่มน า้ อาชีพหลกั คือการท าเกษตรกรรม
และการประมง มีการท าเคร่ืองจกัสานจากไม้ไผ่ และพรรณไม้อ่ืนๆ รูปแบบเคร่ืองจกัสานส่วนมาก
จะเก่ียวข้องกบัการใช้สอยในชีวิตประจ าวนั การประกอบอาชีพ ขนบประเพณี และความเช่ือทาง
ศาสนาของแตล่ะผู้คน ใช้ท าเป็นข้าวของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ ในการด ารงชีวิต ทัง้เคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือน เคร่ืองมือประกอบอาชีพ และอ่ืนๆ เคร่ืองจกัสานเหล่านีมี้รูปร่าง รูปทรง และการใช้งานท่ี
แตกต่างกนัไป ซึ่งเคร่ืองจกัสานเหล่านีต้อบสนองต่อประโยชน์การใช้งานอย่างสมบูรณ์ท่ีสดุ จึงมี
ผู้ใช้งานสืบทอดตอ่กนัมาอยา่งยาวนานจนถึงปัจจบุนั 

เคร่ืองจกัสานไทยเป็นงานหตัถกรรมท่ีมีคณุคา่อย่างยิ่ง โดยสืบทอดวฒันธรรมกนัมา
ตัง้แตโ่บราณ ซึง่เป็นงานหตัถกรรมท่ีท าจากวสัดท่ีุหาได้ไม่ยาก และราคาไม่แพง มีกรรมวิธีท าแบบ
พืน้บ้าน โดยการสานด้วยมือเป็นหลกัและใช้เคร่ืองมือเพียงไม่ก่ีชิน้ แต่มีคณุค่าทางจิตใจ เพราะ
เป็นสิ่งท่ีสร้างขึน้จากสมองสู่มือ สะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาชาวบ้านหลากหลายอย่าง เช่น 
การเลือกใช้วัสดุแต่ละชนิดอย่างชาญฉลาด และน ามาใช้ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ยังมี
ความสามารถในการประดิษฐ์เคร่ืองจกัสานท่ีตอบสนองประโยชน์ใช้สอย และประณีตสวยงาม 
แสดงถึงคณุค่าทางศิลปะและความงามได้เป็นอย่างดี เคร่ืองจกัสานมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับ
ชีวิตคนไทยมาอย่างช้านาน และยังผูกพันกับวิถีชีวิตของคนไทย แม้ทุกวันนีว้ิถีชีวิตคนไทยได้
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เปล่ียนแปลงไปจากอดีตมากแล้วก็ตาม และการท าเคร่ืองจกัสานส าหรับการใช้สอยในครัวเรือนได้
ลดลงไปมาก แต่เคร่ืองจกัสานก็ยงัคงอยู่เพียงแตป่รับเปล่ียน รูปแบบ หน้าท่ีและวิธีการใช้งานให้
เหมาะสมกับยุคสมัยมากขึน้ วัตถุประสงค์ของการท าเคร่ืองจักสานจากการท าเพ่ือใช้สอยใน
ครัวเรือน ปรับเปล่ียนเป็นการท าเพ่ือจ าหน่าย เน้นความสวยงาม ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด ถึงแม้วิธีการจะเปล่ียนไปแต่เคร่ืองจักสานก็ยังคงมีคุณค่าในตัวเองไม่เส่ือมคลาย 
(สารานกุรมไทยส าหรับเยาวชน, 2558) 

2.2 ประวัตคิวามเป็นมาของเคร่ืองจักสานไทย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
ป่ัน เปินใจช่วย ครูผู้ สืบสานงานตะกร้าหวายไม้ไผ่ลายช่างหลวง อนัประณีตงดงาม

แห่งบางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ เร่ิมต้นเรียนรู้งานจกัสานจากครอบครัวตัง้แตว่ยัเด็ก น าวสัดท่ีุมีอยู่
ตามธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการจกัสานเคร่ืองใช้ต่างๆ เช่น ตะกร้าใบใหญ่ส าหรับใส่ของ ฝาชี
ส าหรับครอบอาหาร และตะกร้าใบเล็กใบน้อย เป็นต้น ชาวบ้านสพุรรณบรีุส่วนใหญ่มีอาชีพท านา 
ในยามว่างหรือหมดฤดกูาลท านา จะหาอาชีพเสริมคือการท างานจกัสาน เพ่ือเพิ่มรายได้ให้กับ
ครอบครัว งานจกัสานของครูป่ันเร่ิมขึน้อย่างจริงจงัในปี พ.ศ.2528 ครูป่ันได้เร่ิมต้นคิด ทดลองท า
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์งานจกัสานเร่ือยมา ประกอบกบัชมุชนบ้านโพธ์ิศรีมีทกัษะในการท างาน
จกัสานอยูแ่ล้ว จึงได้รวมตวักนัจดัตัง้กลุ่มจกัสาน บ้านโพธ์ิศรีขึน้ โดยมีครูป่ันเป็นประธานกลุ่ม ท า
หน้าท่ีดแูลการผลิตรวมถึงการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ทัง้ตะกร้า กระจาด กระเป๋าถือ กระเช้า กล่อง
ใสก่ระดาษช าระ แจกนั ถาดใสผ่ลไม้และฝาชี การท่ีจะท าเคร่ืองจกัสานได้สกัชิน้นัน้จะต้องใช้ความ
ช านาญ ประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานานหลายสิบปี ต้องมีความประณีต และความอดทนในการ
ท างาน ความรู้จะอยูก่บัผู้ ท่ีมีใจรักเทา่นัน้ จงึจะท าส าเร็จลงได้ เม่ือท างานมาแล้วมีคนซือ้ ก็ต้องคิด
งาน คิดรูปแบบ และหดัท าลายใหม่ๆ ความคิดต่อยอดและพฒันางานจกัสานของครูป่ันจึงถกูจุด
ประกายขึน้ ในสมัยของ นาย จรินทร์ กาญจโนมัย อดีตผู้ ว่าราชการ จ.สุพรรณบุรี ได้สนับสนุน
ผู้ เช่ียวชาญมาให้ความรู้ด้านการจักสานไม้ไผ่ หวาย และงานจกัสานลายช่างหลวง ซึ่งเป็นลาย
ดัง้เดิมท่ียากและมีความซับซ้อนมาก ได้แก่  ลายหนามทุเรียน โดยครูป่ันได้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมในครัง้นัน้และน าความรู้กลบัมาฝึกฝน ตอ่ยอดพฒันาตนเองจนเกิดความช านาญ จากนัน้
จึงได้ศกึษาค้นคว้าการสานลวดลายดัง้เดิมเพิ่มเติม เช่น ลายดอกพิกุล และลายดอกลัน่ทม จาก
ศนูย์สง่เสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี 8 จ.สพุรรณบรีุ ในขณะท่ีครูป่ันได้พฒันาฝีมือและลวดลายงานจกั
สาน งานด้านการสืบสานองค์ความรู้ ด้านศิลปวฒันธรรมตา่งๆ รวมถึงงานหตัถกรรมท่ีได้รับการ
สืบทอดจากบรรพบุรุษ ก็ได้ถูกสืบทอดมิให้สูญหายไปอีกด้วย (ครูศิลป์ของแผ่นดิน เล่มท่ี ๕ : 
เคร่ืองจกัสาน, 2557) 
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2.3 ลวดลายของงานหัตถกรรมจักสานไทย อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 
งานจกัสานเป็นหนึ่งในภูมิปัญญาชาวบ้านของต าบลบางปลาม้า โดยคดัสรรวสัดท่ีุมี

ในธรรมชาติ ได้แก่ ไม้ไผ่สีสุกและหวายหอม วิธีการท านัน้เร่ิมจากการน าไม้ไผ่สีสุกมาจกัตอก  
ส าหรับท าโครงโดยใช้ไม้รูปทรงต่างๆ ท าเป็นหุ่นส าหรับขึน้ลาย น าหวายมาเหลาให้เป็นเส้นแล้ว
น ามาชกัเลียด โดยรูดเส้นหวายผ่านฝากระป๋องท่ีตอกตะปู เป็นรูขนาดตา่งๆ ไว้เพ่ือให้ได้เส้นหวาย
ท่ีมีความยาวสม ่าเสมอกันตลอดทัง้เส้น ซึ่งความใส่ใจในรายละเอียดเหล่านีป้ระกอบกับความ
ช านาญ ความประณีต และความอดทนสูง คือ กระบวนการสร้างสรรค์งานจกัสานให้คงคณุค่า 
สมกับท่ีได้รับ การยกย่องเป็นงานศิลป์แห่งแผ่นดินไทย เอกลกัษณ์ในรูปทรงของเคร่ืองจกัสาน  
ท่ีครูป่ันท าขึน้นัน้มีหลากหลายรูปแบบ ทัง้ทรงกลม ทรงรีทรงส่ีเหล่ียม และลวดลายท่ีประณีต
สวยงาม ทัง้ลายหนามทเุรียน ซึ่งมีลกัษณะเป็นปุ่ มนนูคล้ายกบัหนามทเุรียน ส าหรับลายดอกพิกลุ
ถือว่าเป็นลายยอดนิยมของบรรดาเคร่ืองจักสานทัง้หลายลายดอกลั่นทมเป็นลายท่ีมีลักษณะ  
ดอกเล็กละเอียด สวยงาม และเป็นลายท่ีสานยาก รองจากลายหนามทเุรียน สิ่งท่ีเป็นความภูมิใจ
ท่ีสดุในชีวิตของครูป่ัน คือ ได้รับรางวลัพระราชทานรางวลัท่ี 3 ประเภทฝาชีไม้ไผ่ จากศนูย์ศิลปา
ชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เม่ือปีพ.ศ.2537 (ครูศิลป์ของแผ่นดิน 
เลม่ท่ี ๕ : เคร่ืองจกัสาน, 2557) 

 

 
 

ภาพประกอบ 14 แสดงรูปแบบของผลิตภณัฑ์จกัสานไทย อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 
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ภาพประกอบ 15 แสดงรูปแบบและลวดลายของผลิตภณัฑ์จกัสานไทย จ.สพุรรณบรีุ 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 แสดงรูปแบบและลวดลายของผลิตภณัฑ์จกัสานไทย จ.สพุรรณบรีุ 
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2.4 กรรมวิธีในการจักสาน 
วสัดแุละอปุกรณ์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 17 แสดงวสัดแุละอปุกรณ์ในการท าผลิตภณัฑ์จกัสานไทย 
 

ขัน้ตอนการท า 
ขัน้ตอนท่ี 1 น าไม้ไผ่สีสกุมาจกัตอก โดยน าคมมีดผ่าไม้ไผ่สีสกุ ให้เป็นเส้นแบน

บางเพ่ือท าโครง ตวัหุน่จะใช้ไม้ขึน้รูปเป็นทรงตา่ง ๆ ส าหรับขึน้ลาย 
ขัน้ตอนท่ี 2 น าหวายมาเหลาให้เป็นเส้น 
ขัน้ตอนท่ี 3 น ามาชกัเลียด โดยรูดเส้นหวายผ่านฝากระป๋อง ท่ีตอกตะปเูป็นรู

ขนาดตา่งๆ ไว้เพ่ือให้ได้เส้นหวาย ท่ีมีความสม ่าเสมอกนัตลอดทัง้เส้น 
ขัน้ตอนท่ี 4 น าเส้นหวายไปชบุน า้ เพ่ือให้หวายอ่อนตวั ท าให้สามารถใช้หวายได้

ทัง้เส้นและสะดวกในการสาน 
ขัน้ตอนท่ี 5 สร้างลายตามท่ีต้องการโดย ใช้ไม้สอด และเร่ิมท าการสอดตาท่ี  1 

เร่ือยไป ท าประมาณ 6 ชัน้ หากน้อยกว่า 6 ชัน้ จะไม่ขึน้เป็นดอกลาย แต่หากมากกว่า 6 ชัน้ 
จะต้องสานด้วยความประณีตให้ ชิดแน่นและเต็มพืน้ท่ีไม่ให้เกิดเป็นรูหรือช่องว่าง เพราะจะท าให้
ความแข็งแรงลดลง และดลูายยาก (ครูศลิป์ของแผน่ดนิ เลม่ท่ี ๕ : เคร่ืองจกัสาน, 2557) 
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3. แนวความคิดและทฤษฎี 
3.1 ทฤษฎีการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

การออกแบบ (Design) คือ การจดัวางแผนขัน้ตอน และการเลือกใช้วัสดุ วิธีการ
ตา่งๆ ให้สอดคล้องกับคณุสมบตัิของวสัดุและลกัษณะรูปแบบของแต่ละชนิด ตามความต้องการ 
ความคดิสร้างสรรค์ และการริเร่ิมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  ขึน้มา 

การออกแบบ มีการใช้ความคดิเชิงสร้างสรรค์ 4 ลกัษณะดงันี ้
1. ความคดิริเร่ิม 
2. ความคลอ่งในการคดิ 
3. ความยืดหยุน่ในการคดิ 
4. ความคดิละเอียดลออ 

การพัฒนา (Development) คือ การปรับปรุงเปล่ียนแปลงให้ดีขึน้ ซึ่งการเกิด
ผลิตภณัฑ์เกิดจากการศกึษาค้นคว้า ออกแบบ และประดิษฐ์ขึน้มา เพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย
ในการด ารงชีวิต ดงันัน้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จึงหมายถึงกระบวนการศึกษา ค้นคว้า การคิด  
การออกแบบ การแก้ไข และการปรับปรุง เพ่ือให้ผลิตภณัฑ์ออกมาดียิ่งขึน้ 

การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คือ  การออกแบบผลิตภัณฑ์ ท่ี มี 
การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัประโยชน์ใช้สอย ผลิตด้วยกรรมวิธีด้านอตุสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 
มีการวิเคราะห์การตลาดแล้วน ามาปรับปรุงพฒันาเพื่อผลิตเป็นจ านวนมากๆ ให้เป็นท่ีนิยมในราคา
ท่ีพอสมควร 

ปัจจยัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 4 ประการ คือ 
1. การออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ 
2. การออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัวสัดแุละกระบวนการผลิต 
3. การออกแบบท่ีสมัพนัธ์กบัความต้องการของผู้บริโภค 
4. การออกแบบท่ีมีคณุคา่ทางความสวยงาม 

ความส าคญัของการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
1. ด้านคณุค่าทางศิลปะ งานออกแบบท่ีดีต้องท าให้ผลิตภณัฑ์ มีความสวยงาม 

นา่ดงึดดูใจ สามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้ 
2. มีประสิทธิภาพทางอุตสาหกรรม งานออกแบบท่ีดีต้องเลือกใช้วัสดุท่ีดี  

เพ่ือน าเข้าสูก่ระบวนการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ลงทนุน้อย แตมี่ปริมาณผลผลิตท่ีเพิ่มขึน้ 
3. มีคุณภาพทางการบริโภค งานออกแบบท่ีดี ต้องใช้วัสดุท่ีดีและมีกระบวน 

การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผลิตภณัฑ์มีความคงทนและมีความปลอดภยัในการใช้สอย 
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4. มีศกัยภาพในการแข่งขันทางพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความคงทน ปลอดภัย 
และสวยงาม จะเป็นท่ีต้องการของตลาด ท าให้มียอดขายสงู สามารถแขง่ขนับริษัทอ่ืนๆได้ 

5. มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ แม้ผลิตภณัฑ์มีการออกแบบท่ีดีอยู่แล้ว แตก็่ต้อง
พฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ  ออกมาเร่ือยๆ 

6. มีศกัยภาพในการรักษาลูกค้าเดิม การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมหรือการสร้าง
ผลิตภณัฑ์ใหม ่ด้วยการสร้างผลงานท่ีดี จะท าให้เราสามารถรักษาลกูค้าเดิมไว้ได้ และยงัสามารถ
ดงึดดูลกูค้าใหมไ่ด้อีกด้วย 

7. มีการพยากรณ์ท่ีดี การวางแผนและค านงึถึงอนาคต จะท าให้ออกแบบสินค้ามี
การออกแบบท่ีดี ได้รับการยอมรับ และเป็นท่ีนิยม 

8. มีการรับรองคณุภาพตามระบบ ISO 9000 ผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับประกนัคณุภาพ 
มีการควบคมุกระบวนการผลิตและการออกแบบ มีการตรวจสอบและทดสอบลกัษณะ คณุภาพ  
จะท าให้ผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ 

9. มีการคิดค้นสิ่งใหม่ แม้ว่าผลิตภัณฑ์เดิมจะมีการออกแบบท่ีดี ขายดี เป็นท่ี
นิยมอยู่แล้ว แตก็่ต้องคิดค้นสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ เพราะไม่มีอะไรท่ียัง่ยืน แฟชัน่เปล่ียนแปลงไปตาม
กาลเวลา ตลอดเวลา 

10. มีการพัฒนาทีมงานในการออกแบบ เป็นการท างานร่วมกันระหว่าง 
นกัออกแบบด้วยกนั และท างานร่วมกบับคุลากรหลายฝ่าย ทัง้การตลาด วิศวกร ฝ่ายผลิต คนงาน 
รวมทัง้ผู้บริหารองค์กร 

หลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
การออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีดีจะต้องมีการผสมผสานปัจจยัด้านตา่งๆ เช่น รูปแบบ 

ประโยชน์ใช้สอย การใช้งาน และอ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิต แฟชัน่ หรือแนวโน้มท่ีจะ
เกิดขึน้กบัผู้บริโภคได้อยา่งลงตวั ต้องมีความโดดเดน่และสวยงาม มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ตัง้อยู่บน
พืน้ฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจ านวนมาก ส่วนการให้ล าดบัความส าคญั
ของปัจจัยต่างๆ ขึน้อยู่กับจุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นัน้ๆ การออกแบบมี
หลกัการพืน้ฐาน โดยอาศยัองค์ประกอบศิลป์ คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น า้หนกั สี และพืน้ผิว 
เพ่ือให้เกิดความสวยงามโดยมีหลกัการ ดงันี ้
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1. ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบต้องค านึงถึงงานทัง้หมดให้อยู่ใน
ทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์กันทัง้หมด เป็นกลุ่มก้อน แล้วจึงพิจารณาส่วนย่อยลงไป
ตามล าดบั 

2. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) การออกแบบหรือผลงานศิลปะ
จะต้องดคูวามสมดลุของงาน ความรู้สึกสมดลุเป็นความรู้สึกท่ีเกิดขึน้ในส่วนของความคิด ในเร่ือง
ของความงาม มีหลกัอยู ่3 ประการ 

- ความสมดลุในลกัษณะเท่ากัน (Symmetry Balancing) คือมีลกัษณะเป็น
ซ้าย ขวา บน ลา่ง เป็นต้น ความสมดลุในลกัษณะนีด้แูละเข้าใจง่าย 

- ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Nonsymmetry Balancing) คือมี
ลกัษณะสมดลุกนัในตวัเอง ไม่จ าเป็นจะต้องเท่ากนั แตด่ใูนด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดลุกนั 
เชน่ ใช้ความสมดลุด้วยสี (Colour) ด้วยแสง-เงา (Shade) หรือด้วยผิว (Texture) 

- จุดศนูย์ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆ ท่ีเป็นวตัถุสิ่งของและ
ต้องใช้การทรงตวั ผู้ออกแบบจะต้องมีการค านึงถึงจุดศนูย์ถ่วง ได้แก่ การไม่โยกเอียง เช่น เก้าอี ้
จะต้องตัง้ตรงและยึดมัน่ทัง้ส่ีขาเท่าๆ กัน การทรงตวัของคนเวลายืนจะต้องลงน า้หนกัไปท่ีเท้าทัง้  
2 ข้างเทา่ๆกนั 

3. ความสมัพนัธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts) เน่ืองจากศิลปะเป็นเร่ืองของ
ความรู้สกึท่ีสมัพนัธ์กนั จงึจ าเป็นจะต้องพิจารณากนัหลายขัน้ตอน ได้แก่ 

- การเน้นหรือจดุสนใจ (Emphasis or CentreofInterest) ต้องมีจดุเน้นของ
งานศลิปะเพื่อให้เกิดความประทบัใจแก่ผู้พบเห็น เกิดความรู้สกึร่วมจากตวัของศลิปกรรมนัน้ๆ 

- จดุส าคญัรอง (Subordinate) คล้ายกบัจดุเน้น แตมี่ความส าคญัรองลงไป 
สว่นนีจ้ะชว่ยให้เกิดความลดหลัน่ทางผลงานท่ีแสดง 

- จงัหวะ (Rhythem) โดยทัว่ๆไป ทุกสิ่งท่ีสมัพนัธ์กัน ย่อมมีจงัหวะ มีระยะ 
หรือความถ่ีหา่งในตวัมนัเอง ไมว่า่จะเป็นการตกแตง่ เส้น สี แสงเงา และลวดลาย ท่ีสมัพนัธ์กนั 

- ความต่างกัน  (Contrast) เ ป็นความ รู้สึก ท่ี เ กิดขึ น้ เ พ่ือช่วยให้ มีการ
เคล่ือนไหวไมซ่ า้ซากเกินไป หรือเกิดความเบื่อหนา่ย จ าเจ 

- ความกลมกลืน (Harmomies) ส่วนรวมทัง้หมดแม้จะมีบางอย่างท่ีแตกตา่ง
กนั เช่นการตดักันด้วยสี หรือพืน้ผิว การขดักันของเส้น แต่ความรู้สึกส่วนน้อยนีไ้ม่ท าให้ส่วนรวม
เสีย ถือวา่สว่นรวมยงัมีความกลมกลืน 
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ปัจจยัท่ีต้องค านงึถึงในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
1. หน้าท่ีใช้สอย (Function) ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตาม

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ และสามารถตอบสนองประโยชน์ใช้สอยตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
จะต้องมี รูปร่าง รูปทรง ขนาด และสีสนัสวยงามน่าใช้ ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และสร้างความประทบัใจแก่ผู้บริโภคจนเกิดการตดัสินใจซือ้ 

3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
จะต้องศึกษาและเข้าใจผลิตภัณฑ์นัน้ๆในเร่ืองของ ขนาด สัดส่วน การใช้งาน และขีดจ ากัดท่ี
เหมาะสมกบัผู้ใช้ จนเกิดความรู้สกึท่ีดีและสะดวกสบายในการใช้ผลิตภณัฑ์ 

4. ความปลอดภยั (Safety) การออกแบบผลิตภณัฑ์ต้องค านึงถึงความปลอดภยั
ของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นส าคญั ไม่เลือกใช้วสัด ุสี กรรมวิธีการผลิต และอ่ืนๆ ท่ีเป็น
อนัตรายตอ่ผู้ใช้หรือท าลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเล่ียงไม่ได้ต้องแสดงเคร่ืองหมายเตือนไว้ให้ชดัเจน 
และมีค าอธิบายการใช้แนบมากบัผลิตภณัฑ์ด้วย 

5. ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภณัฑ์ท่ีดีจะต้องมีความแข็งแรงในตวั มี
ความทนทานตอ่การใช้งานตามวตัถปุระสงค์ท่ีผลิตขึน้ 

6. ราคา (Cost) ควรมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีชัดเจนทุกครัง้ ก่อนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ว่าเป็นกลุ่มใด อาชีพอะไร มีรายได้เท่าไหร่ จะช่วยให้สามารถก าหนดแบบ
ผลิตภณัฑ์และประมาณราคาให้เหมาะสมกบักลุม่เป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึน้ 

7. วสัด ุ(Materials) การออกแบบควรเลือกวสัดท่ีุมีคณุสมบตัิเหมาะสมกบัการใช้
งานของผลิตภณัฑ์นัน้ๆ และค านงึถึงความสะดวกตอ่การเก็บรักษา และดแูลผลิตภณัฑ์นัน้ๆด้วย 

8. กรรมวิธีการผลิต (Production) การออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีดี ต้องค านึงถึงการ
ผลิต ท่ีสามารถท าได้ง่าย รวดเร็ว และประหยดัคา่ใช้จา่ยท่ีสดุ 

9. การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) ผลิตภณัฑ์ทกุชนิดควรออกแบบ
ให้สามารถบ ารุงรักษา ท าความสะอาด และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเม่ือมีการช ารุด
เสียหายเกิดขึน้ 

10. การขนส่ง (Transportation) ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบควรค านึงถึงการประหยดั
คา่ขนสง่ ความสะดวก ระยะทาง และเส้นทางการขนส่ง โดยการบรรจุหีบห่อจะต้องค านึงถึงความ
ปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ ต้องป้องกนัไมใ่ห้เกิดการเสียหายและช ารุด  
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3.2 แนวคิดในการออกแบบกระเป๋า 
ความรู้เร่ืองเทรนด์ (Trends) 

เทรนด์ คือ กรอบของแรงบนัดาลใจ เป็นเร่ืองของสิ่งท่ีก าลังนิยมในขณะนัน้ 
ความชอบ ความนิยมในเร่ืองเดียวกัน แต่ไม่ใช่แรงบนัดาลใจโดยตรง เพราะต้องอาศยัการเก็บ
ข้อมูลต่างๆ ของผู้บริโภค เพ่ือน ามาจดักรอบในเร่ืองราวเดียวกัน เทรนด์จะถูกก าหนดโดยแหล่ง
แฟชัน่ใหญ่ๆ ของโลก เช่น ปารีส มิลาน ลอนดอน และโตเกียว เป็นต้น รวมถึงผู้ผลิต และผู้ขายท่ี
เลือกเทรนด์ ท่ีมีอยูแ่ล้ว 1-2 เทรนด์ แล้วผลิตสินค้าออกมา 

การสร้างเทรนด์มี 2 วิธี คือ สร้างขึน้เองหรือน าของคนอ่ืนมาดัดแปลง  
การออกแบบจ าเป็นต้องให้เข้ากนักับเคร่ืองแต่งกายอ่ืนๆ ด้วย และต้องตามกระแสแฟชัน่ในฤดู
นัน้ๆ เพ่ือท่ีสินค้าจะเป็นท่ีนิยม การออกแบบโดยใช้แรงบนัดาลใจนัน้ เป็นหนึ่งในกระบวนการคิด
ขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ แรงบนัดาลใจจึงไม่ใช่การลอกเลียนแบบใคร หากแต่น าสิ่งหนึ่งมาประยกุต์
เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ในการก าหนดเทรนด์แฟชัน่ในฤดกูาลต่างๆ จะขึน้อยู่กับองค์ประกอบส าคญั เช่น 
เสือ้ผ้า สไตล์การออกแบบ แรงบนัดาลใจ และอ่ืนๆ 

1. สไตล์การออกแบบ นักออกแบบแต่ละคนมีสไตล์ในการออกแบบท่ี
แตกต่างกัน ขึน้อยู่กับความชอบและความต้องการในการออกแบบตัวสินค้า เพราะสินค้า  
แต่ละแบบก็จะเหมาะกับกลุ่มลกูค้าแต่ละประเภท เช่น สินค้าระดบับน (Hi-End) หรือระดบัล่าง 
(Low-End) หรือลักษณะพืน้บ้าน (Country) ท่ีใช้วัตถุดิบธรรมชาติมาประกอบผลิตภัณฑ์  
ซึง่ทัง้หมดนีก็้ขึน้อยูก่บัสไตล์ของนกัออกแบบ และความต้องการของลกูค้า 

2. เสือ้ผ้า รูปแบบของเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่ต้องมีความกลมกลืน สอดคล้องอย่าง
พอดีกบักระเป๋าและรองเท้าอยา่งลงตวัสมบรูณ์แบบท่ีสดุ โดยมีปัจจยัของช่วงเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง 
การแตง่กายและใช้เสือ้ผ้าท่ีแตกตา่งกนัในแตล่ะชว่งเวลา และสไตล์ของตนเองจะเป็นองค์ประกอบ
ในการก าหนดแนวนิยมแฟชัน่ 

3. แรงบนัดาลใจ อารมณ์ คือ การคิดหรือการสร้างแนวคิดในการออกแบบท่ี
เป็นแฟชั่น โดยการผสมผสานสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทัง้ศิลปะ ธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  
เพ่ือสร้างสรรค์งานออกแบบท่ีผสมผสานกันอย่างกลมกลืน น าไปสู่ รูปร่าง ขนาด ท่ีโดดเด่น  
การเพิ่มขึน้ของมลูคา่ของสิ่งตา่งๆ ตามกาลเวลา 

4. เพศ การแบ่งเพศชายหรือหญิงท่ีชัดเจน จะสามารถบ่งบอกลักษณะ
ความชอบ ความต้องการ ท าให้มีรายละเอียดในการวิเคราะห์ และน ามาออกแบบได้มากขึน้ 
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สามารถสร้างแนวความคิด และแรงบันดาลใจในการออกแบบของผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนยิ่งขึน้   
(จารุพนัธุ์ จารโยภาส, 2548) 

ความรู้เร่ืองการออกแบบ (Design) 
สินค้าตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้าหรือเคร่ืองประดบัตา่งๆ ทกุอย่าง

ล้วนมีการออกแบบ ไม่เพียงแครู่ปแบบเดียว แตย่งัออกแบบออกมาเป็นรูปแบบ Collection ซึ่งมี
การออกแบบในลักษณะเดียวกัน อาจต่างกันท่ีขนาด สี รูปแบบ และประโยชน์ใช้สอย เพ่ือ
ประโยชน์ทางการค้าและเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้บริโภค เพราะฉะนัน้ก่อนการออกแบบทกุครัง้จะต้อง
ดแูนวโน้มแฟชัน่ด้วย ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด ถึงแม้ว่างานออกแบบของตวัเองจะมีเอกลกัษณ์
เป็นของตวัเอง แต่ต้องไม่ลืมว่ากระแสแฟชัน่ของโลกจะไปตามแฟชัน่ท่ีกระจุกอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ 
เม่ือเข้ามาในวงการแฟชัน่และต้องการท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่น  หรือยืนอยู่ในจุดท่ีสามารถ
ก าหนดแฟชั่นเองได้ก็ต้องศึกษาแนวโน้ม และพัฒนาการทางแฟชั่นซึ่งรวมทัง้  รูปแบบ สี  
และสว่นประกอบอ่ืนๆ (จารุพนัธุ์ จารโยภาส, 2548) 

ความรู้เร่ืองสี (Color) 
การลงสีในงานออกแบบ จะช่วยให้สามารถจินตนาการถึงผลิตภัณฑ์ท่ีเสร็จ

สมบูรณ์แล้วได้ชัดเจนมากขึน้ เพราะจะก าหนดสี วัสดุ และสิ่งท่ีใช้ตกแต่งได้ โดยมองเห็นเป็น
รูปธรรมมากขึน้ การลงสีในการออกแบบนัน้เป็นสิ่งท่ีควรท ามากท่ีสุด ต้องอาศัยแสงเงาเป็น
ตวัก าหนดด้วย เป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งในการดงึดดูความสนใจผู้บริโภค และผู้พบเห็น ถึงแม้ว่า
จะมีผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปทรงสวยงามเพียงใด แตถ้่าไม่ได้ใส่สีสนัท่ีเหมาะสมและสวยงาม  ผลิตภณัฑ์ 
ก็จะดดู้อยคา่ลง (จารุพนัธุ์ จารโยภาส, 2548) 

3.3 ทฤษฎีการตลาดสมัยใหม่ 
Marketing 4.0 คือ การตลาดท่ีน าเอาเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เข้ามาช่วยเพ่ือให้

เข้าถึงผู้บริโภคหรือกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึน้ การท าธุรกิจขายของหรือการท าการตลาดท่ีไม่ได้มีแค่
หน้าร้าน แตจ่ะต้องมีเร่ืองของเทคโนโลยีและโลกออนไลน์ด้วย การตลาด 4.0 จึงเป็นการตลาดท่ีมี
มนษุย์หรือลกูค้าเป็นจดุศนูย์กลาง และใช้เทคโนโลยีเป็นตวัชว่ยในการเข้าถึงลกูค้าหรือผู้บริโภค 

Thailand 4.0 คือ โมเดลพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย ซึ่งมีมาตัง้แต ่1.0 (เน้นการ
ลงทุนทางเกษตรกรรม) 2.0 (เน้นอุตสาหกรรมเบา หันมาใช้แรงงานจ านวนมากแทน )  
3.0 (ยุคของอุตสาหกรรมหนักและการส่งออก) และในส่วนของ Thailand 4.0 จะเน้น 
การขบัเคล่ือนธุรกิจด้วยนวตักรรม (Contentshifu, 2561) 
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ภาพประกอบ 18 แสดงโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลไทย 
 
ท่ีมา : http://thaiembdc.org 
 

หลกัการของ Thailand 4.0 คือ 
- การเปล่ียนแปลงผลิตภณัฑ์ จากสินค้าทัว่ไปให้เป็นสินค้าเชิงนวตักรรมมากขึน้ 
- น าความคดิสร้างสรรค์มาใช้ในงานอตุสาหกรรม ร่วมกบันวตักรรม เทคโนโลยี  
- เน้นการบริการมากขึน้กวา่เดมิ เน่ืองจากเดมิเน้นแตก่ารผลิต 

5A กลยุทธ์จาก Marketing 4.0 
1. Aware รู้จกัสินค้า คือ ช่วงท่ีลกูค้าเราจะรู้จกัสินค้าของเรา หมายความว่าเรา

สร้างสินค้าแบรนด์ A ขึน้มา และลกูค้าได้รับรู้วา่มีสินค้าแบรนด์ A อยูใ่นโลกใบนี ้
2. Appeal ช่ืนชอบสินค้า ในขณะท่ีมีคู่แข่งจ านวนมาก นกัการตลาดจะต้อง

ดงึดดูลกูค้าให้ลกูค้าสนใจและช่ืนชอบในสินค้าของเราให้ได้ในช่วงนี ้
3. Ask ถามต่อ เม่ือลูกค้าเรียนรู้สินค้า ลูกค้าท่ีสนใจจะเร่ิมมีการซักถามถึง

รายละเอียดสินค้า สอบถามราคา รวมไปถึงการเร่ิมถามคนใกล้ตวัท่ีเคยใช้สินค้านัน้ๆ 
4. Act การตดัสินใจซือ้ เม่ือลกูค้ามีความพงึพอใจในสินค้า หลงัการถามถึงสินค้า

นัน้ๆแล้ว ก็จะเกิดการตดัสินใจซือ้สินค้า 
5. Advocate เกิดการแนะน าสินค้าจากผู้ อ่ืน การแนะน าสินค้าจากลกูค้าไปสู่

ผู้ อ่ืน การท่ีลกูค้าบอกตอ่สินค้าเรา จะเป็นการประชาสมัพนัธ์ไปในตวั จนเกิดการบอกตอ่แบบปาก
ตอ่ปาก (Contentshifu, 2561) 
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ภาพประกอบ 19 แสดง 5A กลยทุธ์จาก Marketing 4.0 

 
ท่ีมา : https://contentshifu.com/ 
 

การใช้ Marketing 4.0 กับธุรกิจเรา 
1. น าเสนอสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  เม่ือยคุสมยัมีการเปล่ียนแปลงไป เร่ิมมี

เทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซง ชอ่งทางการขายสินค้าไมส่ามารถขายได้เพียงช่องทางเดียว สินค้าหน้า
ร้านอาจขายไม่ดีเท่าสมัยก่อน สมัยนีเ้ป็นยุคของข้อมูล ใครอยากซือ้อะไร อยากรู้รายละเอียด
สินค้าตวัไหน เพียงแคค้่นหาข้อมลูผา่นอินเทอร์เน็ต 

2. เช่ือมโยงหน้าร้านกับช่องทางออนไลน์เข้าด้วยกัน ร้านค้าสามารถมีทัง้หน้า
ร้าน และมีช่องทางออนไลน์ควบคู่กันไป โดยสร้างกิจกรรมท่ีท าให้ทัง้ 2 ช่องทางเช่ือมโยงกันเข้า
ด้วยกนั โดยการสร้างแอพพลิเคชัน่ GPS บอกต าแหนง่ของร้านค้า ท่ีมีสินค้าท่ีลกูค้าต้องการ 

3. สร้างช่องทางให้ลูกค้าได้แสดงความคิดเห็น  การเปิดให้ลูกค้าได้แสดง 
ความคดิเห็น ถือวา่เป็นการใช้เทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียอย่างเป็นประโยชน์ เพราะสามารถสร้าง
ความน่าเช่ือถือให้กับตวัสินค้าผ่านการบอกปากต่อปาก จากการรีวิวสินค้าจากตวัลูกค้าท่ีใช้เอง 
เกิดความน่าเช่ือถือ ดงึดดูใจ ให้กบัลูกค้าคนอ่ืนๆ มากยิ่งขึน้ นอกเหนือจากการได้ประชาสมัพนัธ์
สินค้าจากกลุ่มลกูค้าท่ีใช้จริงแล้ว ยงัสามารถน าความคิดเห็นเหล่านีม้าพฒันาสินค้าให้ดียิ่งขึน้ไป 
(Contentshifu, 2561) 
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3.4 แนวโน้มในการออกแบบ  
แนวโน้มในการออกแบบจะชดัเจนยิ่งขึน้ เม่ือศึกษา วิเคราะห์ และหาข้อมลู ในเร่ือง

ของเทรนด์ในปัจจบุนั แฟชัน่ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยม รวมไปถึงการก าหนดกลุ่มผู้บริโภคท่ีเหมาะสมกับ
ตวัผลิตภณัฑ์นัน้ๆ ท่ีต้องการจะออกแบบ 

เจเนอเรชัน่วาย (Generation Y) 
คือ กลุ่มคนท่ีเกิดในช่วงปี ค.ศ.1982-2004 เป็นกลุ่มท่ีอยู่ในช่วงเวลาท่ีมี 

การเปล่ียนแปลงอยา่งมาก จากยคุท่ีเป็นเทคโนโลยีแบบอนาล็อกเปล่ียนไปเป็นยคุดิจิทลั ท าให้คน
กลุ่มนีมี้ทศันคติตอ่การน้อมรับสิ่งเก่าและเปิดรับสิ่งใหม่ไปพร้อมๆกนั เพ่ือการใช้ชีวิตด าเนินตอ่ไป
ได้อย่างดีท่ีสุด ทุกอย่างจะต้องเป็นสิ่งท่ีสามารถสัมผัสและมองเห็นเป็นผลลัพธ์ได้ในชีวิตจริง 
พร้อมตอบสนองตอ่ไลฟ์สไตล์ในปัจจบุนั สร้างสมดลุตอ่ชีวิตและการท างาน (TCDC, 2560, น. 20) 

จากรายงานของ Food Institute ในปี 2016 พบว่าคนกลุ่มนีใ้ช้เงินไปกบัอาหาร 
และการทอ่งเท่ียว ในชว่งวนัหยดุถึง 82% และคาดว่าจะเพิ่มขึน้ไปจนถึงปี 2019 คนกลุ่มนีช่ื้นชอบ
งานออกแบบ งานฝีมือจากแบรนด์ท่ีมีคุณภาพ ซึ่งไม่จ ากัดว่าต้องเป็นแบรนด์ไฮเอนด์เท่านัน้  
แต่จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับความนิยมและสามารถสร้างคุณค่าทางจิตใจ อีกทัง้ยังช่วย
ยกระดบัได้ การวางแผนทางธุรกิจเพ่ือตอบโจทย์ส าหรับคนกลุ่มนี ้คือการมองหาสิ่งใหม่ท่ีสามารถ
สง่เสริมคณุภาพการใช้ชีวิตให้ไปในทิศทางท่ีดีขึน้ สามารถเห็นผลได้จริงและประเมินผลได้ ยิ่งเห็น
ผลชัดเจน ก็จะยิ่งได้รับความน่าเช่ือถือและไว้วางใจในระยะยาว ทัง้นีท้ัง้นัน้สินค้าจะต้อง
ตอบสนองผู้บริโภคทางด้านจิตใจเป็นหลกั 

เทรนด์สีปี 2018 
ในปี 2018 นีสี้หลักจะหยิบน ามาจากผู้คน การมีตวัตน วฒันธรรม ชนชาต ิ 

และสีผิว โดยไม่ถูกจ ากดัให้อยู่ภายใต้ของสีท่ีเป็นคา่กลาง เช่น สีเนือ้ เพราะความชดัเจนในการ
แสดงออกจะไม่ถูกแบ่งแยกอีกต่อไป ท าให้สีเหล่านีโ้ดดเด่นได้ด้วยตัวเอง มีตวัตนแบบไม่ต้อง
พึง่พาสีเบจท่ีสวา่งหรือสีโทนเข้มเพ่ือให้ขบัสีออกมา 

- สีขาว สีท่ีดสูะอาดตา เป็นตวัแทนของความโดดเดน่ ความโปร่งใสท่ีสะท้อน
ความคดิท่ีเป็นอิสระ โดยไมไ่ด้ระบไุว้ชดัเจนวา่มีตวัตนแบบใด 

- สีส้มแสด สีโทนร้อนท่ีอยู่ระหว่างส้มอิฐกับส้มสดใส เป็นสีท่ีจะอยู่ได้ทัง้
ในช่วงซมัเมอร์และสปริง บนรันเวย์ New York Fashion Week และ Milan Fashion Week สีส้ม
ถือเป็นสีท่ีเป็นตวัแทนของวฒันธรรมพืน้ถ่ิน 
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- สีชมพบูานเย็น ส่ือถึงความทนัสมยัแห่งยคุดิจิทลัแบบแสงนีออน น าเสนอ
มุมมองท่ีมั่นใจ นอกจากนีสี้ชมพูยงัเปรียบเสมือนการแสดงพลงัของผู้หญิง  ท่ีมีความแข็งแกร่ง
มากกวา่เดมิ Bismol Pink หรือ Millennial Pink เป็นสีท่ีเป็นตวัแทนถึงความเทา่เทียมทางเพศ 

- สีน า้เงิน เป็นสีธรรมชาติ เฉดสีนีท้ าหน้าท่ีช่วยสร้างความรู้สึกสบาย ส่ือ
อารมณ์ท่ีผ่อนคลาย  สีน า้ เ งิน ท่ี มี เ นื อ้ สี เ ข้มยัง สื อ้ถึงการปลดปล่อยหรือการด าดิ่ ง 
ใต้ผิวน า้ (TCDC, 2560, น. 32) 

 
4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ปิยวรรณ แสงฤทธ์ิ (2555: 38) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ือง การศึกษาและพฒันารูปแบบ
กระเป๋าถือจากผักตบชวาส าหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ กรณีศึกษา กระเป๋าจักสานศูนย์ 
ศิลปาชีพบางไทร และได้ศึกษาข้อมูลในเร่ืองของวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต
กระเป๋า 

พิมลพรรณ ธนเศรษฐ (2558: 29) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง โครงการธุรกิจออกแบบ  
ผลิต และจ าหนา่ยกระเป๋าแฟชัน่ และได้ศกึษาข้อมลูในเร่ืองของแนวคดิและทฤษฎีในการออกแบบ
กระเป๋า 

ครูศิลป์ของแผ่นดิน เล่มท่ี ๕ : เคร่ืองจกัสาน (2557: 12) ได้ท าการบอกเล่าถึงงาน 
หัตกรรมจักสานท่ีสืบทอดกันมา จนเกิดเป็นครูผู้ สืบทอดงานสาน ในแต่ละภูมิภาค บอกเล่าถึง
เทคนิค ลวดลาย และวิธีการของงานจกัสานท่ีประณีตงดงาม 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอัตลกัษณ์

ความเป็นไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาและวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสาน ในเร่ืองของ 
รูปแบบ ลวดลาย เทคนิคการท า วสัดใุนการผลิต จดุเดน่และจดุด้อยตา่งๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พฒันาให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีทนัสมยัและส่ือถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย เพ่ือคนรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชอบ
ในความสดใหม ่ทนัสมยั แตแ่ฝงไปด้วยเร่ืองราวความเป็นมา ท่ีส่ือถึงความเป็นไทยดัง้เดิม รวมไป
ถึงการยกระดบัผลิตภณัฑ์จกัสาน ลวดลายไทย ให้มีคณุคา่และมลูคา่มากยิ่งขึน้ ให้ความเป็นไทย
ได้เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกโดยผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาข้อมลูเบือ้งต้น แนวคดิและทฤษฎี 
ขัน้ตอนท่ี 2 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ  
ขัน้ตอนท่ี 3 การพฒันาผลิตภณัฑ์ต้นแบบ และการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ขัน้ตอนท่ี 4 การออกแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสาน  
ขัน้ตอนท่ี 5 แผนธุรกิจ 
ขัน้ตอนท่ี 6 การสรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลเบือ้งต้น แนวคิดและทฤษฎี 

1.1 การศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบักระเป๋าหนงั 
ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา ประเภท วสัด ุอปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการผลิต 

1.2 การศกึษาข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัเคร่ืองจกัสานไทย 
ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของเคร่ืองจกัสานไทย ภาคกลาง และเคร่ืองจกัสานไทย อ.

บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี วิธีการจักสานและลวดลาย โดยผู้ วิจยัได้เลือกศึกษางานจักสานไทย
ทัง้หมด 5 ลาย ได้แก่ ลายดอกจิก ลายดอกลั่นทม ลายหนามทุเรียน ลายดอกพิกุล และ 
ลายแววมยรุา 

1.3 การศกึษาแนวความคดิและทฤษฎีในการออกแบบ 
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบและการพฒันาผลิตภัณฑ์ แนวความคิดในการออกแบบ 

การตลาดสมยัใหม ่และแนวโน้มในการออกแบบ 
1.4 การศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา ท าแบบค าถามเพ่ือสัมภาษณ์แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านความถนดัท่ีแตกตา่งกนั 3 ประเภท ได้แก่ 
2.1 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั จ านวน 3 คน  

- ข้อมูลเก่ียวกับแบรนด์ ความเป็นมา การออกแบบ รูปแบบการผลิต วัสดุ
อุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีจัดจ าหน่าย โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ และกลยุทธ์ทาง
การตลาด เทรนด์ ความนิยม กระแสแฟชัน่ 

2.2 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั จ านวน 9 คน  
- ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้บริโภค พฤติกรรมการเลือกซือ้ ทศันคติท่ีมีตอ่เคร่ืองหนงั

และกระเป๋าท่ีมีเอกลกัษณ์ และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้กระเป๋าหนงั 
2.3 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย จ านวน 1 คน  
- ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิความเป็นมา ของงานหตักรรมจกัสานไทยในชมุชน  ลาย

จกัสานไทยอนัมีคณุคา่ ลวดลายท่ีเป็นท่ีนิยม เทคนิคกรรมวิธีในการจกัสาน วสัดท่ีุใช้ในการจกัสาน 
และการปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการผลิต 

 
ขัน้ตอนท่ี 3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา และการสมัภาษณ์เชิงลึก กบัผู้ เช่ียวชาญ มาพฒันาตอ่ยอด
ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จ านวน 5 แบบ แล้วจึงสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามผู้บริโภค โดยการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ วิจัยได้ท า
แบบสอบถามเพ่ือศึกษาข้อมูลของผู้บริโภค จ านวน 50 คน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การศกึษา ได้แก่ กลุ่มคนวยัท างานตอนต้น ท่ีมีอาย ุ20 - 35 ปี ท่ีช่ืนชอบการใช้กระเป๋าหนงั และ
ชอบงานมือ งานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั โดยผู้วิจยัได้แบง่แบบสอบถามออกเป็นดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
3.2 ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าแฟชัน่ 
3.3 ทศันคตติอ่กระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
3.4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
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โดยใช้เกณฑ์การเปรียบเทียบมาตราส่วนในแบบประมาณคา่ (Rating Scale) โดย
น าค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามแตล่ะคนมาก าหนดให้คา่ระดบัคะแนน 5 ระดบั ดงันี ้

 
คะแนน 1    หมายถึง    มีคณุภาพน้อยท่ีสดุ 
คะแนน 2    หมายถึง    มีคณุภาพน้อย 
คะแนน 3    หมายถึง    มีคณุภาพปานกลาง 
คะแนน 4    หมายถึง    มีคณุภาพมาก 
คะแนน 5    หมายถึง    มีคณุภาพมากท่ีสดุ 
 

ผลจากการประเมินคุณภาพจากความพึงพอใจของผู้ บริโภค มีเกณฑ์ในการแปล
ความหมาย ดงันี ้

 
คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.49    หมายถึง    มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 
คะแนนเฉล่ีย 1.50-2.49    หมายถึง    มีความพงึพอใจน้อย 
คะแนนเฉล่ีย 2.50-3.49    หมายถึง    มีความพงึพอใจปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 3.50-4.49    หมายถึง    มีความพงึพอใจมาก 
คะแนนเฉล่ีย 4.50-5.00    หมายถึง    มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
 

ในการแสดงความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคกระเป๋า ในกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัได้ก าหนดค่าเฉล่ียของผลการประเมินคณุภาพ คือ หากผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ มีคา่เฉล่ียตัง้แต ่3.50 ขึน้ไป จะถือวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจมาก  
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สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  
การหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมลูด้านตา่งๆ 
 

   =  𝛴  

𝑁 
 

เม่ือ            แทน    คา่คะแนนเฉล่ีย 

        𝛴     แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       𝑁     แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

การหาค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลทั่วไปของ
แบบสอบถาม 

 

𝑃 = 𝑓 × 100 

𝑁 
 

เม่ือ    𝑃     แทน    คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 

       𝑓      แทน    ความถ่ีท่ีส ารวจได้ 

      𝑁      แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือใช้ในการแปลความหมายของ

ข้อมลูด้านตา่งๆ 
 

𝑆. 𝐷. =  √
           

      
 

 

เม่ือ    𝑆.𝐷.    แทน    สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                  แทน    คะแนนแตล่ะคน 

         𝑁       แทน    จ านวนคะแนนในกลุม่ 

       ∑       แทน    ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
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ขัน้ตอนท่ี 4 การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป่าหนังสาน 

น าข้อมูลทัง้หมดท่ีได้จากการศึกษา สัมภาษณ์ และแบบสอบถาม สรุปและพัฒนา
ออกมาเป็นผลการออกแบบ ท าให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความ
เป็นไทย 

 
ขัน้ตอนท่ี 5 แผนธุรกิจ 

ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกโดยอาศัยการประเมิน
ศกัยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) และโมเดลวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Model Canvas) 

 
ขัน้ตอนท่ี 6 การสรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4  
ผลการด าเนินงานวิจัย 

 
การวิจยัครัง้นีจ้ดัท าเพ่ือศกึษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ์กระเป๋า

หนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย เพ่ือท าให้
การวิจยัครัง้นีมี้แนวทางการด าเนินงาน และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
ครบสมบูรณ์ทุกความต้องการ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยมีขัน้ตอน
ดงัตอ่ไปนี ้

การสมัภาษณ์เชิงลกึกบัผู้ เช่ียวชาญในด้านตา่งๆ 
การออกแบบผลงานต้นแบบครัง้ท่ี 1 
การท าแบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
การปรับปรุงและพฒันาการออกแบบครัง้สดุท้าย 
 

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) 
การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ วิจยัเลือกสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน

ความถนดัท่ีแตกตา่งกนั 3 ประเภท ได้แก่ สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั 3 
คน สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนัง 9 คน และสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้าน
หตัถกรรมจกัสานไทย 1 คน โดยผู้วิจยัได้แบง่ข้อมลูการสมัภาษณ์แยกตามประเภท และความถนดั
ของผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะด้านดงันี ้

ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั 
ข้อมลูเก่ียวกบัแบรนด์ ความเป็นมา 
ข้อมลูเก่ียวกบัการออกแบบ รูปแบบการผลิต วสัดอุปุกรณ์ วตัถดุบิ 
ข้อมลูเก่ียวกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย สถานท่ีจดัจ าหนา่ย 
ข้อมลูเก่ียวกบัโอกาสและอปุสรรคของธุรกิจ 
ข้อมลูเก่ียวกบักลยทุธ์ทางการตลาด เทรนด์ ความนิยม กระแสแฟชัน่ 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั 
ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัผู้บริโภค 
ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าหนงั 
ข้อมลูด้านทศันคตท่ีิมีตอ่เคร่ืองหนงัและกระเป๋าท่ีมีเอกลกัษณ์ 
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ข้อมลูด้านปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกซือ้กระเป๋าหนงั 
ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย 

ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมา ของงานหตักรรมจกัสานไทยในชมุชน 
ข้อมลูเก่ียวกบัลายจกัสานไทยอนัมีคณุคา่ ลวดลายท่ีเป็นท่ีนิยม 
ข้อมลูเก่ียวกบัเทคนิคกรรมวิธีในการจกัสาน  
ข้อมลูเก่ียวกบัวสัดท่ีุใช้ในการจกัสาน การปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการผลิต 
 

1.1 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั  
ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์เจ้าของแบรนด์กระเป๋า จ านวน 3 คน ซึ่งมี

ความเช่ียวชาญในด้านการออกแบบ การผลิต และด้านธุรกิจ โดยสรุปออกมามีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

1. รินรดา รุ่นเจริญ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 มีนาคม 2562) เจ้าของธุรกิจและ
นกัออกแบบกระเป๋าแบรนด์ Just Closet กล่าวว่า “แบรนด์กระเป๋าของเราเร่ิมมาจาก เรามองหา
กระเป๋าท่ีต้องการแต่ว่าไม่มีในท้องตลาด เลยลองตดัเย็บเอง ใช้เอง แล้วเพ่ือนชอบอยากให้เราตดั
ให้ หลงัจากนัน้คนอ่ืนๆ ก็เร่ิมมาขอซือ้เลยกลายเป็นท่ีมาของการท าแบรนด์ขายกระเป๋าแฟชัน่  โดย
การออกแบบกระเป๋าจะเน้นฟังก์ชนัท่ีสามารถใช้งานได้จริง มีความเรียบง่าย แต่ออกแนวแฟชั่น 
ทนัสมยั ซึ่งวสัดขุองแบรนด์เราท่ีเลือกใช้จะเป็นหนงั pu & tpu ในการผลิต ส่วนอะไหล่จะเป็น
อะไหล่ซิงค์ และอลูมิเนียมเคลือบอย่างดี ท าให้สินค้าของเราใช้งานได้ยาวนาน และกระเป๋าแบ
รนด์เรามีราคาขายของสินค้าอยู่ท่ี 1000 ขึน้ไป กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์เรา จะเน้นไปทางวยัรุ่น 
วัยเรียน และวัยเร่ิมต้นท างาน ส่วนช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าของเราจะเน้นทัง้ทางด้าน
ออนไลน์และออฟไลน์ มีวางจ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า รวมไปถึงร้าน multi brand ชัน้น า 
ส าหรับโอกาสในการท าธุรกิจนัน้ เน่ืองจากในธุรกิจวงการแฟชั่นนัน้มีการแข่งขันทางการตลาด
ค่อนข้างสูง จึงถือเป็นโอกาสส าคัญในการพิสูจน์ตัวเองว่าแบรนด์สินค้าของเรานัน้มีคุณภาพ 
สามารถใช้งานได้นานและเหมาะสมกบัราคาหรือไม่ โดยผู้บริโภคจะเป็นคนตอบค าถามเหล่านีเ้อง 
วา่จริงหรือไมจ่ากการใช้สินค้าและการบอกตอ่ๆกนั ส่วนอปุสรรคทางธุรกิจของแบรนด์เรา คือ การ
ท่ีผู้บริโภคมีสิทธ์ิในการเลือกซือ้สินค้าท่ีหลากหลาย และสามารถเอือ้มถึงในราคาท่ีแตกตา่งกนั อีก
ทัง้ยังมีสินค้าของจีนท่ีผลิตในราคาถูก และตัดราคา ท าให้ธุรกิจด้านแฟชั่นนีมี้การแข่งขันทาง
การตลาดท่ีสงูมาก กลยทุธ์ด้านการตลาดเดิม ท่ียงัมีผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าน้อย สินค้าส่วน
ใหญ่ท่ีขายกันจะเน้นแบบแมส คือสามารถขายสินค้าได้หลายกลุ่ม เข้าถึงได้ทุกช่วงวยั แต่ในยุค
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สมยัปัจจุบนัท่ีมีผู้ผลิตและจดัจ าหน่ายสินค้าเป็นจ านวนมาก สินค้าท่ีจะขายได้นัน้จะต้องเน้นไป
ทาง niche market เจาะกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม ผลิตและจ าหน่ายสินค้าท่ีตอบโจทย์กับลูกค้าท่ี
มีไลฟ์สไตล์ตรงกับแบรนด์ของเรา และเลือกใช้ช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของเราอย่าง
เหมาะสม” 

2. กรกมล  กาศสกุล (การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 มีนาคม 2562) เจ้าของธุรกิจ
และนกัออกแบบกระเป๋าแบรนด์ Mika กล่าวว่า ”เร่ิมตัง้แตส่มยัเรียนช่วงปิดเทอม อยากจะหางาน
อดิเรกท าเวลาว่าง จึงคิดจะท ากระเป๋าขึน้มาขาย เพราะเดิมทีคุณแม่เป็นช่างเย็บผ้า ช่วงแรกๆ 
ลกูค้าสว่นใหญ่จะเป็นกลุ่มเพ่ือนและรุ่นพ่ีของเราเอง ตอ่มาเร่ิมขยายวงกว้างมากขึน้ ผ่านจากการ
บอกปากต่อปาก เลยท าให้มีคนสนใจสินค้าของเราเพิ่มขึน้เร่ือยๆ จนเร่ิมท าอย่างจริงจัง และ
กลายเป็นงานหลกัของครอบครัว สไตล์การออกแบบส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าท่ีเน้นความเรียบง่าย 
ใช้งานง่าย ใช้ได้ในทุกๆวัน เน้นฟังก์ชันและขนาดของกระเป๋าต้องพกพาได้สะดวก แต่ใส่ของ
ได้มาก และวสัดท่ีุใช้ในการผลิตจะเป็น ผ้า เช่น Canvas, Cotton, ลินิน และ หนงั pu และประดบั
ตกแตง่ด้วย ซิป กระดมุ หมดุ มีผ้าซบัด้านในกระเป๋า และใช้หนงัแท้ หนงัเทียม ท าเป็นสายสะพาย
และของตกแตง่เพิ่มเติม กระเป๋าแบรนด์เรามีราคาขายอยู่ท่ีประมาณ 300 – 1,500 บาท โดยกลุ่ม
ลกูค้าของแบรนด์เราส่วนใหญ่จะเป็น นกัศึกษาและคนวยัท างาน ช่วงอายุประมาณ 18 - 40 ปี 
สินค้าของเราจดัจ าหน่ายผ่านทางช่องทางออนไลน์เป็นหลกั เช่น Facebook, Instagram และ 
Shopee ส าหรับโอกาสของธุรกิจของเรา คือการได้รับการติดตอ่จากช่องทางส่ือออนไลน์ตา่งๆ ใน
การวางขายและช่วยกระจายสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกักับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึน้  ส่วนอุปสรรคของ
ธุรกิจเรา คือ เม่ือแบรนด์สินค้าเราเป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึน้ จึงมีความต้องการซือ้มาก แต่ใน
ขณะเดียวกนัเรามีก าลงัการผลิตคอ่นข้างน้อย เพราะเราผลิตสินค้าเอง สินค้าของเราเป็นงานมือ 
การหาชา่งท่ีมีคณุภาพ หาได้ยาก ท าให้การผลิตสินค้าแตล่ะแบบออกมาขายในแตล่ะครัง้นัน้ ผลิต
ออกมาได้ไม่มากนกั ซึ่งกลยทุธ์คือ ถ้าเราผลิตสินค้าท่ีก าลงัตามเทรนด์แฟชัน่ในช่วงนัน้ๆ แปลว่า
เราก าลงัผลิตสินค้าท่ีซ า้กบัคนอ่ืนๆ อาจเกิดการแข่งขนัทางการตลาดได้ เพราะฉะนัน้ร้านเราจึงไม่
ออกแบบสินค้าตามเทรนด์มากนัก เราเน้นความเป็นตวัเอง มันจะอยู่ได้นานมากกว่าของท่ีตาม
กระแสแฟชัน่ เพราะสกัวนัมนัก็จะตกเทรนด์อยูดี่” 

3. ภิพชัรา แก้วจินดา (การส่ือสารส่วนบคุคล, 4 พฤษภาคม 2562) เจ้าของธุรกิจ
และนักออกแบบกระเป๋า แบรนด์ PIPATCHARA กล่าวว่า “แบรนด์ของเราเร่ิมต้นมาจากการ
ร่วมมือกนัระหวา่งเรากบัพ่ีสาว เราทัง้คูช่ื่นชอบและหลงใหลในงานศิลปะ โดยเฉพาะพวกงานฝีมือ 
งานท ามือยิ่งชอบมากๆ อยา่งเชน่ งานท่ีใช้เทคนิคการมดัหรือการถกัเชือกให้เกิดเป็นลวดลายตา่งๆ 



  40 

ท่ีเรียกกันว่า Macramé ซึ่งเป็นแรงบนัดาลใจหลกัของแบรนด์เรา สไตล์การออกแบบของแบรนด์
เรา ใช้เทคนิค การผูกปมด้วยเชือกเป็นลวดลายต่างๆ เน้นความเรียบง่ายแต่ร่วมสมัย แสดงถึง
เอกลกัษณ์ของลวดลายการทอมือ วสัดท่ีุใช้ในการออกแบบท าจากหนงัแท้ หนงัลกูววัอิตาลี และ
หนงักลบั โดยใช้เทคนิค Macramé คือการผกูปมด้วยเชือกเป็นลวดลายตา่งๆ กระเป๋าแบรนด์เรามี
ราคาขายอยู่ท่ี 3,000 – 20,000 บาท โดยกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ จะเน้นไปทางกลุ่มเฉพาะ ผู้ ท่ี
ช่ืนชอบงานฝีมือ งานท ามือ เน้นวัยท างานขึน้ไป และช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้าจะเน้นทัง้
ทางด้านออนไลน์และมีวางจ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้า ส าหรับโอกาสของเรา คือเรามีแรง
บนัดาลใจอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชมุชน จนเกิดเป็นจดุเดน่ของแบรนด์เรา ทกุผลิตภณัฑ์
ของแบรนด์เราถกูท าขึน้ในไทย โดยคนไทย เพ่ือให้โลกได้เห็นว่าคนไทยก็มีศกัยภาพ เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ให้แก่ผู้คนเพิ่มขึน้  และอุปสรรคของแบรนด์เรา คือ การท่ีหลายคนไม่
เข้าใจว่าท าไมสินค้าของเราราคาสูง เพราะเขาไม่รู้ว่ากว่าจะมาเป็นกระเป๋าใบหนึ่งต้องผ่าน
อะไรบ้าง ทัง้วสัดหุนงัเกรดเย่ียมจากอิตาลี และงานฝีมือในการถกัทอโดยคนไทยแบบใบตอ่ใบ ซึ่ง
ช่วงแรกก็ยากกว่าคนจะเข้าใจ ซึ่งกลยุทธ์ด้านการตลาด มนัอยู่ทีว่าเรามองในรูปแบบไหน เรามี
ความต้องการอะไรมากกว่า อย่างแบรนด์ของเราเอง ไม่ได้มองว่าเราต้องขายได้มากเท่าไหร่ หรือ
แบรนด์ต้องดงัมากแค่ไหน แต่ท่ีมากกว่านัน้คือ เราสามารถช่วยเหลือคน สร้างอาชีพเสริมให้กับ
กลุ่มคนได้ พาฝีมือของคนเหล่านีไ้ปสู่สายตาชาวโลกได้ สิ่งนีแ้หละคือมุมมองการประสบ
ความส าเร็จ และกลยุทธ์ของเรา ส าคญัเลยคือ ต้องคิดให้แตกต่าง และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
แนว่แน ่และพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ” 

 
ผลการสรุปข้อมลูเชิงคณุภาพ จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ

กระเป๋าหนงั จ านวน 3 คน สรุปได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 



  41 

ตาราง 1 สรุปข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั 

  Just Closet Mika PIPATCHARA 

การออกแบบ เน้นฟังก์ชนัท่ีสามารถ
ใช้งานได้จริง มีความ
เรียบง่าย แตอ่อกแนว

แฟชัน่ ทนัสมยั 

เน้นความเรียบง่าย ใช้
งานง่าย ใช้ได้ในทกุๆ
วนั เน้นฟังก์ชนัและ
ขนาดท่ีพกพาสะดวก 
แตใ่สข่องได้มาก 

ใช้เทคนิค การผกูปม
ด้วยเชือกเป็ลวดลาย 
เน้นความเรียบง่าย
แตร่่วมสมยั ใช้การ

ทอด้วยมือ 

วัสดุอุปกรณ์ หนงัเทียม pu และ tpu ผ้า และหนงัเทียม pu หนงัแท้ หนงัลกูววั
อิตาลี และหนงักลบั 

ราคา 1,000 บาทขึน้ไป 300 – 1,500 บาท 3,000 – 20,000 บาท 
กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เน้นไปทางวยัรุ่น วยั

เรียน และวยัเร่ิมต้น
ท างาน 

นกัศกึษาและวยั
ท างาน ชว่งอายุ

ประมาณ 18 - 40 ปี 

เน้นไปทางกลุม่
เฉพาะ ผู้ ท่ีช่ืนชอบ
งานฝีมือ งานท ามือ 
เน้นวยัท างานขึน้ไป 

สถานที่จัดจ าหน่าย ออนไลน์-มีหน้าร้าน ออนไลน์-ไมมี่หน้าร้าน ออนไลน์-มีหน้าร้าน 

โอกาสทางธุรกิจ การพิสจูน์ตวัเองวา่
สินค้าของเรานัน้มี
คณุภาพหรือไม ่โดย
ผู้บริโภคจะเป็นคน
ตอบค าถามเหลา่นี ้
และบอกตอ่ๆกนั 

การได้รับการติดตอ่
จากชอ่งทางส่ือ

ออนไลน์ตา่งๆ ในการ
วางขายและชว่ย

กระจายสินค้าให้เป็นท่ี
รู้จกักบักลุม่เป้าหมาย

มากยิ่งขึน้ 

การได้มีสว่นร่วมใน
การชว่ยเหลือชมุชน 
ผลิตภณัฑ์ของ 

แบรนด์ถกูผลิตโดย
คนไทย จนเกิดการ
สร้างงาน สร้าง
รายได้แก่ชมุชน 

อุปสรรคทางธุรกิจ การแขง่ขนัทางธุรกิจ 
ท่ีมีมาก 

ก าลงัการผลิตน้อย ทศันคตใินเร่ืองของ 
ราคาท่ีสงู 

กลยุทธ์ทาง
การตลาด 

สินค้าท่ีจะขายได้ต้องเป็นสินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์ ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย  
คดิแตกตา่งเน้นความเป็นตวัเอง ศกึษาลกูค้าและพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 
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จากตาราง 1 สรุปข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั 
พบวา่ การออกแบบกระเป๋าของแบรนด์ Just Closet จะเน้นฟังก์ชนัท่ีสามารถใช้งานได้จริง ใช้วสัดุ
หนงัเทียม มีความเรียบง่ายแต่ออกแนวแฟชัน่ ทนัสมยั โดยเน้นขายวยัรุ่น วยัเพิ่งเร่ิมต้นท างาน  
ในราคา 1,000 บาทขึน้ไป ส่วนแบรนด์ Mika จะเน้นความเรียบง่าย ใช้วสัดผุ้าและหนงัเทียม  
ใช้งานง่าย ใช้ได้ในทุกๆวัน เน้นฟังก์ชันและขนาดท่ีพกพาสะดวกแต่ใส่ของได้มาก เน้นขาย
นกัศึกษาและวยัท างาน อายุ 18-40 ปี ในราคา 300-1,500 บาท และแบรนด์ PIPATCHARA 
ออกแบบโดยใช้เทคนิคการผกูปมด้วยเชือกเป็นลวดลาย ร่วมกบัการใช้วสัดหุนงัแท้ เน้นความเรียบ
ง่ายแต่ร่วมสมัย เอกลักษณ์ของแบรนด์คือการทอมือ เน้นขายกลุ่มเฉพาะผู้ ท่ีช่ืนชอบงานฝีมือ  
งานท ามือ เน้นวยัท างานขึน้ไป ในราคา 3,000-20,000 บาท ส าหรับช่องทางการจดัจ าหน่ายแบรนด์ 
Just Closet และแบรนด์ PIPATCHARA มีวางจ าหน่ายสินค้าทัง้ทางหน้าร้านและช่องทาง
ออนไลน์ สว่นแบรนด์ Mika มีเฉพาะชอ่งทางออนไลน์ ส าหรับโอกาสทางธุรกิจแบรนด์ Just Closet 
มองวา่ การพิสจูน์ตวัเองวา่สินค้าของเรานัน้มีคณุภาพหรือไม่ โดยผู้บริโภคจะเป็นคนตอบเหล่านัน้
และบอกตอ่ๆกนั ส่วนแบรนด์ Mika มองว่าโอกาสคือการได้รับการติดตอ่จากส่ือออนไลน์ตา่งๆ ใน
การวางขายและชว่ยกระจายสินค้าให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ และแบรนด์ PIPATCHARA มองว่าโอกาส
ของเขาคือการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ผลิตภัณฑ์ของเขาถกูผลิตโดยคนไทย จนเกิด
การสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชมุชน ในขณะเดียวกนัแตล่ะแบรนด์ก็มีอปุสรรคทางธุรกิจ คือ สินค้า
ของแบรนด์ Just Closet มีการแข่งขนัทางธุรกิจมาก ส่วนแบรนด์ Mika มีก าลงัการผลิตน้อย และ
แบรนด์ PIPATCHARA มีอุปสรรคในเร่ืองทัศนคติของผู้ บริโภค ในเร่ืองราคาสินค้า แต่ทัง้ 3  
แบรนด์ก็มีความคดิเห็นท่ีตรงกนัในเร่ืองกลยทุธ์ทางการตลาด คือ สินค้าท่ีจะขายได้ต้องเป็นสินค้า
ท่ีมีเอกลักษณ์ ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คิดแตกต่างเน้นความเป็นตวัเอง ศึกษาลูกค้าและพัฒนา
ตวัเองอยูเ่สมอ 

 
1.2 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั 

ผู้วิจยัได้รวบรวมข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้บริโภคกระเป๋าหนงั จ านวน 9 คน ซึ่งมี
ความช่ืนชอบและนิยมใช้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั มากกว่าวสัดอ่ืุนๆ และอยู่ในช่วงวยัท างานตอนต้น 
มีอายเุฉล่ีย 20 – 35 ปี โดยสรุปออกมามีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. อรวรรยา สัจวรรณ (การส่ือสารส่วนบุคคล, 24 มีนาคม 2562) กล่าวว่า 
“เหตผุลท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนังเพราะ หนังเป็นวสัดท่ีุมีความทนทาน ดแูลรักษางาน ไม่ค่อยเลอะ 
สะดวกต่อการใช้งาน อีกทัง้ยังมีระยะเวลาในการใช้งานนานอีกด้วย จึงมีความคุ้มค่า คุ้มราคา 
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เหมาะแก่การเลือกใช้ โดยกระเป๋าท่ีใช้บ่อยท่ีสุดคือ กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก สายสะพายแบบ
ยาว  Cross body ส่วนสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็น โทนสีน า้ตาล สีเบจ  ซึ่งใช้ส าหรับ
ท างาน ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท าวสัดมุาจาก หนงัเทียม PU และซือ้ผ่านทางหน้าร้านและ
ช่องทางออนไลน์ ประมาณ 2 - 3 เดือน ครัง้ ในราคาประมาณ 500 - 2,000 บาท ซึ่งระยะเวลาใน
การใช้งานกระเป๋าอยู่ท่ี 6 เดือน - 1 ปี อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความ
เป็นไทย เพราะสามารถสร้างคณุคา่และมลูคา่ให้กบัตวัสินค้า และมีเอกลกัษณ์ท่ีไมเ่หมือนใคร” 

2. สิริการย์ วงศ์เสรีวฒันา (การส่ือสารส่วนบคุคล, 24 มีนาคม 2562) กล่าวว่า 
“เหตุผลท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนังเพราะ กระเป๋าท่ีท าจากวัสดหุนังจะมีความทนทานมากกว่าพวก
กระเป๋าท่ีท าจากผ้า อีกทัง้หนงัยงัดแูลรักษาง่าย ไม่เลอะ และเช็ดท าความสะอาดได้ง่าย รวมถึง
วสัดหุนงัยงัให้ความรู้สึกทนัสมยัอยู่ตลอด ท าให้สะดวกต่อการเลือกใช้งาน โดยกระเป๋า ท่ีใช้บ่อย
ท่ีสดุคือ กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก สายสะพายแบบยาว  Cross body ส่วนสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้
สว่นใหญ่จะเป็น โทนสีด า สีน า้ตาล ซึง่ใช้ส าหรับท างานบอ่ยท่ีสดุ ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท า
วสัดมุาจาก หนงัเทียม PU และซือ้ผ่านทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ประมาณ 3 - 4 เดือน 
ครัง้ ในราคาประมาณ 1,000 - 3,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋าอยู่ท่ี 6 เดือน - 1 ปี 
อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย เพราะเป็นการสร้างสินค้าท่ีสร้าง
ช่ือเสียงความเป็นไทยให้กบัประเทศ เกิดความนา่สนใจกบัทัง้คนไทยและชาวตา่งชาต”ิ 

3. วรรณนิษา ทองด ี(การส่ือสารสว่นบคุคล, 24 มีนาคม 2562) กล่าวว่า “เหตผุล
ท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ กระเป๋าหนงัจะมีดีไซน์ไมม่ากนกั เน้นรูปทรงท่ีเรียบง่าย แตด่แูพง และ
ไม่ตกเทรนด์เร็ว ซึ่งวสัดหุนงัก็มีความทนทาน ท าให้กระเป๋าสามารถใช้งานได้นาน เก็บรักษาง่าย 
และคุ้มคา่กับราคาท่ีเสียไป โดยกระเป๋าท่ีใช้บ่อยท่ีสุดคือ กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ Tote bag 
สว่นสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้สว่นใหญ่จะเป็น สีน า้ตาล และสีด า ซึ่งใช้ส าหรับท างานบอ่ยท่ีสดุ ส่วน
ใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท าวสัดมุาจาก หนงัเทียม PU และซือ้ผา่นทางช่องทางออนไลน์ ประมาณ 
3 - 4 เดือน ครัง้ ในราคาประมาณ 500 - 3,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋าอยู่ท่ี 6 
เดือน - 1 ปี อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย เพราะกระเป๋า
แฟชัน่ท่ีส่ือถึงความเป็นไทย มีความโดดเดน่ไมเ่หมือนใคร” 

4. ณิชมน  กล้าดี (การส่ือสารส่วนบคุคล, 24 มีนาคม 2562) กล่าวว่า “เหตผุลท่ี
ช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ หนงัเป็นวสัดท่ีุมีความทนทาน มากกว่าวสัดชุนิดอ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง หนังแท้ ท่ีมีความคงทนมากกว่า หนัง PVC และหนังทั่วไปอ่ืนๆ ท าให้ตวักระเป๋าใช้งานได้
ทนทานและใช้งานได้นานมากยิ่งขึน้ โดยกระเป๋าท่ีใช้บ่อยท่ีสุดคือ กระเป๋าสะพายข้างทรงทัว่ไป 
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ขึน้อยู่กบัแล้วแต่โอกาส สถานท่ีท่ีใช้ในวนันัน้ๆ ส่วนสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้ ส่วนใหญ่จะเป็น สีด า 
สีครีม และสีน า้ตาล ซึ่งใช้ส าหรับไปเท่ียวและไปท างาน ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท าวสัดมุา
จาก หนงัแท้ ได้แก่ หนงัแกะ และหนงัววั และซือ้ผ่านทางหน้าร้าน ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ครัง้ ใน
ราคาประมาณ 30,000 - 70,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋ามากกว่า 5 ปี อีกทัง้ยงั
สนใจในกระเป๋าแฟชั่นท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย เพราะกระเป๋าท่ีมีดีไซน์ท่ีสวยงาม มี
ความเป็นไทย มีการออกแบบฟังก์ชนัการใช้งานท่ีดี เลือกใช้วสัดท่ีุดี ก็เกิดความนา่สนใจ” 

5. กรรภิรมย์ โอฬารถาวรกลุ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 24 มีนาคม 2562) กล่าวว่า 
“เหตผุลท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ มีความทนทาน สามารถใช้งานได้นาน อีกทัง้กระเป๋าหนงัยงั
ใช้ได้ในทกุๆ ชว่งโอกาส เป็นแฟชัน่ท่ีไมล้่าสมยั ไมต่กยคุตกเทรนด์ ดมีูมลูคา่มากกว่าวสัดชุนิดอ่ืนๆ 
โดยกระเป๋าท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุคือ กระเป๋าสะพายข้าง กระเป๋าสตางค์  ส่วนสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็นโทนสีเข้ม เช่น  สีด า สีน า้ตาลเข้ม สีกรม ซึ่งใช้ส าหรับไปเท่ียวและไปท างาน ส่วนใหญ่
กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท าวัสดุมาจาก หนังแท้ เช่น หนังวัว และซือ้ผ่านทางหน้าร้าน ประมาณ 6 
เดือน - 1 ปี ครัง้ ในราคาประมาณ 15,000 - 35,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋าอยู่ท่ี 
5 - 10 ปี อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย ถ้ากระเป๋าแฟชัน่ท่ี
ออกแบบ มีฟังก์ชนัการใช้งานท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานได้มาก มีดีไซน์ท่ี
สวยงาม น่าใช้งาน มีความทนทานสูง มีการสร้างแบรนด์ท่ีเป็นท่ีรู้จัก สามารถใช้งานได้ในทุก
โอกาส” 

6. พรพัชร์  โรหิตเสถียร (การส่ือสารส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2562) กล่าวว่า 
“เหตผุลท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ รู้สึกว่ากระเป๋าหนงัมนัใช้ง่าย สามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาส 
อีกทัง้ยงัมีราคาไม่สูงมากนัก และโดยส่วนตวัเป็นคนชอบเทรนแฟชัน่อยู่แล้ว ก็เลยชอบกระเป๋า
แบบนี ้โดยกระเป๋าท่ีใช้บ่อยท่ีสุดคือ กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ ทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า  ส่วนสีของ
กระเป๋าท่ีเลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็นโทนสีเข้ม เช่น สีด า สีน า้ตาล สีกรม  ซึ่งใช้ส าหรับไปเท่ียวบ่อย
ท่ีสุด ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท าวัสดุมาจาก หนังเทียม PU และซือ้ผ่านทางหน้าร้าน 
ประมาณ 2 - 3 เดือน ครัง้ ในราคาประมาณ 500 - 3,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋า
อยูท่ี่ 1 - 2 ปี อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย เพราะการท่ีน าเอา
สิ่งท่ีมีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้ดทูนัสมยั และใช้งานได้ง่ายขึน้กว่าเดิม นัน่ก็เป็นสิ่งท่ีน่าสนใจใน
ระดบัหนึ่ง อีกอย่างยงัส่ือถึงความเป็นไทย นัน่ก็เป็นสิ่งท่ีคนไทยเราควรช่วยกนัส่งเสริมและรักษา
ให้คงอยูน่านขึน้ไปอีกเร่ือยๆ” 
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7. อัจฉรา ทองไพจิตร (การส่ือสารส่วนบุคคล, 30 มีนาคม 2562) กล่าวว่า 
“เหตผุลท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ กระเป๋าหนงัเป็นวสัดท่ีุมีความทนทานตอ่การใช้งาน มากกว่า
วัสดุชนิดอ่ืนๆ ท าให้กระเป๋าท่ีท าจากวัสดุหนังใช้งานได้ยาวนาน อีกทัง้ยังดูแลรักษาง่าย โดย
กระเป๋าท่ีใช้บอ่ยท่ีสดุคือ กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ Tote bag ส่วนสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้ส่วน
ใหญ่จะเป็น โทนสีด า สีน า้ตาล ซึ่งใช้ส าหรับไปเท่ียวบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท า
วสัดมุาจาก หนงัเทียม PU และซือ้ผ่านทางหน้าร้าน ประมาณ 2 - 3 เดือน ครัง้ ในราคาประมาณ 
500 - 2,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋าอยู่ท่ี 1 - 2 ปี อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่
ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย เพราะเป็นงานฝีมือและมีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง อนุรักษ์
ความเป็นไทย นา่จะไมซ่ า้กบัแบรนด์อ่ืนๆ มากนกั” 

8. กลุภรณ์ ไชยราศ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 30 มีนาคม 2562) กล่าวว่า “เหตผุล
ท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ กระเป๋าหนงัเป็นวสัดท่ีุมีความทนทานตอ่การใช้งาน มากกว่าวสัดชุนิด
อ่ืนๆ ท าให้กระเป๋าท่ีท าจากวสัดหุนงัใช้งานได้ยาวนาน อีกทัง้ยงัดูแลรักษาง่าย โดยกระเป๋าท่ีใช้
บอ่ยท่ีสดุคือ กระเป๋าแบบถือใบเล็กและมีสายสะพายข้างได้ หรือกระเป๋าถือแบบ Crush ส่วนสีของ
กระเป๋าท่ีเลือกใช้ส่วนใหญ่จะเป็น โทนสีสภุาพ ขาว ด า น า้ตาล ครีม ซึ่งใช้ส าหรับออกงานสงัคม 
และท่องเท่ียวบ่อยท่ีสุด ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ีเลือกใช้จะท าวสัดมุาจากหนังแท้และหนังเทียม PU 
และซือ้ผ่านทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ประมาณ 6 เดือน ครัง้ ในราคาประมาณ 1,500 - 
25,000 บาท ซึง่ระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋าอยูท่ี่ 1 - 2 ปี ขึน้ไป อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่
ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย ถ้าเป็นไทยประยุกต์ จะดูมีเอกลักษณ์และสามารถใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้มากกวา่ รวมถึงงานท่ีเป็นไทยส่วนใหญ่จะเป็นงานฝีมือท าให้สร้างมลูคา่ให้กบัตวั
สินค้ามาก แตก็่จะท าให้ราคาสงูมากเชน่กนั” 

9. ชิตชนญั ราชนาวี (การส่ือสารสว่นบคุคล, 30 มีนาคม 2562) กล่าวว่า “เหตผุล
ท่ีช่ืนชอบกระเป๋าหนงัเพราะ กระเป๋าหนงัมีความเรียบหรู และดทูนัสมยัมากกว่า วสัดชุนิดอ่ืนๆ อีก
ทัง้ยังมีความคงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน ดูแลท าความสะอาดได้ง่าย ไม่เลอะง่าย
เหมือนผ้า และยังเลือกใช้ได้บ่อย เพราะแมทกับการแต่งตวัง่าย โดยกระเป๋าท่ีใช้บ่อยท่ีสุดคือ 
กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ Tote bag ส าหรับใช้ท างาน เพราะใส่ของได้เยอะ รองลงมา คือ 
กระเป๋าสะพายข้างใบเล็กมีสายสะพายยาว  Cross body ส าหรับใช้ไปเท่ียว ต้องการความสะดวก 
สว่นสีของกระเป๋าท่ีเลือกใช้สว่นใหญ่จะเป็น โทนสีสภุาพ ขาว ด า น า้ตาล ครีม  ส่วนใหญ่กระเป๋าท่ี
เลือกใช้จะท าวสัดมุาจาก หนงัเทียม PU และซือ้ผ่านทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ประมาณ 
3 - 4 เดือน ครัง้ ในราคาประมาณ 1,000 - 5,000 บาท ซึ่งระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋าอยู่ ท่ี  
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1 - 2 ปี ขึน้ไป อีกทัง้ยงัสนใจในกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเป็นงานฝีมือส่ือถึงความเป็นไทย เพราะเราช่ืนชอบ
งานฝีมือ ย่ิงถ้าเป็นงานท่ีคนไทยท าและแสดงถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทย ยิ่งต้องสนบัสนนุ และยิ่ง
ท าให้ดทูนัสมยัอาจจะท าให้เข้าถึงคนได้หลากหลายมากย่ิงขึน้” 

 
ผลการสรุปข้อมูลเชิงคณุภาพ จากข้อมูลการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภค

กระเป๋าหนงั จ านวน 9 คน สรุปได้ดงันี ้
ตาราง 2 สรุปข้อมลู จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั 

 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนัง จ านวน 9 คน 

เหตผุลที่ช่ืนชอบ
หรือนิยมบริโภค
กระเป๋าหนังแฟช่ัน 

ทัง้ 9 คน ช่ืนชอบและนิยมบริโภคกระเป๋าหนังแฟชั่น เพราะวัสดุมี
ความทนทาน ดแูลรักษาง่าย ไม่เลอะ ใช้งานสะดวก อายุการใช้งาน
นาน คุ้มคา่คุ้มราคา เรียบหรู ดแูพง ให้ความรู้สึกทนัสมยั ไม่ตกเทรนด์
เร็ว และใช้ได้ในทกุๆ ชว่งโอกาส  

กระเป๋าหนังแฟช่ัน
นิยมใช้ในโอกาสใด
บ่อยท่ีสุด  
 

ใช้ไปท างานบอ่ยท่ีสดุ                                                       จ านวน 3 คน 

ใช้ไปท างานและใช้ส าหรับไปทอ่งเท่ียว                       จ านวน 3 คน  

ใช้ส าหรับไปทอ่งเท่ียว                                              จ านวน 3 คน  

รูปทรงของกระเป๋า
หนังแฟช่ันท่ีใช้บ่อย
ที่สุด 

กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่(Tote Bag)                         จ านวน 5 คน 

กระเป๋าใบเล็กสะพายข้าง(Cross Body)                            จ านวน 3 คน 

กระเป๋าใบเล็กสะพายข้าง(Cross Body)                         จ านวน 1 คน 
และกระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่(Tote Bag)  

โทนสีของกระเป๋า
หนังแฟช่ันท่ีใช้บ่อย
ที่สุด 

ด า สีน า้ตาล                                                              จ านวน 6 คน 

สีขาว สีด า สีครีม สีน า้ตาล                                         จ านวน 2 คน 

สีน า้ตาล สีเบจ                                                          จ านวน 1 คน 

วัสดุของกระเป๋าหนัง
แฟช่ันท่ีนิยมใช้ 

หนงัเทียม PU                                                            จ านวน 6 คน 
หนงัแท้และหนงัเทียม PU                                                 จ านวน 1 คน 

หนงัแท้(หนงัแกะหรือหนงัววั)                                           จ านวน 2 คน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนัง จ านวน 9 คน 

ความถี่ในการเลือก
ซือ้กระเป๋าหนัง
แฟช่ัน 

ประมาณ 2 - 3 เดือน ครัง้                                           จ านวน 3 คน 

ประมาณ 3 - 4 เดือน ครัง้                                           จ านวน 3 คน 

ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ครัง้                                        จ านวน 3 คน 

ช่องทางในการเลือก
ซือ้กระเป๋าหนัง
แฟช่ัน 

ซือ้ผา่นทางหน้าร้านและชอ่งทางออนไลน์                    จ านวน 4 คน 

ซือ้ผา่นทางหน้าร้าน                                                   จ านวน 4 คน 

ซือ้ผา่นชอ่งทางออนไลน์                                             จ านวน 1 คน 

ปัจจัยท่ีเลือกซือ้
กระเป๋าหนังแฟช่ัน 

อนัดบั 1    ได้แก่    ดีไซน์ 6 คน, วสัด ุ3 คน  
อนัดบั 2    ได้แก่    ประโยชน์ใช้สอย 3 คน, ดีไซน์ 2 คน, วสัด ุ2 คน, 
                            การดแูลรักษา 1 คน, ย่ีห้อ 1 คน 
อนัดบั 3    ได้แก่    กระแสแฟชัน่ 3 คน, การดแูลรักษา 2 คน, 

                                ประโยชน์ใช้สอย 2 คน, วสัด ุ1 คน, ราคา 1 คน 

อนัดบั 4    ได้แก่    ราคา 3 คน, วสัด ุ2 คน, การดแูลรักษา 2 คน,  
                            ย่ีห้อ 1 คน, ประโยชน์ใช้สอย 1 คน 

อนัดบั 5    ได้แก่    ราคา 3 คน, ประโยชน์ใช้สอย 3 คน,  
                  ...       การดแูลรักษา 1 คน, แฟชัน่ 1 คน, ย่ีห้อ 1 คน 

อนัดบั 6    ได้แก่    การดแูลรักษา 2 คน, ย่ีห้อ 2 คน, ราคา 2 คน, 
                            วสัด ุ1 คน, ดีไซน์ 1 คน, กระแสแฟชัน่ 1 คน 

อนัดบั 7    ได้แก่    ย่ีห้อ 4 คน, แฟชัน่ 4 คน, การดแูลรักษา 1 คน 

อายุการใช้งานของ
กระเป๋าหนังแฟช่ันที่
ใช้ 

ประมาณ 6 เดือน - 1 ปี                                              จ านวน 3 คน 

ประมาณ 1 - 2 ปี                                                       จ านวน 4 คน  

มากกวา่ 5 - 10 ปี                                                       จ านวน 2 คน 

ประโยชน์จากการใช้
งานของกระเป๋าหนัง
แฟช่ัน 

ทัง้ 9 คน คิดว่ากระเป๋าหนังแฟชั่นมีประโยชน์ใช้สอยท่ีตรงตาม
ลกัษณะการใช้งาน สร้างความสะดวกสบาย ใส่ของได้เยอะและเป็น
สดัส่วน สามารถแมทกบัเสือ้ผ้าได้เยอะ แสดงถึงรสนิยม ภาพลกัษณ์
ตวัตน และไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

 ผู้เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนัง จ านวน 9 คน 
ราคาในการเลือกซือ้
กระเป๋าหนังแฟช่ัน 

ประมาณ 500 – 2,000 บาท                                          จ านวน 2 คน 

ประมาณ 1,000 – 3,000 บาท                                        จ านวน 1 คน 

ประมาณ 500 – 3,000 บาท                                           จ านวน 2 คน 

ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท                                         จ านวน 1 คน 

ประมาณ 1,500 – 25,000 บาท                                       จ านวน 1 คน 

ประมาณ 15,000 – 35,000 บาท                                     จ านวน 1 คน 

ประมาณ 30,000 – 70,000 บาท                                     จ านวน 1 คน 

ความสนใจใน
กระเป๋าหนังแฟช่ัน 
ที่มีเอกลักษณ์ เน้น
ดีไซน์งานฝีมือ ส่ือ
ถงึความเป็นไทย 

ทัง้ 9 คน สนใจและมีความคิดเห็น ว่าสามารถสร้างคณุค่าและมลูค่า
ให้กับสินค้า มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ถือเป็นการส่งเสริม 
และรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่ สร้างช่ือเสียงให้กับประเทศ  เกิด
ความน่าสนใจกับคนไทยและชาวต่างชาติ  เ ข้าถึ งกลุ่มคนได้
หลากหลายวยัมากขึน้ 

 
จากตาราง 2 สรุปข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั 

พบว่า ผู้บริโภคทัง้ 9 คน ช่ืนชอบและนิยมใช้กระเป๋าหนงัแฟชัน่ เพราะวสัดมีุความทนทาน ดแูล
รักษาง่าย ไมเ่ลอะ ใช้งานสะดวก อายกุารใช้งานนาน คุ้มคา่คุ้มราคา เรียบหรู ดแูพง ให้ความรู้สึก
ทนัสมยั ไม่ตกเทรนด์เร็ว และใช้ได้ในทกุๆ ช่วงโอกาส นิยมใช้หนงัเทียม สีด าและสีน า้ตาล รูปทรง
แบบกระเป๋าใบเล็กสะพายข้าง(Cross Body) และกระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่(Tote Bag) ใช้
ส าหรับการท างานและทอ่งเท่ียว ซือ้ผา่นทางหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ โดยเลือกซือ้จากปัจจยั
ในด้านดีไซน์, ประโยชน์ใช้สอย, กระแสแฟชัน่, ราคา, วสัด,ุ การดแูลรักษา และย่ีห้อ ตามล าดบั ซึ่ง
ผู้บริโภคทัง้ 9 คน คิดว่ากระเป๋าหนงัแฟชัน่มีประโยชน์ใช้สอยท่ีตรงตามลกัษณะการใช้งาน สร้าง
ความสะดวกสบาย ใสข่องได้เยอะและเป็นสดัสว่น สามารถแมทกบัเสือ้ผ้าได้เยอะ แสดงถึงรสนิยม 
ภาพลักษณ์ตัวตน และไลฟ์สไตล์ของผู้ ใช้งาน และทัง้ 9 คน สนใจในกระเป๋าหนังแฟชั่น ท่ีมี
เอกลกัษณ์ เน้นดีไซน์งานฝีมือ ส่ือถึงความเป็นไทย และมีความคิดเห็นว่าสามารถสร้างคณุคา่และ
มลูคา่ให้กบัสินค้า มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ไม่เหมือนใคร ถือเป็นการส่งเสริมและรักษาความเป็นไทย
ให้คงอยู ่สร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ เกิดความน่าสนใจกบัคนไทยและชาวตา่งชาติ เข้าถึงกลุ่มคน
ได้หลากหลายวยัมากขึน้ 
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1.3 การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย 
ผู้ วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหัตถกรรมจักสานไทย 

จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านท่ีสืบสานงานตะกร้าหวายไม้ไผ่ลายช่างหลวง เป็นหนึ่งใน 
ภมูิปัญญาชาวบ้านของต าบลบางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ โดยสรุปออกมามีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัคิวามเป็นมาของงานหตักรรมจกัสานไทยในชมุชน  
ดารณี วงศ์จนัทร์ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 กุมภาพนัธ์ 2562) ประธาน

กลุ่มจกัสานหวาย-ไม้ไผ่บ้านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ กล่าวว่า “กลุ่มหตัถกรรมจกัสาน
ของชมุชนบ้านโพธ์ิศรี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษดัง้เดิม ชาวบ้านท่ีน่ีเป็นชาวไทยพวน มีอาชีพท า
นา หลงัเวลาว่างงานก็จะมาท างานจกัสาน ศิลปะหตัถกรรรมจกัสานของท่ีน่ีสืบทอดมายาวนาน
กว่า 200 ปี เร่ิมจากท าเคร่ืองจกัสานใช้เองภายในครัวเรือน แล้วจึงเผยแพร่ความรู้ความช านาญ
ให้กบัเพ่ือนบ้าน จนเกิดเป็นชมุชนหตัถกรรมจกัสานบ้านโพธ์ิศรี และท าเป็นผลิตภณัฑ์ออกขาย” 

2. ข้อมลูเก่ียวกบัลายจกัสานไทยอนัมีคณุคา่ ลวดลายท่ีเป็นท่ีนิยม  
ดารณี วงศ์จนัทร์ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 กุมภาพนัธ์ 2562) ประธาน

กลุ่มจกัสานหวาย-ไม้ไผ่บ้านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า “ลวดลายท่ีใช้ในการ 
จักสานของชุมชน บ้านโพธ์ิศรี จะใช้ลายช่างหลวงท่ีสืบทอดกันมานาน จ านวน 5 ลาย ได้แก่  
ลายดอกจิก ลายดอกลั่นทม ลายหนามทุเรียน ลายดอกพิกุล และลายแววมยุรา ซึ่งมีความ
พิถีพิถัน ซบัซ้อน และสวยงามมากกว่าลายจกัสานทัว่ไป ส าหรับลวดลายท่ีได้รับความนิยมท่ีสุด
ของท่ีน่ีก็คือ ลายดอกพิกลุ”  

 

 
ภาพประกอบ 20 แสดงลายจกัสาน ลายชา่งหลวง อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ 
 

       ลายดอกจิก                    ลายดอกลั่นทม               ลายหนามทุเรียน  
 

        ลายแววมยุรา                 ลายดอกพกุิล 
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3. ข้อมลูเก่ียวกบัเทคนิคกรรมวิธีในการจกัสาน  
ดารณี วงศ์จนัทร์ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 กุมภาพนัธ์ 2562) ประธาน

กลุม่จกัสานหวาย-ไม้ไผบ้่านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ กล่าวว่า “ผ่าไม้ไผ่ให้เป็นเส้นแบน
บางเพ่ือท าโครง ตวัหุ่นจะใช้ไม้ขึน้รูปเป็นทรงต่างๆ ส าหรับขึน้ลาย น าหวายมาเหลาให้เป็นเส้น 
น ามาชกัเลียด โดยรูดเส้นหวายเพ่ือให้ได้เส้นท่ีมีความสม ่าเสมอกนั น าไปชบุน า้ เพ่ือให้หวายอ่อน
ตวั สร้างลายตามท่ีต้องการโดยใช้ไม้สอด และเร่ิมท าการสอดตาท่ี 1 เร่ือยไป ท าประมาณ 6 ชัน้” 

4. ข้อมลูเก่ียวกบัวสัดท่ีุใช้ในการจกัสาน การปรับเปล่ียนวสัดท่ีุใช้ในการผลิต 
ดารณี วงศ์จนัทร์ (การส่ือสารส่วนบคุคล, 23 กุมภาพนัธ์ 2562) ประธาน

กลุ่มจกัสานหวาย-ไม้ไผ่บ้านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ กล่าวว่า “วสัดหุลกัๆ ท่ีใช้ในการ
ท าหตัถกรรมจกัสานของท่ีน่ี ก็จะเป็นไม้ไผ่และหวาย และอปุกรณ์ทัว่ๆไป ในการท า เช่น ลวด มีด 
ท่ีรีดหวาย ฯลฯ การน าเอาวัสดุอ่ืนๆ มาสานแทนหวายหรือไม้ไผ่ คิดว่าท าได้ แต่อาจจะไม่ได้
ลวดลายท่ีเหมือนแบบนีม้ากนกั และมีวิธีการท าท่ีแตกตา่งกนัออกไป” 

 
ผลการสรุปข้อมลูเชิงคณุภาพ จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกั

สานไทย จ านวน 1 คน สรุปได้ดงันี ้
ตาราง 3 สรุปข้อมลู จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย 

 ผู้เช่ียวชาญด้านหัตถกรรมจักสานไทย 

ประวัตคิวามเป็นมา
ของงานหัตกรรมจัก
สานไทยในชุมชน 

กลุ่มหัตถกรรมจกัสานของชุมชน สืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ 
เร่ิมจากการท าเคร่ืองจกัสานภายในครัวเรือน จนตอ่มาท าผลิตภณัฑ์
ออกขาย 

ลายจักสานไทยอันมี
คุณค่า ลวดลายที่
นิยม  
 

ลายช่างหลวงท่ีสืบทอดกันมา มีจ านวน 5 ลาย ได้แก่ ลายดอกจิก 
ลายดอกลัน่ทม ลายหนามทุเรียน ลายดอกพิกุล และลายแววมยุรา 
ซึง่ลายท่ีได้รับความนิยมท่ีสดุ คือ ลายดอกพิกลุ 

เทคนิคกรรมวิธีใน
การจักสาน 

เทคนิคและวิธีในการท าคล้ายกบังานจกัสานทัว่ๆไป แตกตา่งกนัตาม
ลวดลายท่ีตา่งกนั 

วัสดุที่ใช้ในการจัก
สาน การปรับเปล่ียน 
แทนที่วัสดุ 

เดิมทีวสัดท่ีุใช้ในการจกัสาน คือ หวายและไม้ไผ่ การน าวสัดอ่ืุนๆ มา
ทดแทนวัสดุเดิม สามารถท าได้ แต่วิธีการท าจะเปล่ียนไป และ
ลวดลายจะถกูลดทอนลงไปด้วย 
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จากตาราง 3 สรุปข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจักสานไทย 
พบว่า กลุ่มหตัถกรรมจกัสานหวาย-ไม้ไผ่ ของชมุชนบ้านโพธ์ิศรี อ.บางปลาม้า จ.สพุรรณบรีุ สืบ
ทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ เร่ิมจากการท าเคร่ืองจักสานภายในครัวเรือน จนต่อมาท า
ผลิตภณัฑ์ออกขาย โดยลวดลายช่างหลวงท่ีสืบทอดกันมา มีจ านวน 5 ลาย ได้แก่ ลายดอกจิก 
ลายดอกลัน่ทม ลายหนามทเุรียน ลายดอกพิกลุ และลายแววมยรุา ซึ่งลายท่ีได้รับความนิยมท่ีสดุ  

คือ ลายดอกพิกลุ ซึ่งแตล่ะลายมีเทคนิคและวิธีในการท าคล้ายกบังานจกัสานทัว่ๆไป แตกตา่งกัน
ตามลวดลายท่ีต่างกัน การน าวัสดุอ่ืนๆ มาทดแทนวัสดุเดิม สามารถท าได้แต่วิธีการท าจะ
เปล่ียนไป และลวดลายจะถกูลดทอนลง 

 
สรุปข้อมูลเชิงคุณภาพ จากข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านความถนัดท่ี

แตกต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่ สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั , ผู้ เช่ียวชาญ
ด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั และผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย สรุปออกมาเป็นข้อมลูท่ีใช้
ในงานออกแบบได้ดงันี ้
ตาราง 4 สรุปข้อมลูเชิงคณุภาพ จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ด้าน 

    กระเป๋าหนังสาน ที่สะท้อนถงึอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
PATTERN 

 
ลายดอกพิกลุ 

FUNCTION 
 

ใช้ส าหรับท างานและทอ่งเท่ียว ใช้งานสะดวก 

DESIGN 
 

สร้างคณุคา่และมลูคา่ให้กบัสินค้า เอกลกัษณ์โดดเดน่ไม่เหมือน
ใคร ส่งเสริมและรักษาความเป็นไทยให้คงอยู่ เข้าถึงกลุ่มคนได้
หลากหลายมากขึน้ 

SHAPE&FORM 

 
กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ (Tote Bag)           
กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก (Cross Body) 

MATERIAL 

 
หนงัเทียม PU  
สีด า สีน า้ตาล 

 
จากตาราง 4 สรุปข้อมูลเชิงคณุภาพ จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ทัง้ 3 ด้าน พบว่า 

งานวิจยันี ้จะออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 
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ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย จ านวน 5 แบบ เป็นกระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ (Tote Bag) 
และกระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก (Cross Body) ซึง่เป็นกระเป๋าท่ีใช้ส าหรับท างานและใช้ท่องเท่ียวได้ 
จะต้องมีฟังก์ชนัการใช้งานท่ีสะดวกสบาย ใส่ของได้เยอะ และมีการแบง่สดัส่วนอย่างเป็นระเบียบ
เรียบร้อย พร้อมทัง้ต้องมีดีไซน์ท่ีแปลกใหม่ มีการน าเอาลวดลายการจกัสานของไทยมาใช้นัน่ก็คือ 
ลายดอกพิกลุ ซึ่งเป็นลายช่างหลวงท่ีได้รับความนิยมท่ีสดุ มาปรับใช้พฒันาแบบลายให้ดทูนัสมยั 
สามารถสร้างคณุคา่และมลูคา่ให้กบัสินค้า มีเอกลกัษณ์โดดเดน่ ส่งเสริมและรักษาความเป็นไทย
ให้คงอยู่ และเข้าถึงกลุ่มคนได้หลากหลายมากขึน้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของงานวิจยันีคื้อ กลุ่มคน 
Gen Y ท่ีมีอายุ 20 - 35 ปี ท่ีช่ืนชอบการใช้กระเป๋าหนงั และชอบงานมือ งานท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวั กระเป๋าท่ีออกแบบจงึต้องเป็นกระเป๋าท่ีมีความเรียบหรู ดแูพง ให้ความรู้สึกทันสมยั โดด
เด่น มีคุณค่า และไม่ตกเทรนด์เร็ว วัสดุท่ีเลือกใช้ในการออกแบบจึงต้องเป็น หนังแท้ หรือหนัง
เทียม PU โทนสีด า หรือน า้ตาล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 21 แสดงการพฒันารูปแบบของลายดอกพิกลุ 
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ภาพประกอบ 22 แสดงการออกแบบต้นแบบกระเป๋าหนงัสาน จ านวน 5 แบบ 

 
จากภาพประกอบ 22 ผู้วิจยัได้ออกแบบผลงานต้นแบบกระเป๋าหนงัสาน จ านวน 5 แบบ 

โดยแตล่ะแบบมีลกัษณะดงันี ้
แบบท่ี 1 กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ มีการใช้ลวดลายการสานของหนงั อยู่ตรงกลางของ

กระเป๋า ด้านบนมีซิปปิดทัง้กระเป๋า ให้ความรู้สกึสภุาพ ดเูป็นทางการ 
แบบท่ี 2 กระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ ท่ีมีสายสะพายแบบยาวให้เปล่ียนได้ ตามลกัษณะ

การใช้งานท่ีเปล่ียนไป มีการใช้ลวดลายการสานของหนงั อยูต่รงกลางของกระเป๋า ด้านบนมีซิปปิด
ทัง้กระเป๋าและมีท่ีล็อกแบบกระดมุแมเ่หล็ก ใช้งานได้หลากหลายมากขึน้ 

แบบท่ี 3 กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก แบบมีหจูบัและมีสายสะพายแบบยาวให้เปล่ียนได้ 
ตามความต้องการ มีการใช้ลวดลายการสานของหนงั เฉพาะด้านหน้าของกระเป๋า ด้านบนมีซิปปิด
ทัง้กระเป๋าและภายในมีการแบง่ชอ่งเป็นสดัสว่น  

แบบท่ี 4 กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก แบบมีหจูบัและมีสายสะพายแบบยาวให้เปล่ียนได้ 
ตามความต้องการ มีการใช้ลวดลายการสานของหนัง  เฉพาะด้านล่างของกระเป๋า ด้านบนมีท่ี 
ล็อกแบบกระดมุแมเ่หล็ก และภายในมีการแบง่ชอ่งเป็นสดัสว่น 

แบบท่ี 5 กระเป๋าสะพายข้างใบเล็ก แบบฝาปิดและมีสายสะพายแบบยาวให้เปล่ียนได้ 
ตามความต้องการ มีการใช้ลวดลายการสานของหนัง เฉพาะส่วนของฝากระเป๋าเท่านัน้ มีท่ี  
ล็อกแบบแมเ่หล็ก และภายในมีการแบง่ชอ่งเป็นสดัสว่น 
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2. การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้แบบสอบถามแบบมี
โครงสร้าง 

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research)  
การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผู้ วิจยัได้ท าแบบสอบถามเพ่ือ

ศกึษาข้อมลูของผู้บริโภค จ านวน 50 คน โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษา ได้แก่ กลุ่มคน
วยัท างานตอนต้น ท่ีมีอายุ 20 - 35 ปี ท่ีช่ืนชอบการใช้กระเป๋าหนัง และชอบงานมือ งานท่ีมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั  โดยให้ผู้วิจยัให้ผูตอบแบบสอบถามเลือกผลงานต้นแบบทัง้ 5 และได้แบ่ง
แบบสอบถามออกแบบ 4 สว่น ดงัตอ่ไปนี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าแฟชัน่ 
สว่นท่ี 3 ทศันคตติอ่กระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
สว่นท่ี 4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 

1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตาราง 5 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน(คน) ร้อยละ 
ชาย 9 18 
หญิง 41 82 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 5 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามเพศ พบว่าเพศหญิงมีจ านวน 
ร้อยละ 82 สว่นเพศชายมีจ านวนร้อยละ 18 ซึง่เพศหญิงมีจ านวนมากกวา่เพศชาย 

 
ตาราง 6 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน(คน) ร้อยละ 
20-25 ปี 18 36 
26-30 ปี 24 48 
31-35 ปี 8 16 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 
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จากตาราง 6 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาย ุพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่อายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมาคืออายุ 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือ
อาย ุ31-35 ปี  คดิเป็นร้อยละ 16  

 
ตาราง 7 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
โสด 37 74 
สมรส 13 26 
หยา่ร้าง 0 0 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 7 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็น
ร้อยละ 26 สว่นสถานภาพหยา่ร้าง ไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 8 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัการศกึษา 

ระดับการศึกษา จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่ามธัยมปลาย 0 0 

มธัยมปลาย 0 0 
ปริญญาตรี 45 92 

ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 4 8 
ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 8 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาคือระดับ
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า  คิดเป็นร้อยละ 8 ส่วนระดบัการศึกษามธัยมปลายและต ่ากว่า
มธัยมปลาย ไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 9 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน(คน) ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศกึษา 0 0 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 2 4 
พนกังานบริษัทเอกชน 34 68 
ธุรกิจสว่นตวั/งานอิสระ 14 28 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 9 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอาชีพ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 68 รองลงมาคือท าธุรกิจส่วนตวั/งานอิสระ คิด
เป็นร้อยละ 28 รองลงมาเป็นพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 4 ส่วนอาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา 
ไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 10 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายได้ 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 10,000 บาท 0 0 
10,001-20,000 บาท 15 30 
20,001-30,000 บาท 20 40 
30,001-40,000 บาท 7 14 
มากกวา่ 40,000 บาท 8 16 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 10 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีรายได้ตัง้แต่ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือรายได้ตัง้แต ่
10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือรายได้มากกว่า 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
16 รองลงมาคือรายได้ตัง้แต ่30,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ส่วนรายได้ต ่ากว่า 10,000 
บาท ไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ตาราง 11 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสาเหตใุนการเลือกซือ้กระเป๋า 

     สาเหตุในการซือ้กระเป๋า               จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
ซือ้เพราะกระเป๋าเดมิเสียหาย/ช ารุด 22 26.2 
ซือ้เพราะเบื่อหนา่ยกระเป๋าเดมิ 20 23.8 
ซือ้เพ่ือไว้ใช้ในโอกาสส าคญั ท่ีแตกตา่งกนั 27 32.1 
ซือ้ตามแฟชัน่หรือตามคนดงัใช้ 3 3.6 
ซือ้เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ 9 10.7 
ซือ้เพ่ือเสริมโชค หรือเสริมดวงชะตา 3 3.6 

ผลรวมทัง้หมด                   84 100 

จากตาราง 11 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสาเหตุในการเลือกซือ้กระเป๋า 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ ซือ้กระเป๋าเพ่ือไว้ใช้ในโอกาสส าคญัท่ีแตกตา่งกนั คิดเป็นร้อย
ละ 32.1 รองลงมาคือซือ้กระเป๋าเพราะกระเป๋าเดิมเสียหายหรือช ารุด คิดเป็นร้อยละ 26.2 
รองลงมาคือซือ้กระเป๋าเพราะเบื่อหน่ายกระเป๋าเดิม คิดเป็นร้อยละ 23.8 รองลงมาคือซือ้กระเป๋า
เป็นของขวญัในโอกาสพิเศษ คดิเป็นร้อยละ 10.7 สว่นซือ้กระเป๋าตามแฟชัน่หรือตามคนดงัใช้ และ
ซือ้เพ่ือเสริมโชคหรือเสริมดวงชะตา มีผู้ตอบแบบสอบถามเทา่กนั คดิเป็นร้อยละ 3.6 

 
ตาราง 12 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามโอกาสในการเลือกใช้กระเป๋า 

โอกาสในการเลือกใช้กระเป๋า จ านวน(คน) ร้อยละ 
ล าลอง ใช้งานทัว่ไป 25 50 

ใช้ท างาน 13 26 
ใช้ออกงานสงัคม 7 14 

ใช้ในการเดนิทาง ท่องเท่ียว 5 10 
ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 12 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามโอกาสในการเลือกใช้กระเป๋า 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใช้กระเป๋าในโอกาส ล าลอง ใช้งานทัว่ไป มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อย
ละ 50 รองลงมาคือใช้กระเป๋าส าหรับท างาน คดิเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือใช้กระเป๋าส าหรับออก
งานสังคม คิดเป็นร้อยละ 14 และใช้กระเป๋าส าหรับการเดินทาง ท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 10 
ตามล าดบั 
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ตาราง 13 สรุปการตอบสนองความพงึพอใจตอ่ปัจจยัในการเลือกซือ้กระเป๋า 

ปัจจัยใน
การเลือก

ซือ้
กระเป๋า 

การตอบสนองความพึงพอใจ(จ านวน)  
รวม 

(ร้อยละ) 

 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ 
ความพึง 
พอใจ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน 
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย 
ที่สุด 
(1) 

ย่ีห้อ 7 
(14%) 

10 
(20%) 

31 
(62%) 

1 
(2%) 

1 
(2%) 

 
100% 

3.4 ปานกลาง 

ราคา 9 
(18%) 

19 
(38%) 

21 
(42%) 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

 
100% 

3.7 มาก 

ดีไซน์ 26 
(52%) 

20 
(40%) 

4 
(8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 
100% 

4.4 มาก 

วสัด ุ 9 
(18%) 

34 
(68%) 

7 
(14%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

 
100% 

4 มาก 

กระแส
แฟชัน่ 

0 
(0%) 

6 
(12%) 

28 
(56%) 

13 
(26%) 

3 
(6%) 

 
100% 

2.7 ปานกลาง 

ประโยชน์ 
ใช้สอย 

23 
(46%) 

21 
(42%) 

5 
(10%) 

1 
(2%) 

0 
(0%) 

 
100% 

4.3 มาก 

การดแูล
รักษา 

10 
(20%) 

28 
(56%) 

11 
(22%) 

1 
(2%) 

0 
(0%) 

 
100% 

3.9 มาก 

จากตาราง 13 สรุปการตอบสนองความพึงพอใจต่อปัจจยัในการเลือกซือ้กระเป๋า 
พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พึงพอใจมาก ในการเลือกซือ้กระเป๋าจากดีไซน์ คิดเป็น
คา่เฉล่ีย 4.4 รองลงมาคือเลือกซือ้กระเป๋าจากประโยชน์ใช้สอย คิดเป็นคา่เฉล่ีย 4.3 รองลงมาคือ
เลือกซือ้กระเป๋าจากวสัด ุคิดเป็นคา่เฉล่ีย 4 รองลงมาคือเลือกซือ้กระเป๋าจากการดแูลรักษา คิด
เป็นค่าเฉล่ีย 3.9 รองลงมาคือเลือกซือ้กระเป๋าจากราคา คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.7 และผู้ ตอบ
แบบสอบถามพึงพอใจปานกลาง ในการเลือกซือ้กระเป๋าจากย่ีห้อ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.4 รองลงมา
คือเลือกซือ้กระเป๋าจากกระแสแฟชัน่ คดิเป็นคา่เฉล่ีย 2.7 ตามล าดบั 
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ตาราง 14 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวสัดกุระเป๋าท่ีผู้บริโภคเลือกใช้ 

วัสดุกระเป๋าที่เลือกใช้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
หนงัแท้ 9 18 

หนงัเทียม PVC / PU 23 46 
ผ้าตา่งๆ 0 0 

วสัดจุากธรรมชาติ 0 0 
การออกแบบท่ีมีหลายวสัดรุ่วมกนั 18 36 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 14 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามวัสดุกระเป๋าท่ีผู้บริโภคเลือกใช้  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้กระเป๋าท่ีท าจากวสัด ุหนงัเทียม PVC / PU มากท่ีสดุ 
คิดเป็นร้อยละ 46 รองลงมาคือเลือกใช้กระเป๋าท่ีออกแบบมีหลายวสัดรุ่วมกัน คิดเป็นร้อยละ 36 
รองลงมาคือเลือกใช้กระเป๋าท่ีท าจากวสัด ุหนงัแท้ คดิเป็นร้อยละ 18 สว่นกระเป๋าท่ีท าจากผ้าตา่งๆ 
และกระเป๋าท่ีท าจากวสัดธุรรมชาต ิไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ตาราง 15 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรูปทรงกระเป๋าท่ีเลือกใช้ 

รูปทรงกระเป๋าท่ีเลือกใช้               จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
Backpack กระเป๋าเป้ 16 13.9 
Clutch กระเป๋าถือขนาดเล็ก 5 4.3 
Hobo กระเป๋ามีลกัษณะคล้ายยา่ม ทรงกระเป๋ายวบ 13 11.3 
Tote กระเป๋าทรงถงุผ้า สามารถท าจากวสัดอุะไรก็ได้ 17 14.8 
Satchel กระเป๋านกัเรียน มีฐานส่ีเหล่ียม มีฝาปิด / ตวัล็อค 24 20.9 
Wristlet กระเป๋าใบเล็ก มีสายคล้องข้อมือ 3 2.6 
Duffel / Weekend bag กระเป๋าทรงหมอน 5 4.3 
Suddle กระเป๋าอาน ใช้สะพายข้าง ก้นกระเป๋าเป็นทรงกลม / รี  11 9.6 
Baguette กระเป๋าท่ีมีความยาวมากกวา่ความสงู 4 3.5 
Bucket กระเป๋ารูปทรงคล้ายตะกร้า / ถงัเตีย้ๆ สายสะพายยาว 11 9.6 
Frame กระเป๋าท่ีมีหลายรูปทรง ตรงปากเป็นเหล็ก / ไม้ 6 5.2 

ผลรวมทัง้หมด                   115 100 
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จากตาราง 15 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามรูปทรงกระเป๋าท่ีเลือกใช้ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกใช้กระเป๋าแบบ Satchel กระเป๋านกัเรียน มีฐานส่ีเหล่ียม มีฝา
ปิดและตวัล็อค คิดเป็นร้อยละ 20.9 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ Tote กระเป๋าทรงถงุผ้า สามารถท า
จากวสัดอุะไรก็ได้ คิดเป็นร้อยละ 14.8 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ Backpack กระเป๋าเป้ คิดเป็น
ร้อยละ 13.9 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ Hobo กระเป๋ามีลกัษณะคล้ายย่าม ทรงกระเป๋ายวบ คิด
เป็นร้อยละ 11.3 ส่วนกระเป๋าแบบ Suddle กระเป๋าอาน และกระเป๋าแบบ Bucket กระเป๋ารูปทรง
คล้ายตะกร้า มีผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 9.6 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ Frame 
กระเป๋าท่ีมีหลายรูปทรง ตรงปากเป็นเหล็กหรือไม้ คิดเป็นร้อยละ 5.2 ส่วนกระเป๋าแบบ Clutch 
กระเป๋าถือขนาดเล็ก และกระเป๋าแบบ Duffel / Weekend bag กระเป๋าทรงหมอน มีผู้ตอบ
แบบสอบถามเทา่กนั คดิเป็นร้อยละ 4.3 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ Baguette กระเป๋าท่ีมีความยาว
มากกว่าความสูง คิดเป็นร้อยละ 3.5 รองลงมาคือกระเป๋าแบบ Wristlet กระเป๋าใบเล็ก มีสาย
คล้องข้อมือ คดิเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามโทนสีกระเป๋าท่ีผู้บริโภคเลือกใช้  

โทนสีกระเป๋าที่เลือกใช้ จ านวน(คน) ร้อยละ 
สีด า 19 38 
สีเทา 0 0 
สีขาว 0 0 
สีครีม 1 2 
สีน า้ตาล 30 60 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 16 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามโทนสีกระเป๋าท่ีผู้บริโภคเลือกใช้  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกใช้กระเป๋าโทนสีน า้ตาลมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 
รองลงมาคือกระเป๋าโทนสีด า คิดเป็นร้อยละ 38 รองลงมาคือกระเป๋าโทนสีครีม คิดเป็นร้อยละ 2 
สว่นกระเป๋าโทนสีเทาและสีขาว ไมมี่ผู้ตอบแบบสอบถาม  
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ตาราง 17 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความถ่ีในการซือ้กระเป๋า  

ความถี่ในการซือ้กระเป๋า จ านวน(คน) ร้อยละ 
1 – 2 เดือน ครัง้ 1 2 
3 - 5 เดือน ครัง้ 15 30 

6 เดือน - 1 ปี ครัง้ 27 54 
มากกวา่ 1 ปี ครัง้ 7 14 
ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 17 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความถ่ีในการซือ้กระเป๋าของ
ผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋า 6 เดือน - 1 ปี ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 54 
รองลงมาคือซือ้กระเป๋า 3 - 5 เดือน ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 30 รองลงมาคือซือ้กระเป๋า มากกว่า 1 ปี 
ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 14 รองลงมาคือซือ้กระเป๋า 1 – 2 เดือน ครัง้ คดิเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

 
ตาราง 18 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานท่ีซือ้กระเป๋า  

สถานที่ซือ้กระเป๋า จ านวน(คน) ร้อยละ 
ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป 23 46 
ร้านจ าหนา่ยกระเป๋าโดยเฉพาะ 11 22 
แหลง่รวมสินค้ายอดนิยม (ตลาดตา่งๆ ฯลฯ) 5 10 
ชอ่งทางออนไลน์ (Facebook,Instagram,Website,etc.) 11 22 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 18 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามสถานท่ีท่ีผู้ บริโภคซือ้กระเป๋า 
พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าจากห้างสรรพสินค้าทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 46 
รองลงมาคือ ซื อ้กระ เ ป๋าจาก ร้านจ าหน่ายกระเ ป๋าโดยเฉพาะ  และ ช่องทางออนไลน์ 
(Facebook,Instagram,Website,etc.) คิดเป็นร้อยละ 22 เท่ากัน รองลงมาคือซือ้กระเป๋าจาก
แหลง่รวมสินค้ายอดนิยม (ตลาดตา่งๆ ฯลฯ) คดิเป็นร้อยละ 10 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามราคากระเป๋าท่ีเหมาะสม  

ราคากระเป๋าที่เหมาะสม จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 1,000 บาท 1 2 
1,001 – 2,000 บาท 13 26 
2,001 – 3,000 บาท 15 30 
3,001 – 4,000 บาท 7 14 
4,001 – 5,000 บาท 4 8 
5,000 บาท ขึน้ไป 10 20 
ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 19 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามราคากระเป๋าท่ีผู้ บริโภคคิดว่า
เหมาะสม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซือ้กระเป๋าราคา 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30 รองลงมาคือกระเป๋าราคา 1,001 – 2,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26 รองลงมาคือกระเป๋า
ราคา 5,000 บาท ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมาคือกระเป๋าราคา 3,001 – 4,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 14 รองลงมาคือกระเป๋าราคา 4,001 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8 และรองลงมาคือ
กระเป๋าราคา ต ่ากวา่ 1,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 2 ตามล าดบั 

 
ตาราง 20 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายกุารใช้งานกระเป๋า  

อายุการใช้งานกระเป๋า จ านวน(คน) ร้อยละ 
ต ่ากว่า 6 เดือน 0 0 
6 เดือน - 1 ปี 23 46 

2 – 3 ปี 17 34 
3 ปี ขึน้ไป 10 20 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 20 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามอายุการใช้งานกระเป๋า พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ใช้กระเป๋าท่ีมีอายุการใช้งาน 6 เดือน - 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 
รองลงมาคือกระเป๋าท่ีมีอายกุารใช้งาน 2 – 3 ปี คดิเป็นร้อยละ 34 รองลงมาคือกระเป๋าท่ีมีอายกุาร
ใช้งาน 3 ปี ขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนกระเป๋าท่ีมีอายุการใช้งาน ต ่ากว่า 6 เดือน ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
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ตาราง 21 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประโยชน์ในการเลือกซือ้กระเป๋า 

ประโยชน์ในการเลือกซือ้กระเป๋า               จ านวนค าตอบ ร้อยละ 
เก็บของใช้ได้เป็นระเบียบ 34 34.7 
สร้างความมัน่ใจ 22 22.4 
เป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตน 32 32.7 
เป็นตวับง่บอกฐานะทางการเงิน 10 10.2 

ผลรวมทัง้หมด                   98 100 

จากตาราง 21 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามประโยชน์ในการเลือกซือ้กระเป๋า
ของผู้บริโภค พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซือ้กระเป๋า เพราะกระเป๋าเก็บของใช้ได้เป็น
ระเบียบ คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคือกระเป๋าเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตน คิดเป็นร้อยละ 
32.7 รองลงมาคือกระเป๋าช่วยสร้างความมัน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 22.4 และซือ้กระเป๋าเพ่ือเป็นตวับง่
บอกฐานะทางการเงิน คดิเป็นร้อยละ 10.2 ตามล าดบั 

 
ตาราง 22 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามแบบกระเป๋าท่ีผู้บริโภคเลือก 

แบบกระเป๋า จ านวน(คน) ร้อยละ 
 
 
 
 

 

2 4 
 
 
 

 
 2 4 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

แบบกระเป๋า จ านวน(คน) ร้อยละ 
 9 18 

 
 

 12 24 
 

 
 

 

 25 50 
 
 

 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 22 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามแบบกระเป๋าท่ีผู้บริโภคเลือก 
พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เลือกกระเป๋า แบบท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาคือกระเป๋า 
แบบท่ี 4 คดิเป็นร้อยละ 24 รองลงมาคือกระเป๋า แบบท่ี 3 คิดเป็นร้อยละ 18 ส่วนกระเป๋า แบบท่ี 1 
และแบบท่ี 2 มีผู้ตอบแบบสอบถามเทา่กนั คดิเป็นร้อยละ 4 
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ตาราง 23 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความสนใจของผู้บริโภคท่ีมีตอ่กระเป๋าท่ีมีเอกลกัษณ์

ส่ือถึงความเป็นไทย แตใ่ช้วสัดท่ีุทนัสมยั 

ความสนใจของผู้บริโภค จ านวน(คน) ร้อยละ 
สนใจ 50 100 
ไมส่นใจ 0 0 

ผลรวมทัง้หมด 50 100 

จากตาราง 23 สรุปจ านวนและร้อยละจ าแนกตามความสนใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อ
กระเป๋าท่ีมีเอกลกัษณ์ส่ือถึงความเป็นไทย แต่ใช้วสัดท่ีุทนัสมยั  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ สนใจกระเป๋าท่ีมีเอกลกัษณ์ คดิเป็นร้อยละ 100 

 
สรุปข้อมูลเชิงส ารวจ จากข้อมลูแบบสอบถามผู้บริโภคจ านวน 50 คน ซึ่งเป็นกลุ่มคน

วยัท างานตอนต้น ท่ีมีอายุ 20 - 35 ปี ท่ีช่ืนชอบการใช้กระเป๋าหนัง และชอบงานมือ งานท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว สรุปออกมาเป็นข้อมูลท่ีใช้ในงานออกแบบและพัฒนาต่อยอดผลงาน
ออกแบบได้ดงันี ้

 
ตาราง 24 สรุปข้อมลูแบบสอบถามผู้บริโภคจ านวน 50 คน 

สรุปข้อมูลแบบสอบถามผู้บริโภค 
สาเหตุในการเลือกซือ้กระเป๋า ซือ้กระเป๋าเพ่ือไว้ใช้ในโอกาสส าคญัท่ีแตกตา่งกนั 
ปัจจัยในการเลือกซือ้กระเป๋า 1. ดีไซน์                   2. ประโยชน์ใช้สอย       3. วสัด ุ 

4. การดแูลรักษา       5. ราคา                       6. กระแส
แฟชัน่ 

โอกาสในการเลือกใช้กระเป๋า ล าลอง ใช้งานทัว่ไป 
รูปแบบกระเป๋าท่ีเลือกใช้ - กระเป๋าสะพายข้างสายยาว ใบเล็ก (Cross Body) 

- กระเป๋าสะพายข้างสายสัน้ ใบใหญ่ (Tote Bag) 
วัสดุกระเป๋าที่เลือกใช้ - หนงัเทียม PVC / PU 

- กระเป๋าท่ีออกแบบมีหลายวสัดรุ่วมกนั 
โทนสีกระเป๋าที่เลือกใช้ สีน า้ตาล และสีด า 
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ตาราง 24 (ตอ่) 

สรุปข้อมูลแบบสอบถามผู้บริโภค 
ระยะเวลาในการซือ้กระเป๋า 6 เดือน - 1 ปี ครัง้ 
สถานที่ที่ซือ้กระเป๋า ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป 
ราคากระเป๋าที่เลือกซือ้ 2,001 – 3,000 บาท 
ระยะเวลาในการใช้งานกระเป๋า 6 เดือน - 1 ปี 
ประโยชน์จากการใช้กระเป๋า - กระเป๋าเก็บของใช้ได้เป็นระเบียบ 

- กระเป๋าเป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตน 
ดีไซน์ต้นแบบกระเป๋า 
ท่ีผู้บริโภคเลือก 

แบบท่ี 5 

จากตาราง 24 สรุปข้อมลูแบบสอบถามผู้บริโภคจ านวน 50 คน พบว่า ผู้บริโภคเลือก
ซือ้กระเป๋าไว้ใช้ในโอกาสส าคญัท่ีแตกต่างกัน โดยเลือกจากปัจจยัด้านดีไซน์, ประโยชน์ใช้สอย, 
วสัดุ, การดูแลรักษา, ราคา และกระแสแฟชั่น ตามล าดบั รูปทรงกระเป๋าท่ีเลือกใช้ คือกระเป๋า
สะพายข้างสายยาว ใบเล็ก (Cross Body) และกระเป๋าสะพายข้างสายสัน้ใบใหญ่ (Tote Bag) ท า
จากวัสดุหนังเทียม สีน า้ตาล ร่วมกับวัสดุอ่ืนๆ ใช้ส าหรับล าลองใช้งานทั่วไป และซือ้จาก
ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป ในราคา 2,001 – 3,000 บาท มีระยะเวลาในการซือ้และการใช้งานกระเป๋า 6 
เดือน - 1 ปี ต้องเป็นกระเป๋าท่ีเก็บของใช้เป็นระเบียบ เป็นภาพลกัษณ์ท่ีสะท้อนตวัตน ซึ่งกระเป๋า
หนงัสานต้นแบบท่ีผู้บริโภคเลือกคือ แบบท่ี 5  

 
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสาน  

จากการวิจยัและพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลักษณ์ความเป็นไทย 
ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย ท าให้ผู้ วิจยัได้มีความเข้าใจในข้อมลู กระบวนการในการ
คิด การผลิต ความต้องการทางการตลาด  รวมไปถึงการสร้างอตัลกัษณ์ของแบรนด์ สร้างจดุขาย
และจดุเดน่ในการท าธุรกิจ ซึง่ผู้วิจยัได้ท าการปรับปรุงและพฒันาจากข้อมลูข้างต้น คือ การพฒันา
รูปแบบกระเป๋าหนงัสานแบบท่ี 5 เพ่ือน ามาท าเป็นดีไซน์สดุท้าย และผลิตชิน้งานจริง จนออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสาน สะพายข้างใบเล็ก แบบมีฝาปิด ขนาด 7 นิ ว้  x 10 นิ ว้  
มีสายสะพายแบบปรับความยาวได้ และมีโซ่ทองให้เปล่ียนได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน 
มีการใช้ลวดลายการสานของหนัง ท่ีพัฒนามาจากลายดอกพิกุล อยู่บริเวณด้านหน้าของตัว
กระเป๋า และบริเวณสายคาดกลางของฝากระเป๋า โดยใช้วสัดหุนงัสีน า้ตาลร่วมกับอะไหล่ตกแต่ง  
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สีทอง ติดพู่เพ่ือให้ดูทนัสมัยขึน้ มีท่ีล็อกแบบแม่เหล็ก และภายในมีการแบ่งช่องเป็นสัดส่วนโดย
สามารถสรุปการศกึษาค้นคว้าและผลงานวิจยั ออกมาได้ดงันี ้

 
 
 

 
ภาพประกอบ 23 แสดงขนาดและรูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ 

ความเป็นไทย 
 
 

 
 
ภาพประกอบ 24 แสดงขนาดและรูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ 

ความเป็นไทย 
 
 

10” 

7” 

4” 
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ภาพประกอบ 25 แสดงกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย 

 
จากการศกึษาค้นคว้าข้อมูลและท าแบบสอบถาม ท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนงั

สาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ท่ีมีดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ด้วยลายสานของหนงัท่ีมี
ความแปลกใหมไ่มเ่หมือนใคร จากการพฒันาลวดลายมาจากงานจกัสานไทย อย่างลายดอกพิกลุ 
ซึ่งเป็นลายช่างหลวง ท าให้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสานมีคุณค่าและมีมูลค่า อีกทัง้ยังสามารถ
เลือกใช้ได้ในหลายๆ โอกาส เพราะรูปแบบและลวดลาย มีความร่วมสมยัผสมผสานกนัอย่างลงตวั 
และมีสายสะพายให้เลือก 2 แบบ ทัง้แบบสายหนงัท่ีปรับระดบัความยาวได้ ตามการใช้งาน เหมาะ
ส าหรับล าลอง ใช้งานทัว่ไป และแบบสายโซ่ทอง ส าหรับโอกาสส าคญัเป็นทางการ ภายในกระเป๋า
มีการแบง่สดัส่วนการใช้งานท่ีชดัเจน ท าให้เก็บของได้เป็นระเบียบ มีช่องใส่ของท่ีกว้าง และมีช่อง
เล็กส าหรับใส่บตัรต่างๆ มีช่องซิปส าหรับกันของหล่น เช่น กุญแจ หรือเหรียญ และมีช่องเสียบ
ปากกา ดินสอ เพ่ือสะดวกต่อการหยิบใช้ ด้วยดีไซน์กระเป๋าท่ีเป็นฝาเปิดจากด้านหน้ากระเป๋าจึง
ง่ายต่อการเปิดใช้หยิบของ แม้จะสะพายกระเป๋าอยู่ และวัสดุท่ีใช้ในการท ากระเป๋าท าจากหนัง
เทียม PU สีน า้ตาลร่วมกบัอะไหล่สีทอง จึงมีราคาไม่สงูมากเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และดแูล
ท าความสะอาดง่าย 
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4. ผลการพัฒนาแผนธุรกิจ และโมเดลวิเคราะห์ธุรกิจ 
ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอกโดยอาศัยการประเมิน

ศกัยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) ซึง่เป็นการประเมินโดยดจูากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้
 

1. จดุแข็งทางธุรกิจ (Strengths) 
เป็นธุรกิจกระเป๋าหนงัสานท่ีมีการออกแบบเฉพาะตวั มีเอกลกัษณ์ ไม่ซ า้ใคร มี

ดีไซน์ท่ีทนัสมยัร่วมกบัเทคนิคการสานแบบไทย มีการแบง่ฟังก์ชนัการใช้งานท่ีเป็นสดัส่วน ใช้งาน 
สะดวก และดแูลรักษา ท าความสะอาดง่าย 

2. จดุออ่นทางธุรกิจ (Weakness) 
เน่ืองจากธุรกิจกระเป๋าหนงั มีการแข่งขนัค่อนข้างสงู ผู้บริโภคส่วนใหญ่ค่อนข้าง

ตดิแบรนด์ช่ือดงั ตามกระแสนิยมในชว่งนัน้ๆ และเปล่ียนสินค้าบอ่ย ท าให้สินค้าตกเทรนด์เร็ว 
3. โอกาสทางธุรกิจ (Opportunities) 

การสร้างจดุเดน่ให้กบัแบรนด์ธุรกิจ และศึกษากลุ่มลกูค้าให้ชดัเจน ท าให้ธุรกิจมี
โอกาสและเตบิโตได้เร็วขึน้ และต้องอพัเดตเทรนด์ พร้อมกบัมีโปรโมชัน่เสมอ 

4. อปุสรรคทางธุรกิจ (Threats) 
แบรนด์ธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกั และยงัไมมี่ช่ือเสียง 
 

โมเดลวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Model Canvas) จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากปัจจยั
แวดล้อมภายในและภายนอก โดยอาศยัการประเมินศกัยภาพธุรกิจ (SWOT Analysis) ผู้วิจยัได้
ก าหนดประเดน็ในการพฒันา Business Model Canvas โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. พนัธมิตร (Key Partners) ของธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความ
เป็นไทย ได้แก่ โรงงานผลิตกระเป๋าหนงัสาน, ร้านขายวสัดแุละอปุกรณ์ส าหรับท ากระเป๋าหนงัสาน 

2. กิจกรรมหลกั (Key Activities) ของธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย ได้แก่ การออกแบบ ผลิต และจดัจ าหนา่ยกระเป๋าหนงัสาน 

3. ทรัพยากรหลกั (Key Resources) ของธุรกิจกระเป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึงอัต
ลกัษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ เงินทนุ, วสัดอุปุกรณ์, ผลิตภณัฑ์ และหน้าร้าน 

4. คุณค่าสินค้าและบริการ (Value Proposition) ของธุรกิจกระเป๋าหนังสาน ท่ี
สะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ สินค้าต้องมีดีไซน์ท่ีแปลกใหม่ มีเอกลกัษณ์ความเป็น
ไทย เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีเร่ืองราว 
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5. ความสมัพนัธ์กบัลกูค้า (Customer Relationships) ของธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ท่ี
สะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ มีการโปรโมทสินค้าและมีโปรโมชัน่ในการซือ้ ลกูค้า
สามารถถามตอบหน้าเพจหรือโทรศพัท์ได้ มีบริการสง่ของ 

6. ชอ่งทางเข้าถึงลกูค้า (Chanels) ของธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์
ความเป็นไทย ได้แก่ มีชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยผา่นทางหน้าร้าน และออนไลน์ 

7. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments) ของธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตั
ลกัษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ กลุ่มคน Gen Y ช่วงอาย ุ20 – 35 ปี ทัง้ชายและหญิง ท่ีช่ืนชอบการ
ผสมผสานระหวา่งความเป็นไทยและความทนัสมยั ความสะดวกสบาย สวยงาม แปลกใหม่ และมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

8. โครงสร้างต้นทุน (Cost Structure) ของธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตั
ลกัษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ คา่วสัดอุปุกรณ์, คา่แรง, คา่โฆษณาโปรโมทสินค้า 

9. รายได้หลกั (Revenue Streams) ของธุรกิจกระเป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึงอัต
ลกัษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ คา่ผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสาน 

 

 

ภาพประกอบ 26 แสดงโมเดลวิเคราะห์ธุรกิจกระเป๋าหนงัสาน 
 

-  โรงงานผลติ 
   กระเป๋าหนงัสาน 
-  ร้านขายวสัดุ
หนงั และอปุกรณ์
ส าหรับท ากระเป๋า
หนงัสาน 

-  ออกแบบ ผลติ
และจดัจ าหนา่ย
กระเป๋าหนงัสาน 

-  เงินทนุ 
-  วสัดอุปุกรณ์ 
- ผลติภณัฑ์ 
-  หน้าร้าน 

-  หน้าร้าน 
-  Social Network 
-  Page  

-  กลุม่คน Gen Y   
   ที่ช่ืนชอบการ 
   ผสมผสานระหวา่ง 
   ความเป็นไทยและ 
   ความทนัสมยั  
   ความสะดวกสบาย 
   สวยงาม แปลกใหม ่
   มีเอกลกัษณ์ 

-  คา่วสัด ุอปุกรณ์              -  คา่แรง 
-  คา่โฆษณา โปรโมท 

-  คา่กระเป๋าหนงัสาน 

-  ดีไซน์แปลกใหม ่ 
-  มีเอกลกัษณ์ 
   ความเป็นไทย 
-  เป็นผลติภณัฑ์ที่มี 
   เร่ืองราว 

-  โปรโมทสนิค้า 
-  ถามตอบหน้าเพจ  
   หรือโทรศพัท์ 
-  บริการสง่ของ 
-  โปรโมชัน่ในการซือ้ 
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บทที่ 5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสานของแบรนด์

ธุรกิจเคร่ืองหนัง เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึง 
อตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย ซึ่งผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยและ
ผลิตภณัฑ์ตอ่ไป  
 
สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อน
ถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทยในครัง้นี ้สามารถสรุปผลออกมา
ได้ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัน าข้อมลูท่ีศกึษาเบือ้งต้น มาท าแบบค าถามสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านความถนดัท่ีแตกต่างกัน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนงั , 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั และผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย โดยผู้วิจยัได้
แบ่งข้อมูลการสมัภาษณ์แยกตามประเภท และความถนัดของผู้ เช่ียวชาญในแต่ละ ด้าน และได้
สรุปผลออกมาดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋า
หนงั จ านวน 3 คน ได้แก่ แบรนด์ Just Closet, แบรนด์ Mika และแบรนด์ Pipatchara พบว่า ทัง้ 3 
แบรนด์มีการออกแบบกระเป๋าท่ีเน้นเร่ืองฟังก์ชนั ท่ีสามารถใช้งานได้จริงเป็นหลกั และมีความเรียบ
ง่ายแต่ทนัสมยั ซึ่งวสัดท่ีุใช้ในการผลิตกระเป๋า ส าหรับแบรนด์ Just Closet และแบรนด์ Mika 
เลือกใช้หนงัเทียม PU ในการผลิต และมีราคาอยู่ท่ี หลกัร้อย-หลกัพนัต้นๆ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
เป็น วยัเรียน วยัท างาน ทัว่ๆไป ส่วนแบรนด์ Pipatchara เลือกใช้หนงัแท้ในการผลิต และมีราคา
อยู่ท่ี หลกัพนั-หลกัหม่ืน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนวยัท างาน และคนท่ีช่ืนชอบงานฝีมือ งานท า
มือ ซึ่งแบรนด์ Just Closet และแบรนด์ Pipatchara มีการจดัจ าหน่ายผ่านทางออนไลน์ และมี
หน้าร้าน สว่นแบรนด์ Mika มีการจดัจ าหนา่ยผา่นทางออนไลน์อยา่งเดียวเท่านัน้ โดยทัง้ 3 แบรนด์ 
สร้างโอกาสให้กับธุรกิจ ด้วยการสร้างจุดเด่น เอกลกัษณ์ ไม่ซ า้ใคร เพ่ือให้เป็นจุดขาย และเป็นท่ี
รู้จักมากยิ่งขึน้ จนเกิดมีโอกาสมากมาย แต่ก็ยังมีอุปสรรคทางธุรกิจท่ีแตกต่างกันไป เช่น  
แบรนด์ Just Closet ท่ีมีการแข่งขนัทางธุรกิจมาก หรือแบรนด์ Mika ท่ีมีก าลงัการผลิตน้อย และ
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แบรนด์ Pipatchara ท่ีลูกค้ามีทัศนคติในเร่ืองของราคาท่ีสูง แต่ทัง้ 3 แบรนด์ ก็มีกลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีคล้ายคลงึกนั คือ สินค้าท่ีจะขายได้ต้องเป็นสินค้าท่ีมีเอกลกัษณ์ ตรงกบักลุ่มเป้าหมาย 
มีความแตกตา่ง เน้นความเป็นตวัเอง ศกึษากลุม่ลกูค้าและพฒันาตวัเองอยูเ่สมอ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนงั 
จ านวน 9 คน พบว่า ผู้บริโภคทัง้ 9 คน ช่ืนชอบและนิยมบริโภคกระเป๋าหนงัแฟชัน่ เพราะวสัดมีุ
ความทนทาน ดแูลรักษาง่าย ไมเ่ลอะ ใช้งานสะดวก อายกุารใช้งานนาน คุ้มคา่คุ้มราคา เรียบหรู ดู
แพง ให้ความรู้สึกทันสมัย ไม่ตกเทรนด์เร็ว และใช้ได้ในทุกๆ ช่วงโอกาส  โดยส่วนใหญ่นิยมใช้
กระเป๋าไปท างานและไปทอ่งเท่ียว ซึง่รูปทรงกระเป๋าท่ีใช้บอ่ยคือ กระเป๋าใบเล็กสะพายข้าง (Cross 
Body) และกระเป๋าสะพายข้างใบใหญ่ (Tote Bag) โดยโทนสีของกระเป๋าท่ีผู้ บริโภคเลือกใช้ส่วน
ใหญ่คือ สีด า และสีน า้ตาล วสัดกุระเป๋าท่ีนิยมใช้คือ หนงัเทียม PU และมีความถ่ีในการซือ้กระเป๋า
ตัง้แต่ 2 เดือน ไปจนถึง 1 ปี ครัง้ ขึน้อยู่กับราคาและอายุการใช้งานของกระเป๋า โดยซือ้ผ่านทาง
หน้าร้านและช่องทางออนไลน์ ในราคา 500 – 3,000 บาท ปัจจยัในการเลือกซือ้กระเป๋าจะ
ค านงึถึง ดีไซน์, วสัด,ุ ประโยชน์ใช้สอย, การดแูลรักษา, ราคา, กระแสแฟชัน่ และย่ีห้อ โดยอายกุาร
ใช้งานกระเป๋าของผู้บริโภคจะอยู่ท่ี ประมาณ 1 - 2 ปี และผู้บริโภคทัง้ 9 คน คิดว่าประโยชน์จาก
การใช้งานกระเป๋าหนังแฟชั่น คือ มีประโยชน์ใช้สอยท่ีตรงตามลักษณะการใช้งาน สร้างความ
สะดวกสบาย ใส่ของได้เยอะและเป็นสัดส่วน สามารถแมทกับเสือ้ผ้าได้เยอะ แสดงถึงรสนิยม 
ภาพลกัษณ์ตวัตน และไลฟ์สไตล์ของผู้ ใช้งาน ซึ่งผู้บริโภคทัง้ 9 คน มีความสนใจในกระเป๋าหนัง
แฟชัน่ ท่ีมีเอกลกัษณ์ เน้นดีไซน์งานฝีมือ ส่ือถึงความเป็นไทย และมีความคิดเห็น ว่าสามารถสร้าง
คณุค่าและมูลค่าให้กับสินค้า มีเอกลกัษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ถือเป็นการส่งเสริมและรักษา
ความเป็นไทยให้คงอยู่ สร้างช่ือเสียงให้กบัประเทศ เกิดความน่าสนใจกบัคนไทยและชาวตา่งชาต ิ
เข้าถึงกลุม่คนได้หลากหลายวยัมากขึน้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญด้านหตัถกรรมจกัสานไทย 
พบวา่ กลุม่หตัถกรรมจกัสานของชมุชนบ้านโพธ์ิศรี สืบทอดตอ่ๆกนัมาจากบรรพบรุุษ เร่ิมจากการ
ท าเคร่ืองจกัสานภายในครัวเรือน จนตอ่มาท าผลิตภัณฑ์ออกขาย โดยลายช่างหลวงท่ีสืบทอดกัน
มา มีจ านวน 5 ลาย ได้แก่ ลายดอกจิก ลายดอกลัน่ทม ลายหนามทเุรียน ลายดอกพิกลุ และลาย
แววมยรุา ซึง่ลายท่ีได้รับความนิยมท่ีสดุ คือ ลายดอกพิกลุ และมีเทคนิคและวิธีในการท าคล้ายกบั
งานจกัสานทัว่ๆไป แตกตา่งกนัตามลวดลายท่ีตา่งกนั เดิมทีวสัดท่ีุใช้ในการจกัสาน คือ หวายและ
ไม้ไผ่ แต่การน าวัสดุอ่ืนๆ มาทดแทนวัสดุเดิม สามารถท าได้ แต่วิธีการท าจะเปล่ียนไป และ
ลวดลายจะถกูลดทอนลงไปด้วย 
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ด้านข้างต้น 
สามารถสรุปและน าผลการวิเคราะห์มาท าเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนังใน
ประเทศไทย ได้จ านวน 5 แบบร่าง เพ่ือน าไปใช้ในการท าแบบสอบถามกลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 หลงัจากได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในแตล่ะด้าน ผู้วิจยัจึงได้
วิเคราะห์ข้อมูลแล้วน ามาท าเป็นผลงานออกแบบครัง้ท่ี 1 จ านวน 5 แบบร่าง เพ่ือน าไปท า
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับการใช้ผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึง 
อตัลกัษณ์ความเป็นไทย โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  ได้แก่ กลุ่มคน Generation Y ท่ีมีช่วง
อาย ุ20 – 35 ปี ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 50 คน โดยสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และได้สรุปผล
ออกมาดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น  
เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 82 ส่วนเพศชายมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ 18 โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอาย ุ
26-30 ปี เป็นกลุม่ท่ีมีการตอบแบบสอบถามมากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 48 และอยู่ในสถานภาพโสด 
คดิเป็นร้อยละ 74 โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีการศกึษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสดุ คิด
เป็นร้อยละ 92 และมีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 68 โดยมีรายได้เฉล่ียอยู่ท่ี 
20,001-30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 40 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าแฟชัน่ของกลุ่มตวัอย่าง
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ซือ้กระเป๋าเพ่ือไว้ใช้ในโอกาสส าคญัท่ีแตกต่างกัน คิดเป็น
ร้อยละ 32.1 และใช้กระเป๋าในโอกาส ล าลอง ใช้งานทัว่ไป มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50 ซึ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งเลือกซือ้กระเป๋าตามความพงึพอใจจากมากไปน้อย โดยค านึงถึง ดีไซน์, ประโชยน์ใช้สอย, 
วสัด,ุ การดแูลรักษา, ราคา, ย่ีห้อ และกระแสแฟชัน่ ตามล าดบั รูปทรงของกระเป๋าท่ีเลือกใช้ คือ
กระเป๋าแบบ Satchel กระเป๋านกัเรียน มีฐานส่ีเหล่ียม มีฝาปิดและตวัล็อค คิดเป็นร้อยละ 20.9 
และวสัดท่ีุใช้ในการผลิตกระเป๋า สว่นใหญ่เลือกใช้กระเป๋าท่ีท าจากวสัด ุหนงัเทียม PVC / PU มาก
ท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 46 เป็นกระเป๋าโทนสีน า้ตาล คิดเป็นร้อยละ 60 โดยความถ่ีในการซือ้กระเป๋า
ของกลุ่มตวัอย่าง คือ 6 เดือน - 1 ปี ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 54 และซือ้จากห้างสรรพสินค้าทัว่ไป คิด
เป็นร้อยละ 46 ซือ้กระเป๋าท่ีมีราคา 2,001 – 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 และใช้กระเป๋าท่ีมีอายุ
การใช้งาน 6 เดือน - 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 46 ซึ่งสาเหตท่ีุเลือกซือ้กระเป๋า เพราะกระเป๋าเก็บของ
ใช้ได้เป็นระเบียบ คดิเป็นร้อยละ 34.7 
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ผลการวิเคราะห์ทศันคตติอ่กระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณ์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เลือกดีไซน์กระเป๋า แบบท่ี 5 คิดเป็นร้อยละ 50 และมีความสนใจตอ่กระเป๋าท่ีมีเอกลกัษณ์ส่ือ
ถึงความเป็นไทย แตใ่ช้วสัดท่ีุทนัสมยั คดิเป็นร้อยละ 100 

ขัน้ตอนท่ี 3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและการตอบ
แบบสอบถามของผู้บริโภค จึงน ามาสู่ผลงานออกแบบครัง้ท่ี 2 จากการต่อยอดและพฒันาจาก
แบบร่างท่ี 5 ของผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจ
เคร่ืองหนงัในประเทศไทย ท่ีมีดีไซน์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ด้วยลายสานของหนงัท่ีมีความแปลกใหม่ไม่
เหมือนใคร จากการพฒันาลวดลายมาจากงานจกัสานไทย อย่างลายดอกพิกุล ซึ่งเป็นลายช่าง
หลวง ท าให้ผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัสานมีคณุคา่และมีมลูคา่ อีกทัง้ยงัสามารถเลือกใช้ได้ในหลายๆ 
โอกาส เพราะรูปแบบและลวดลาย มีความร่วมสมยัผสมผสานกนัอย่างลงตวั และมีสายสะพายให้
เลือก 2 แบบ ทัง้แบบสายหนงัท่ีปรับระดบัความยาวได้ตามการใช้งาน เหมาะส าหรับล าลอง ใช้
งานทัว่ไป และแบบสายโซท่อง ส าหรับโอกาสส าคญัเป็นทางการ ภายในกระเป๋ามีการแบง่สดัส่วน
การใช้งานท่ีชดัเจน ท าให้เก็บของได้เป็นระเบียบ มีช่องใส่ของท่ีกว้าง และมีช่องเล็กส าหรับใส่บตัร
ต่างๆ มีช่องซิปส าหรับกันของหล่น เช่น กุญแจ หรือเหรียญ และมีช่องเสียบปากกา ดินสอ เพ่ือ
สะดวกต่อการหยิบใช้ ด้วยดีไซน์กระเป๋าท่ีเป็นฝาเปิดจากด้านหน้ากระเป๋าจึงง่ายต่อการเปิดใช้
หยิบของ แม้จะสะพายกระเป๋าอยู่ และวสัดท่ีุใช้ในการท ากระเป๋าท าจากหนงัเทียม PU สีน า้ตาล
ร่วมกบัอะไหลสี่ทอง จงึมีราคาไมส่งูมากเข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้ง่าย และดแูลท าความสะอาดง่าย 

 
อภปิรายผลการศึกษา 

ผลการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อน
ถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทยในครัง้นี ้ สามารถอภิปรายผล
การศกึษาค้นคว้าโดยมีประเด็นท่ีนา่สนใจดงันี ้

ประเด็นท่ี 1 ธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย ในปัจจบุนัมีการเติบโตอย่างมาก และ
รวดเร็ว มีการแข่งขนักนัทางการตลาดสงู หากแบรนด์ใดท่ีมีจดุเดน่ มีเอกลกัษณ์ ท่ีชดัเจน ก็จะอยู่
ได้นาน และลดคูแ่ข่งลงไปด้วย อีกทัง้ยงัต้องปรับตวักบัยคุสมยั อพัเดตเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ และ
ต้องคอยศกึษาพฤติกรรม ความคิด ความชอบ ของกลุ่มลกูค้า เพ่ือมาปรับใช้ในผลิตภณัฑ์ของเรา  
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ พิมลพรรณ ธรเศรษฐ (2558) ท่ีศึกษาเร่ืองโครงการธุรกิจ
ออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายกระเป๋าแฟชั่น กล่าวว่า  ธุรกิจสินค้าแฟชั่นมีการแข่งขันสูง  
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และมีความใกล้เคียงกันอย่างมาก แตล่ะธุรกิจต้องวางแนวคิดการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของ
สินค้าและบริการ เพ่ือน ามาเป็นจดุขาย 

ประเด็นท่ี 2 ผู้บริโภคในยคุสมยัปัจจบุนั ยงัคงช่ืนชอบในงานดีไซน์ท่ีเป็นแบบไทย มี
เอกลกัษณ์ โดดเดน่ ไมเ่พียงแตค่นสงูวยั หรือคนสมยัก่อนเทา่นัน้ท่ีจะอนรัุกษ์ความเป็นไทย แตเ่ป็น
วยัรุ่น วยัท างาน ช่วงอายุ 20 – 35 ปี ก็สนใจในเร่ืองนี ้เพียงแต่ต้องปรับแต่ง ประยกุต์ รูปร่าง 
รูปทรง วสัด ุตา่งให้ทนัสมยัขึน้ แต่ยงัคงส่ือถึงความเป็นไทยได้อยู่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิด
ของ พิมลพรรณ ธรเศรษฐ (2558) ท่ีศกึษาเร่ืองโครงการธุรกิจออกแบบ ผลิต และจ าหน่ายกระเป๋า
แฟชัน่ กลา่ววา่ กระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีการออกแบบท่ีทนัสมยั ประยกุต์เอกลกัษณ์ความเป็นไทย มีคอล
เลคชัน่ทัง้ชายและหญิง มีวสัดใุห้เลือกหลายแบบ ตดัเย็บประณีต สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ใช้กลยทุธ์
น าวสัดท่ีุมาจากท้องถ่ินของไทย มีคณุภาพ และทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับ
ลกูค้า การออกแบบกระเป๋าต้องค านงึถึงความสะดวกสบายและความสวยงามเป็นหลกั 

ประเด็นท่ี 3 สิ่งท่ีส าคญัส าหรับการท าธุรกิจนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ท่ีดี คือต้องมี
การท าตลาดท่ีดีด้วย มีการโฆษณาสินค้า จดัโปรโมชัน่ หรือแม้กระทัง่ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ี
ยคุสมยันีก้ารมีหน้าร้านไมส่ าคญัอีกตอ่ไป เพราะผู้บริโภคสว่นใหญ่เลือกซือ้สินค้าผ่านทางช่องทาง
ออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกบัแนวความคิดของ วฒุิ สุขเจริญ (2559) ท่ีศึกษาเร่ืองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค กล่าวว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมท่ีจะสนใจและใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์มากขึน้ ใช้ประโยชน์
จากเว็บไซต์ในการค้นหาสินค้า สัง่ซือ้สินค้า ค้นหาความคิดเห็นจากผู้ ท่ีมีประสบการณ์จากการใช้
สินค้า และสามารถเลือกซือ้สินค้าได้ทุกเวลา จึงมักเลือกซือ้สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ห รือ
โทรศพัท์มือถือ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาค้นคว้าการวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อน
ถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. การพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์กระเ ป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึงอัตลักษณ์ 
ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนังในประเทศไทย  ควรศึกษาพฤติกรรมของผู้ บริโภค 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ตามยคุสมยัท่ีเปล่ียนไป เพ่ือให้ได้ความต้องการของผู้บริโภคท่ีแท้จริง
และน าไปพฒันาตอ่ไป 
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2. คว รส่ ง เ ส ริ มการออกแบบ รูปแบบผลิ ตภัณ ฑ์กระ เ ป๋ าหนัง สาน  ใ ห้ มี 
ความหลากหลายมากขึน้ พฒันารูปแบบใหม่ เพ่ือการใช้งานท่ีง่าย และรองรับพฤติกรรมใหม่ๆ 
ของผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 

การออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าหนังสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับ
ธุรกิจเคร่ืองหนงัในประเทศไทย สามารถน าไปตอ่ยอดและพฒันา เป็นผลิตภณัฑ์กระเป๋าหนงัท่ีมี
ความหลากหลาย ในด้านของเอกลักษณ์ความเป็นไทยในจังหวัดอ่ืนๆ เพ่ือสร้างเร่ืองราวใหม่ๆ
ให้กบัตวัสินค้า และสร้างช่ือให้กบัจงัหวดันัน้ๆ 
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แบบสัมภาษณ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบกระเป๋าหนัง 
 

แบบสัมภาษณ์นีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท างานวิจัยเร่ือง "การวิจัย
และพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงั
ในประเทศไทย" ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและ
ตรงตามความจริงของทา่นท่ีสดุ 
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..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................. ............................................................................................. 
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3. สินค้าของท่านแบบไหนที่เป็นท่ีนิยมและเป็นสินค้าขายดี? ราคาสินค้าของท่านอยู่
ที่ประมาณเท่าไหร่? 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
4. วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตกระเป๋าแฟชั่นของท่าน มีอะไรบ้าง? 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

5. กลุ่มเป้าหมายของแบรนด์กระเป๋าแฟช่ันของท่านเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหน? 
และจัดจ าหน่ายช่องทางใดบ้าง? 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
6. โอกาส และอุปสรรคของแบรนด์ธุรกิจของท่านมีอะไรบ้าง? 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
7. กลยุทธ์ิด้านการตลาด เทรนด์ หรือค่านิยมด้านแฟช่ันของกระเป๋าตอนนีเ้ป็น

อย่างไรบ้าง? 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านการบริโภคกระเป๋าหนัง 
 

แบบสัมภาษณ์นีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท างานวิจัยเร่ือง "การวิจัย
และพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนัง
ในประเทศไทย" ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและ
ตรงตามความจริงของทา่นท่ีสดุ 
 
ช่ือ-สกุล………………………………………………………………......................................... 
อายุ……………....…………..................อาชีพ……………..........................…………………. 
วันท่ีและเวลาที่สัมภาษณ์..................................................................................................... 
 

1. เหตุผลที่ท่านช่ืนชอบ หรือนิยมบริโภคกระเป๋าหนังแฟช่ันเพราะอะไร?   
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
2. ปัจจัยส าคัญที่ ท่านเลือกซือ้กระเป๋าหนังแฟช่ันคืออะไร? (เรียงล าดับตาม

ความส าคัญ ตามหัวข้อต่อไปนี ้ย่ีห้อ, ราคา, Design, กระแสแฟชั่นช่วงนัน้ๆ, วัสดุ, 
ประโยชน์ใช้สอย, การดแูลรักษา) 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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3. ท่านนิยมใช้กระเป๋าแฟชั่นในโอกาสใดบ่อยท่ีสุด? 
..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
4. กระเป๋าแฟชั่นท่ีท่านนิยมเลือกใช้ส่วนใหญ่ท าจากวัสดุใด?  

..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

5. กระเป๋าแฟช่ันรูปทรงใดท่ีท่านเลือกใช้บ่อยท่ีสุด? และส่วนใหญ่ใช้กระเป๋าโทนสี
อะไร? 
..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
6. ความถี่ในการเลือกซือ้กระเป๋าแฟชั่นของท่านบ่อยเพียงใด? และนิยมซือ้จาก

ช่องทางใด? 
..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
7. กระเป๋าแฟช่ันท่ีท่านเลือกซือ้มีราคาอยู่ท่ีประมาณเท่าไหร่? และอายุการใช้งาน

ของกระเป๋าแฟชั่นท่ีท่านใช้ประมาณก่ีปี? 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  
8. ท่านคิดว่ากระเป๋าแฟชั่นที่ท่านเลือกซือ้หรือเลือกใช้งาน มีประโยชน์อย่างไร ต่อ

ตัวท่าน? 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
9. ถ้ามีกระเป๋าแฟชั่นที่ออกแบบเป็นเอกลักษณ์ เน้นดีไซน์งานฝีมือ ส่ือถงึความเป็น

ไทย แต่ใช้วัสดุที่ทันสมัย ท่านจะสนใจหรือไม่ เพราะเหตุใด? 
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบสัมภาษณ์ 

ผู้เช่ียวชาญด้านหัตถกรรมจักสานไทย 
 

แบบสัมภาษณ์นีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจดัท างานวิจัยเร่ือง "การวิจัย
และพฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงั
ในประเทศไทย" ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและ
ตรงตามความจริงของทา่นท่ีสดุ 
 
ช่ือ-สกุล………………………………………………………………......................................... 
อายุ……………....…………..................อาชีพ……………..........................…………………. 
วันท่ีและเวลาที่สัมภาษณ์..................................................................................................... 
 

1. ประวัตคิวามเป็นมาด้านงานหัตถกรรมของชุมชน “บ้านโพธ์ิศรี” เกิดขึน้ได้
อย่างไร?   
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

........................................................................................ .................................................. 

.......................................................................................................................................... 
2. ลวดลายที่ใช้ในการท าหัตถกรรมจักสานมีทัง้หมดกี่ลาย? ลายอะไรบ้าง? 

..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
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3. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าหัตถกรรมจักสานมีอะไรบ้าง? สามารถปรับเปล่ียน
หรือใช้วัสดุอ่ืนมาทดแทนกันได้หรือไม่? (เชน่ ผ้า หนงั มาใช้ในการสาน) 
..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

........................................................................................ .................................................. 

.......................................................................................................................................... 
 

4. เทคนิคและกรรมวิธีในการท าหัตถกรรมจักสานเป็นอย่างไร?   
..................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 
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แบบสอบถามผู้บริโภค 
เร่ืองการวิจัยและพัฒนารูปแบบกระเป๋าหนังสานท่ีสะท้อนถงึอัตลักษณ์ความเป็นไทย  

ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนังในประเทศไทย 
 

แบบสอบถามนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ในการจดัท างานวิจยัเร่ือง "การวิจยัและ
พฒันารูปแบบกระเป๋าหนงัสาน ท่ีสะท้อนถึงอตัลกัษณ์ความเป็นไทย ส าหรับธุรกิจเคร่ืองหนงัใน
ประเทศไทย" ของนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบเพ่ือธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนและ
ตรงตามความจริงของทา่นท่ีสดุ 

แบบสอบถามประกอบด้วย 4 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 ข้อมลูด้านพฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าแฟชัน่ 
สว่นท่ี 3 ทศันคตติอ่กระเป๋าแฟชัน่ท่ีมีเอกลกัษณ์ 
สว่นท่ี 4 ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง  โปรดท าเคร่ืองหมาย       ลงใน       หน้าข้อความท่ีต้องการเลือก 
1. เพศ 

o ชาย o หญิง  

2. อาย ุ
  

3. สถานภาพ 
o โสด o สมรส o หม้าย/หยา่ร้าง 
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4. ระดบัการศกึษา 
o ต ่ากว่ามธัยมศกึษาตอนปลาย o มธัยมศกึษาตอนปลาย 

o ปริญญาตรี o ปริญญาโทหรือสงูกวา่ 

5. อาชีพ 
o นกัเรียน/นกัศกึษา o ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

o พนกังานเอกชน o ธุรกิจสว่นตวั/งานอิสระ 

o อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

6. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
o ต ่ากว่า 10,000 บาท o 10,001-20,000 บาท 

o 20,001-30,000 บาท o 30,001-40,000 บาท 

o มากกวา่ 40,000 บาท  

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการเลือกซือ้กระเป๋าแฟช่ัน 

7. ทา่นซือ้กระเป๋าแฟชัน่ด้วยสาเหตใุด (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 
o ซือ้เพราะกระเป๋าเดมิเสียหาย

หรือช ารุด 
o ซือ้เพราะเบื่อหนา่ยกระเป๋าเดมิ 

o ซือ้เพ่ือไว้ใช้ในโอกาสส าคญั ท่ี
แตกตา่งกนั 

o ซือ้ตามแฟชัน่หรือตามคนดงัใช้ 

o ซือ้เป็นของขวญัในโอกาส
พิเศษ 

o ซือ้เพ่ือเสริมโชค หรือเสริมดวง 
ชะตา 

 
8. ทา่นใช้กระเป๋าแฟชัน่ในโอกาสใดบอ่ยท่ีสดุ 

o ล าลอง ใช้งานทัว่ไป o ท างาน 

o ออกงานสงัคม o เดนิทางทอ่งเท่ียว 

o อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 
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9. ปัจจยัส าคญัท่ีทา่นเลือกซือ้กระเป๋าแฟชัน่ 

 
10. ทา่นเลือกใช้กระเป๋าแฟชัน่ลกัษณะรูปทรงใดบอ่ยท่ีสดุ (เลือกได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

 

 
 

o กระเป๋าเป้ ท่ีมีสายไว้ 
ส าหรับสะพายหลงั 

 
 
o กระเป๋าถือขนาดเล็ก  

ไมมี่สาย ไมมี่หหูิว้  

 
 

o ทรงกระเป๋าจะยวบลงมา 
มีซิปด้านบน พร้อม
สายสะพาย 
 

 
 

 
 

 
 

 มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ 
ย่ีห้อ o  o  o  o  o  
ราคา o  o  o  o  o  
ดีไซน์ o  o  o  o  o  
วสัด ุ o  o  o  o  o  
ตามกระแสแฟชัน่ o  o  o  o  o  
ประโยชน์ใช้สอย o  o  o  o  o  
การดแูลรักษา o  o  o  o  o  
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o กระเป๋าทรงถงุผ้า ท าจาก 
วสัดอุะไรก็ได้ มีขนาดใหญ่  
มีหหูิว้2ข้าง 

 

o กระเป๋านกัเรียน มีฝา
ปิดและตวัล็อค มีหลาย
รูปแบบ 

 

o กระเป๋าใบเล็กๆ ท่ีมีสาย
คล้องข้อมือได้ 

 

 
 

o กระเป๋าทรงหมอน มีสาย 
สะพาย และหหูิว้2ข้าง 
มีหลายขนาด 

 

 
 

o กระเป๋าอาน ใช้สะพาย
ข้าง ก้นกระเป๋าเป็นทรง
กลมหรือทรงรี สว่นมาก
ท าจากหนงั 

 

 
 

o กระเป๋าทรงยาว มี
ความยาวมากกวา่
ความสงู 

 

 
 

o กระเป๋าทรงคล้ายตะกร้า 
หรือถงัเตีย้ๆ มีสายสะพาย
ยาว มีหลายขนาด 

 
 

o กระเป๋าท่ีมีหลายรูปทรง 
ตรงปากเป็นเหล็ก 
พลาสตกิหรือไม้ 
ประกบกนัได้ หรือ
เรียกวา่กระเป๋าป๊ิกแป๊ก 
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11. กระเป๋าแฟชัน่ท่ีท าจากวสัดใุด ท่ีทา่นนิยมเลือกใช้ 
o หนงัแท้ o หนงัเทียม PVC/PU 

o ผ้าตา่งๆ o วสัดจุากธรรมชาต ิ

o การออกแบบท่ีใช้หลายวสัดรุ่วมกนั 

12. กระเป๋าแฟชัน่โทนสีใด ท่ีทา่นนิยมเลือกใช้ 
o สีด า o สีเทา o สีขาว 

o สีครีม o สีน า้ตาล o อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 

13. ทา่นมีความถ่ีในการซือ้กระเป๋าบอ่ยเพียงใด 
o น้อยกวา่เดือนละ 1 ใบ o เดือนละ 1 ใบ 

o เดือนละ 2 ใบ o มากกวา่เดือนละ 3 ใบ 

14. ทา่นนิยมซือ้กระเป๋าแฟชัน่จากสถานท่ีใด 
o ห้างสรรพสินค้าทัว่ไป o ร้านจ าหนา่ยกระเป๋าโดยเฉพาะ 

o แหลง่รวมสินค้ายอดนิยม 
(ตลาดตา่งๆ ฯลฯ) 

o ชอ่งทางออนไลน์(Facebook, 
Instagram,Website,etc.) 

o อ่ืนๆ โปรดระบ ุ______________ 
 

15. ราคาของกระเป๋าแฟชัน่ท่ีทา่นเห็นวา่เหมาะสม 
o ต ่ากว่า 1,000 บาท o 1,001-2,000 บาท 

o 2,001-3,000 บาท o 3,001-4,000 บาท 

o 4,001-5,000 บาท o 5,000 บาท ขึน้ไป 
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16. อายกุารใช้งานของกระเป๋าท่ีทา่นใช้ประมาณเทา่ใด 
o ต ่ากว่า 6 เดือน o 6 เดือน - 1 ปี 

o 2 - 3 ปี o 3 ปี ขึน้ไป 

ส่วนที่ 3 ทัศนคตต่ิอกระเป๋าแฟชั่นท่ีมีเอกลักษณ์ 

17. ท่านคิดว่ากระเป๋าแฟชั่นท่ีท่านเลือกซือ้ มีประโยชน์อย่างไรต่อท่าน (เลือกตอบได้
มากกวา่ 1 ข้อ) 

o เก็บของใช้ได้เป็นระเบียบ o สร้างความมัน่ใจ 

o เ ป็นภาพลักษณ์ ท่ีสะ ท้อน
ตวัตน 

o เป็นตวับง่บอกฐานะทางการเงิน 

 

18. ถ้ามีกระเป๋าแฟชั่นท่ีออกแบบมาจากลายหตัถกรรมจักสานไทย โดยใช้วสัดุอ่ืนๆใน
การสาน ทา่นชอบกระเป๋าแบบไหนมากท่ีสดุ 

 
o แบบท่ี 1 o แบบท่ี 2 o แบบท่ี 3 

o แบบท่ี 4 o แบบท่ี 5  
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19. ถ้ามีกระเป๋าแฟชัน่ท่ีเน้นการออกแบบเป็นเอกลกัษณ์ เน้นการดีไซน์เป็นงานฝีมือ ส่ือ
ถึงความเป็นไทย แตใ่ช้วสัดท่ีุทนัสมยั ทา่นจะสนใจหรือไม่ 

o สนใจ o ไมส่นใจ  

ส่วนที่ 4 ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

20. ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะท่ีทา่นอยากจะให้ปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเตมิ 
............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
 

 

 
 
 
 
 



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
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