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การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
วุฒิชัย วิถาทานัง1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
2. เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกรณีศึกษากลุ่มจักสานจังหวัดชลบุรีและจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลจากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารตารา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและกลุ่มตัวอย่าง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักออกแบบและผู้ประกอบการ นามาวิเคราะห์และพัฒนาได้ลักษณะ
รูปแบบของเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่ อ งจักสานเพื่อ การส่ งออกทั้ งหมด 8 เกณฑ์คือ 1. อัตลักษณ์ไทย
2. รูปแบบ 3. กระบวนการผลิต 4. วัสดุ 5. การใช้งาน 6. ความสวยงาม 7. คุณค่า 8. การออกแบบและตกแต่ง
จากการประเมินประสิทธิภาพของเกณฑ์โดยนักวิชาการมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย
4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 นารูปแบบเกณฑ์ ที่พัฒนาขึ้น สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
จากกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม จานวน 15 รูปแบบ ผลการประเมินคุณภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน
เพื่อส่งออกของนักวิชาการพบว่า กลุ่มที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.49 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85 กลุ่ ม ที่ 2 มี คุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดั บ มาก มี ค่ า เฉลี่ ย 4.14 และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน 0.54
โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานจากทั้ง 2 กลุ่ม ที่มีคะแนนมากที่สุดคือ รูปแบบที่ 13 กระเป๋าสตรี มีคุณภาพ
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04 นารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด
มาประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาอยู่ระดับความพึงพอใจมาก
มีค่าเฉลี่ย 4.02 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ประกอบการ อยู่ระดับ
ความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ
อยู่ระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.29 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 แบบจาลองการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่ งออกมี องค์ประกอบหลั กคือ รูปแบบผลิตภัณฑ์และเกณฑ์การ
ออกแบบ รูปลักษณ์เครื่องจักสาน ทฤษฏีการวิจัย แนวคิดในการออกแบบประกอบด้วย การประเมินผลเกณฑ์
การออกแบบ
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DEVELOPMENT ON STANDARDS OF BASKETRY PRODUCT FOR EXPORT
Wuttichai Withatanang1*
Abstract
The study is mainly aimed to 1) Develop the production standard of basketry product
for export. 2) Develop as well as evaluate the quality of basketry product toward the case study
of Chonburi province and Phra Nakhon Si Ayutthaya Basketry product group. The result regarding
data collection from sample group can be developed into 8 mainly standards in order to
measure the production of basketry product for export; 1) Identity 2) Form 3) Production Process
4) Material 5) Usability 6) Beauty 7) Value 8) Design and decoration. The result also shows the
average at 4.41 of the high level evaluated by the academician as well as the average of
standard deviation at 0.64. By developing the standard measurement, it can be able to create
15-basketry patterns from 2 main sample groups which the evaluation result presents the
mediate quality level at the average of 3.49 and the average of standard deviation at 0.85 from
the first group. Meanwhile, the second group shows the high quality level at the average of 4.14
as well as the average of standard deviation at 0.54. It is further summarized that the 13th
basketry pattern of woman bag from both group shows the highest score with the average at
4.95 and the average standard deviation at 0.04. When the study brings the highest quality
product to evaluate the satisfaction, it shows that there is a high satisfaction from the university
students with the average at 4.02 and the average standard deviation at 0.65.Moreover, the
score of satisfaction from the entrepreneur is high with the average of 3.78 and the average of
standard deviation at 0.67, also the score of satisfaction from the people in general is also high
with the average of 4.29 and the average of standard deviation at 0.63. In summary, there are
main compositions creating the pattern of developing on production standard toward basketry
product for export which are pattern and design standard, basketry product appearance,
research theory, meanwhile the concept of basketry product design is the evaluation of design
standard.
Keyword : standards Basketry Product Export
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บทนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์เ ครื่ อ งจัก สานถื อ ได้ว่ า เป็ น ผลงานหั ตถกรรมพื้ น บ้ านอย่ างหนึ่ งของไทยที่ มีก ารสืบทอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบันโดยผ่านกระบวนการคิดค้นกรรมวิธีการต่างๆ ขึ้นมา เพื่อใช้สร้าง
เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ส อยที่ มี ป ระโยชน์ ส อดคล้ อ งส าหรั บ การด ารงชี วิ ต ประจ าวั น แต่ เ มื่ อ กาลเวลา
ได้เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีใหม่ๆเริ่มเข้ามามีบทบาทต่อการดาเนินชีวิตมากขึ้น ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานนั้น
ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่ โดยมีการประยุกต์ด้ านรูปแบบ การนาไปใช้งานแบบใหม่ นาวัสดุที่ทันสมัย
ที่นอกเหนือจากวัสดุท้องถิ่นและธรรมชาติมาประกอบเป็นรูปทรงให้มีความแปลกใหม่มากขึ้น รูปแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานไทย ได้มีการพัฒนาและสร้างกันมาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย
ที่สมัยก่อนอาจเป็นแค่ทาเพื่อใช้กันเองในครอบครัวและแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชน แต่ปัจจุบันรูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานนั้นสามารถสร้างให้เกิดเป็นรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน และกลายเป็นธุรกิจขนาดเล็ก
ที่สามารถเห็นได้ทั่วไปในท้องตลาด และกลายเป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสาน จึงได้เป็นผลิตภัณฑ์สว่ นหนึ่งในโครงการ “หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” (One Tambon
One Product : OTOP) ที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเป้ าหมายให้ แก่ ชุม ชนและการน าเอาภูมิปัญญาท้ อ งถิ่ น
มาสร้างงานให้เป็นเอกลักษณ์ โดยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภายใต้นโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และความยากจนของประเทศด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าของรัฐบาล โดยเน้นพัฒนาและ
ส่งเสริมธุรกิจในชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เป็นของตนเอง สามารถพึ่งตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ด้วยการกาหนดให้แต่ละชุมชนหรือตาบลหนึ่งๆ มีผลิตภัณฑ์หลักอย่างน้อย 1 ประเภท ซึ่งได้มีการนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น/ทรัพยากรในท้องถิ่นมาปรับใช้ในการผลิตและพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชน และพัฒนา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนหรือท้องถิ่น
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นประเภทงานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ได้มีเกณฑ์ในการพัฒนาสินค้า
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปกันเพียงภายในประเทศซึ่ งใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานจากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือที่เรียกย่อๆ ว่า สมอ.ได้มีโครงการจัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือระดับพื้นบ้านที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่า ที่ควร ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่สาคัญคือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายการรับรอง
เพื่อส่งเสริมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
ในการเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุม ชนทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศ เน้ น ให้ มี ก ารพั ฒ นาแบบยั่ งยื น โดยมุ่ งให้
ความสาคัญของการนาภูมิปัญญาชาวบ้านและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น มาพัฒนาและสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์
ให้สูงขึ้น ซึ่งผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานก็ได้ใช้เกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)เป็นเครื่องมือในการประเมิน
รูปแบบผลงานที่สร้างออกมา และในปัจจุบันก็ได้มีเกณฑ์อีกอย่างคือเกณฑ์การคัดสรรสุดยอด หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย
(Handbook for the Selection of OTOP Product Champion - OPC) เป็นโครงการตามนโยบายการดาเนินงานโครงการ
หนึ่ งต าบล หนึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ผู้ ผ ลิ ต ผู้ป ระกอบการ OTOP และการจั ด ระดั บ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ (1 – 5 ดาว) ที่จะนาไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ นาไปใช้ประโยชน์ในการกาหนดแผนการส่งเสริมและ
พั ฒ นาได้ อ ย่ า งเหมาะสม นั้ น คื อ เกณฑ์ ต่ า งๆที่ เ ป็ น ที่ ยอมรั บกั น ในการสร้า งงานผลิ ตภั ณฑ์ พื้ น บ้า นของไ ทย
แต่เกณฑ์ในด้านการสร้างงานจักสานเพื่อการส่งออกเพื่อเป็นที่ยอมรับในต่างชาตินั้น ยังไม่มีกฎเกณฑ์ให้เป็นตัวตั้ง
หรือยอมรับในด้านการผลิตขึ้นมาและนี่คือปัญหาหลักอีกอย่างสาหรับผู้ผลิตงานหัตถกรรมจักสานในชุมชน
ประเทศไทย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.เพือ่ พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
2.เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกรณีศึกษากลุ่มจักสานจังหวัดชลบุรีและ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในเขตภาคกลางของ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,
2532,หน้า 90) และ (มาโนช กงกะนันทน์,2538,หน้า 76) ประกอบด้วย
1. รูปแบบ 2. ประโยชน์ใช้สอย 3. ความสวยงาม 4. ความคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม 5. รูปทรง
6. ลวดลายจักสาน 7. วัสดุ 8. การสร้าง
2. ขอบเขตการศึ ก ษาและพั ฒ นาเกณฑ์ ม าตรฐานการออแบบเครื่ องจั ก สานเพื่ อ การส่งออก โดย
การศึกษาและรวบรวมข้อมูลจาก
2.1 เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
2.2 แนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย (Opc.)
2.3 ภาคเอกสารและตารา
2.4 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
2.5 นักวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
2.6 ผู้ประกอบการด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย
3. ขอบเขตด้านการประเมินคุณภาพของรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
1. อัตลักษณ์ไทย 2. รูปแบบ 3. กระบวนการผลิต 4. วัสดุ 5. การใช้งาน 6. ความเหมาะสม
7. คุณค่า 8. การออกแบบ/การตกแต่ง
4. ขอบเขตด้านประเมินความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ประยุกต์ใช้แนวคิดของ (วิบูลย์ ลี้สุวรรณ,
2538,หน้า 90 ) ได้แก่
1. ด้านรูปแบบ 2. ด้านประโยชน์ใช้สอย 3. ด้านความสวยงาม 4. ด้านความคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
วิธีการดาเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1.การศึกษารูปแบบและเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในเขตภาคกลาง
1. ศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานในเขตภาคกลาง
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ได้แก่
1.1 กลุ่มจักสานหัวเวียง อาเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 กลุ่มจักสานพนัสนิคม อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
2. ศึกษาเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
2.1 เกณฑ์มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
2.2 ศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย (Opc)
2.3 ศึกษาหลักในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากเอกสารตารา
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3. ศึกษาแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ
3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 3 ท่าน
3.2 นักวิชาการผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 2 ท่าน
3.3 ผู้ประกอบการด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทย 3 ท่าน
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนาเกณฑ์ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
สรุปข้อมูลในขั้นตอนที่ 1 นาไปสู่การตรวจประเมินหาค่าความเที่ยงตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 3 ท่าน และนาผลที่ได้มาวิเคราะห์เปรียบเทียบในมิติต่างๆเพื่อนาไปพัฒนาและสร้างเป็นเกณฑ์ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
ขั้นตอนที่ 3 การประเมินคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานเพื่อการส่งออก
นารูปแบบของเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น ทาการหาประสิทธิภาพของเกณฑ์ โดยประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการประเมินประสิทธิภาพได้แก่ นักวิชาการด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานจากกรม
ส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์จานวน จานวน 5 ท่าน
โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 5 ระดับดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สดุ
3.51-4.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมาก
2.51-3.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สดุ ปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่น้อย
1.00-1.50 หมายถึง มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่เหมาะสมน้อยที่สุด
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาและสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน จานวน 15 รูปแบบ
โดยใช้กรอบเทคนิคการพัฒนาLuddington (อ้างใน นิรัช สุดสังข์,2543,หน้า23) คือ
1. สรุปรูปแบบ 2. เลือกเสนอความคิดเห็นที่ดีที่สุด 3. เขียนแบบเพื่อการผลิต
4. สร้างหุ่นจาลอง 5. ประเมินการออกแบบ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินคุณภาพรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการประเมินรูปแบบได้แก่ นักวิชาการด้านผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เครื่องจักสานจากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์จานวน จานวน 5 ท่าน
ขั้นตอนที่ 6 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานที่พัฒนาขึ้น
ประชากรได้ แก่ นั กศึ กษาด้ านออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ และผู้ ประกอบการ ผู้ สนใจในผลิ ตภั ณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสาน ประเมินจานวนเกิน 10,000 คน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ 370 คน (การคานวนขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane.1973.p.125) ประกอบด้วย
1. นักศึกษาทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ จานวน 150 คน 2. ผู้ประกอบการ จานวน 50 คน 3. ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมเครื่องจักสาน จานวน 170 คน
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานไทย ได้มีการจาแนกรูปแบบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานแบบดั้งเดิม (Traditional basketry products)
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในกลุ่มนี้ โดยรวมยังคงมีลักษณะของภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม
ที่มีการใช้งานที่ตรงไปตรงมาและสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจาวันภายในชุมชน ผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองการใช้งานจริง
มีการแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายกันเองภายในชุมชนเป็นส่วนมาก การออกแบบและการสร้างยังคงใช้แนวคิดแบบเก่ า
ที่เรียนรู้จากบรรพบุรุษในการสืบทอดต่อกันมา อาจจะมีเพียงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัสดุในการผลิตแค่บางส่วน
เช่น การมัด การถัก ที่แบบดั้งเดิมใช้วัสดุจากธรรมชาติคือ เถาวัลย์ เส้นใยจากพืช แต่มาในยุคปัจจุบันอาจจะนาเอา
วัสดุสังเคราะห์มาใช้ เช่น เชือก เส้นพลาสติก เป็นต้น รูปแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานกลุม่ นี้มีความเป็นอัตลักษณ์
ของตนเองที่เด่นชัดชี้เฉพาะ ที่ยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมชุมชนในปัจจุบัน ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานกลุ่มนี้
โดยมีชื่อเรียกเฉพาะได้แก่ ตะข้อง กระชัง ลอบ อีจู้ ไซ ชะนาง สวิง ตระกร้า กระจาด กระบุง ชะลอม ฯลฯ เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานแบบประยุกต์ (Applied traditional basketry products)
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในกลุ่มนี้ มีลักษณะที่นาเอาทักษะความชานาญที่เป็นภูมิปัญญา
แบบดั้งเดิมมาปรับเปลี่ยนและพัฒนารูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์จักสานแบบใหม่ โดยการออกแบบและสร้างผลงาน
ขึ้นมานั้น เน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคมยุคสมัยใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในกลุ่มนี้
มีการประยุกต์ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งด้านรูปแบบ รูปทรง การใช้งาน วัสดุในการผลิต ลวดลายจักสานและสีสนั
ในการตกแต่ง รูปแบบมีการผสมผสานกันหลากหลายตามความถนัดของช่างและความต้องการของผู้ใช้ ส่วนมาก
ผลิ ต ภั ณฑ์ที่ ผลิต ขึ้น มาจะไม่ใ ช่ เพี ย งการแลกเปลี่ ยนหรือ ซื้ อขายกั นเองเฉพาะในชุ มชนเท่ า นั้น แต่ จ ะมีการ
แลกเปลี่ยนซื้อ ขายกัน แบบเชิ งการค้ากั บบุ คคลภายนอกชุ มชน เพื่อ ให้ ตรงตามความต้อ งการของผู้ ที่ส นใจ
การออกแบบจึงประยุกต์ตามแนวคิดที่อิสระไม่มีแบบที่ตายตัว บางผลิตภัณฑ์จะถูกดัดแปลงโดยการนาเอา
ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานแบบดั้งเดิม มาประยุกต์ให้เกิดการใช้งานในรูปแบบใหม่ เช่น การนาเอาสุ่มจับปลามาดัดแปลง
ประยุกต์ให้เป็นฐานรองโต๊ะ ของประดับตกแต่งบ้านอาหารและร้านค้า การนาเอากระชังดักปลา มาสร้างให้เป็นโคมไฟ
ประดับตกแต่ง หรือการดัดแปลงเอาไซดักปลา มาย่อขนาดให้เล็กลงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกที่เกี่ยวกับ
เครื่องรางความเชื่อ เป็นต้น แต่บางผลงานก็ถูกออกแบบผลิตขึ้นมาใหม่ โดยใช้พื้นฐานความชานาญด้านช่างที่มีอยู่
เช่น กระเป๋าจักสานสุภาพสตรี กล่องใส่ทิชชูจักสาน โคมไฟจักสาน กล่องใส่เครื่องประดับ และผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
จักสานประเภทต่างๆ เป็นต้น
กลุ่มที่ 3 ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานแบบหัตถศิลป์ (Fine craftsmanship basketry products)
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในกลุ่มนี้ มีลักษณะผลงานที่ใช้ทักษะและความชานาญ
หรือจิตวิญญาณขั้นสูงในการสร้าง รูปแบบที่ออกมาจึงเปรียบได้กับผลงานทางศิลปะแขนงหนึ่งที่อาจจะต้องมีแรงบัลดาลใจ
ในการทาเป็นอย่างมาก ผลงานจึงมีความแตกต่างไปจากแบบดั้งเดิมอย่างเห็นได้ชัด ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ประเภทนี้ จึงถื อ ได้ ว่า เป็ น ผลงานแบบหัต ถศิ ลป์ มี ก ระบวนการในการสร้า งและออกแบบที่ มีค วามประณีต
ลวดลายที่เกิดขึ้นบนตัวผลิตภัณฑ์มีความแปลกตา สวยงาม ละเอียด และมีขั้นตอนในการสร้างที่ซับซ้อนยากที่ใคร
จะลอกเลียนแบบได้ การออกแบบผลิตภัณฑ์เครือ่ งจักสานประเภทนี้จึงอาจจะแฝงไปด้วยอุดมคติ ความเชื่อและประเพณี
เข้ามาเกี่ยวข้องในการทา เมื่อออกมาเป็นผลงานแล้วผลิตภัณฑ์โดยรวมจึงมีลักษณะที่ตอบสนองการใช้งานเฉพาะบางกลุ่ม
ประโยชน์ใช้สอยอาจจะเป็นแค่ส่วนรองลงมาเมื่อเทียบกับผลงานที่ถูกสร้างขึ้น รูปร่างรูปทรงอาจจะดูแล้วไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน แต่จุดเด่นที่เห็นได้ชัดของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานประเภทนี้คือรูปแบบที่แสดงออกถึงความมีคุณค่า
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ทางด้านศิลปหัตถกรรม มีเอกลักษณ์เฉพาะตน แสดงออกถึงความเป็นงานช่างฝีมือไทย มีความโดดเด่นและแตกต่าง
รูปแบบสามารถสร้างแรงจูงใจและความจรรโลงใจแก่ผู้พบเห็น
ผลการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
จักสาน
ตารางที่ 1 ตารางสรุปข้อมูลเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
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2.การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
ตารางที่ 2 ตารางการสังเคราะห์เพื่อให้ได้เกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายการ
เอกลักษณ์ความเป็นภูมิปัญญา/แสดงความเป็นไทย
ความคงไว้ศลิ ปหัตถกรรม/ความเป็นศิลปะไทย
ลักษณะทั่วไป/รูปแบบ/คุณสมบัต/ิ รูปทรง/ขนาด/
การผลิต/การผสมผสาน/ความเหมาะสม
วัสดุ
ประโยชน์ใช้สอย/การใช้งาน
ความสวยงาม
รูปลักษณ์การออกแบบความโดดเด่น/ความแตกต่าง/แสดงความมี
คุณค่า
คุณภาพ/ทนทาน แข็งแรง/ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ความประณีต
สี/ ลวดลาย/การตกแต่งสี
ตอบสนองความต้องการ/ผู้ใช้งาน/ผู้บริโภค/ราคา / ต้นทุน
รวม

จานวน
ความซ้า
13
12
11
11
11
11
9
9
8
7
7
7
116

ร้อยละ
11.0
10.0
9.5
9.5
9.5
9.5
8.0
8.0
7.0
6.0
6.0
6.0
100

จากตาราง ผลจากการสังเคราะห์ด้วยวิธีการคัดกรองข้อความที่มีความหมายใกล้เคี ยงและสอดคล้อง
กันจากความซ้า ได้นาข้อมูล มาสังเคราะห์ วิเคราะห์ สรุปผลและสร้างเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก โดยผ่านการประเมินประสิทธิภาพจากนักวิชาการ 5 ท่าน ดังนี้
1. อัตลักษณ์ไทย
1.1 ภูมิปัญญาไทย ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะที่สะท้อนความเป็นเลิศและแสดงเรื่องราว
ของความเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นจากองค์ความรู้ดั่งเดิมที่สร้างสรรค์และคิดค้นขึ้นมาเอง
1.2 ศิลปหัตถกรรมไทย ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะสะท้อนความเป็นเลิศของทักษะและ
ความชานาญที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก อันแสดงออกถึงความเป็นไทยที่ชัดเจน
1.3 มีอัตลักษณ์เฉพาะตน ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบและคุณลักษณะเป็นภูมิปัญญาจากท้องถิ่นดั้งเดิม ที่มีการพัฒนา
สร้างสรรค์แบบเฉพาะตน โดยสื่อถึงความเป็นไทย
2. รูปแบบ
2.1 ลักษณะทั่วไป ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย รูปร่างมีความเรียบร้อย สะอาด
ไม่มีเส้นขน เสี้ยน ฝุ่นผง รา ร่องรอยตานิใดๆ ดูแลรักษาง่าย
2.2 รูปแบบ ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบคุณลักษณะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความเข้ากันดีขององค์ประกอบ
โดยรวม
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2.3 คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์มีคณ
ุ สมบัตพิ ื้นฐานสูงและครบถ้วน ไม่เป็นพิษหรือทาลาย มีความแข็งแรง
คงทน
2.4 รูปทรง ผลิตภัณฑ์มีลักษณะทางด้านรูปทรงที่ สม่าเสมอ ไม่บิดเบี้ยวเอนเอียง ดูแล้วมั่งคง
แข็งแรง
2.5 ขนาด ผลิตภัณฑ์มีขนาดที่สมมาตร สมสัดส่วน เหมาะสมกับการใช้งานจริง
3. กระบวนการผลิต
3.1 การผลิต ผลิตภัณฑ์มีลักษณะในการสร้างและขึ้นรูปโดยใช้ทักษะความชานาญด้วยมือเป็นหลัก
ที่ละเอียด ติดแน่น คงทนและสมบูรณ์แบบ ถูกต้องตามแบบผลิตภัณฑ์ทแี่ สดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาหัตถกรรมไทย
3.2 การผสมผสาน ผลิตภัณฑ์มีลักษณะการผลิตแบบผสมผสานทั้งวัสดุทดแทน การประกอบ การยึด
มีความเหมาะสมเข้ากับชิ้นงานได้อย่างกลมกลืนและต้องไม่ทาให้ชิ้นงานขาดความสวยงามตามธรรมชาติ
3.3 ความเหมาะสม ผลิตภัณฑ์มีลักษณะในการสร้างที่ได้ความเหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบการใช้งาน
อันแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของหัตถกรรมไทยอย่างแท้จริง
3.4 ความประณีต ผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณ์ของความประณีตของลวดลาย การทาสี การตกแต่ง การยึดติด
การประกอบ ที่ละเอียดและสมบูรณ์แบบที่แสดงความเป็นศิลปะไทย
4. วัสดุ
4.1 วัสดุจากท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณะของวัสดุที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงคงทน ไม่มีตาหนิ
เรียบตรง มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยเป็นวัสดุจากท้องถิ่นที่มาจากธรรมชาติเป็นหลัก
4.2 รักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ควรมีลกั ษณะเป็นการนาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้เป็นหลัก และไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
4.3 ไม่มีพิษหรือทาลาย ผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณะของการใช้วัสดุมาผลิตที่มีความปลอดภัย ไม่มีพิษ
ต่อร่างกายและทาลายสิ่งแวดล้อม
5. ประโยชน์
5.1 การใช้งาน ผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณะที่บ่งบอกการใช้งานได้จริง ชัดเจน และมีประโยชน์ใช้สอย
สะดวกสบาย มีความสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์
5.2 เหมาะสมราคา ต้นทุน ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเหมาะสมราคา และต้นทุนในการสร้างผลิตภัณฑ์
5.3 ตอบสนองความต้องการ ผลิตภัณฑ์ควรมีลักษณะที่แสดงออกถึงประโยชน์ใช้สอยที่ไม่ซับซ้อน
ง่ายต่อการใช้งาน
5.4 การดูแลรักษา ผลิตภัณฑ์มีลักษณะของความแข็งแรง คงทน ง่ายต่อการดูแลรักษาและจัดเก็บ
6. ความสวยงาม
6.1 ความโดดเด่น ผลิตภัณฑ์มลี ักษณะความเหมาะสมของรูปแบบที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย
เฉพาะตนที่ไม่ซ้าใคร
6.2 กลมกลืน ผลิตภัณฑ์มีลักษณะความเหมาะสมของรูปแบบโดยรวม มีความกลมกลืนของวัสดุ
ลวดลาย สี รูปทรงสมบูรณ์แบบครบองค์ประกอบ
6.3 ความเรียบร้อย รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีลกั ษณะความเรียบร้อยของวัสดุ ลวดลาย สี รูปทรง การผสมผสาน
6.4 ความสมมาตร ผลิตภัณฑ์มีลักษณะของรูปทรง รูปร่างมีขนาดใกล้เคียงกัน ไม่บิดเบี้ยว เอนเอียง
6.5 สมสัดส่วน ผลิตภัณฑ์มีลักษณะรูปแบบสมสัดส่วน รูปทรงมีความเหมาะสมกับการใช้งาน
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7. คุณค่า
7.1 แสดงความมีคุณค่า ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่แสดงออกถึงความมีคุณค่า สื่อได้ถึงภูมิปัญญาไทย
7.2 สื่ออัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่แสดงออกถึงความมีคุณค่า โดดเด่นไม่เหมือนใคร แสดงความ
มีอัตลักษณ์เฉพาะตน
7.3 ความคิดสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะที่แสดงออกถึงความคิด สร้างสรรค์ในการออกแบบ
รูปร่าง รูปทรง ลวดลายและการใช้งานเฉพาะตนที่ไม่ซ้าใคร
8. การออกแบบ / การตกแต่ง
8.1 สี ผลิตภัณฑ์มีลักษณะการใช้สีได้อย่างเหมาะสม สม่าเสมอ กลมกลืน สวยงามยกเว้นกรณีที่มี
การย้อมไล่ระดับสี หรือสานสลับสีในชิ้นงานเดียวกัน สีต้องไม่ตก และเมื่อลูบผลิตภัณฑ์จักสานแล้วสีต้องไม่ตดิ มือ
8.2 ลวดลาย ผลิตภัณฑ์มีลักษณะต้องมีความประณีต สวยงาม สม่าเสมอ ครบถ้วน และ ถูกต้อง
ตามแบบของผลิตภัณฑ์
8.3 การตกแต่ง ผลิตภัณฑ์มีลักษณะของการตกแต่งที่เรียบร้อยของสี ลวดลาย การขึ้นรูป การผสมผสาน
ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่มีตาหนิใดๆ ครบองค์องค์ประกอบ
8.4 องค์ประกอบ ผลิตภัณฑ์มีลักษณะของรูปแบบครบถ้วนสมบูรณ์มีความเข้ากันได้ดีขององค์ประกอบ
โดยรวม
3. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพของเกณฑ์ ก ารออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งจั ก สานเพื่ อ การส่ ง ออก
ที่พัฒนาขึ้น
นารูปแบบของเกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น ทาการหาประสิทธิภาพของเกณฑ์ โดยประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ นักวิชาการ จานวน 5 ท่าน
ตารางที่ 3 แสดงผลของการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพ (N=5)
รายการประเมิน
1. อัตลักษณ์ไทย
2.รูปแบบ
3.กระบวนการผลิต
4.วัสดุ
5.ประโยชน์
6.ความสวยงาม
7.คุณค่า
8.การออกแบบ/การตกแต่ง
ผลรวมทั้งหมด

S.D. ระดับความคิดเห็น
4.58 0.65 เกณฑ์เหมาะสมมากที่สดุ
4.16 0.78
เกณฑ์เหมาะสมมาก
4.45 0.63
เกณฑ์เหมาะสมมาก
4.73 0.36 เกณฑ์เหมาะสมมากที่สดุ
4.25 0.65
เกณฑ์เหมาะสมมาก
4.16 0.77
เกณฑ์เหมาะสมมาก
4.53 0.51 เกณฑ์เหมาะสมมากที่สดุ
4.45 0.81
เกณฑ์เหมาะสมมาก
4.41 0.64
เกณฑ์เหมาะสมมาก
X

จากตารางพบว่า ระดับประสิทธิภาพของเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก
ผลรวมทั้งหมดเกณฑ์อยู่ในระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
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4.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน

5. การประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
โดยใช้เกณฑ์ที่ได้พัฒนาขึ้น 8 เกณฑ์ ได้แก่ 1. อัตลักษณ์ไทย 2.รูปแบบ 3.กระบวนการผลิต 4.วัสดุ
5.ประโยชน์ 6.ความสวยงาม 7.คุณค่า 8.การออกแบบ/การตกแต่ง ประเมินเกณฑ์โดยนักวิชาการ จานวน 5 ท่าน
ตารางที่ 4 แสดงสรุปผลการประเมินรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก (N=5)
รายการประเมิน
กลุ่มหัวเวียงพระนครศรีอยุธยา
รูปแบบที่1 กระเป๋าหวาย หมายเลข 1
รูปแบบที่2 กระเป๋าหวาย หมายเลข 2
รูปแบบที่3 กระเป๋าหวาย หมายเลข 3
รูปแบบที่4 กระเป๋าหมาย หมายเลข 4
รูปแบบที่ 5 กระเป๋าหวาย หมายเลข 5
รูปแบบที่6 ถาดรองตกแต่งและประดับ
รูปแบบที่7 ผอบเครื่องประดับ
ผลรวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

3.39
3.51
3.68
3.41
3.20
3.49
3.78
3.49

0.94
0.96
0.88
0.82
0.80
0.68
0.87
0.85

เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก
เหมาะสมปานกลาง
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ตารางที่ 4 (ต่อ)
รายการประเมิน
กลุ่มพนัสนิคมชลบุรี
รูปแบบที8่ กระเป๋าแดงลายพิกลุ
รูปแบบที9่ กระเป๋าลายน้าไหล
รูปแบบที1่ 0 กระเป๋ามรกตลายขัด
รูปแบบที1่ 1 แจกันลายขิด
รูปแบบที1่ 2 กระเป๋าลายปลา
รูปแบบที1่ 3 กระเป๋าหัวใจดอกพิกลุ
รูปแบบที่14 กระเป๋าถือลายขัด
รูปแบบที่15 ตะกร้ารองอเนกประสงค์
ผลรวม

X

S.D.

ระดับความคิดเห็น

4.73
4.51
4.30
4.42
3.55
4.95
3.36
3.32
4.14

0.33
0.53
0.65
0.61
0.64
0.04
0.77
0.82
0.54

เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมากที่สุด
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมปานกลาง
เหมาะสมมาก

จากตารางพบว่า กลุ่มหัวเวียงพระนครศรีอยุธยามีค่าเฉลี่ยผลรวมอยู่ในระดับเหมาะสมปานกลาง
มีค่าเฉลี่ย 3.49 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85 โดย รูปแบบที่ 7ผอบเครื่องประดับมีค่าเฉลี่ยผลรวมอยู่ในระดับ
เหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 3.78 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 และกลุ่มพนัสนิคมชลบุรี ค่าเฉลี่ย ผลรวมอยู่ใน
ระดับเหมาะสมมาก มีค่าเฉลี่ย 4.14, และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน0.54 โดย รูปแบบที่13 กระเป๋าหัวใจดอกพิกุล
มีค่าเฉลี่ยผลรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.95และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.04
6. การศึกษาความพึงพอใจที่มีผลต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบ
โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็น กลุ่มตัวอย่าง 370 คน (จากการ
คานวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีของ Taro Yamane.1973.p.125) ประกอบด้วย 1. นักศึกษาทางด้านออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ จานวน 150 คน 2. ผู้ประกอบการ จานวน 50 คน 3. ผู้สนใจในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสาน
จานวน 170 คนโดยประยุกต์ใช้แนวคิดของ (วิบูลย์ ลี้ สุวรรณ , 2538, หน้า 90) ได้แก่ 1. ด้านรูปแบบ 2. ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย 3. ด้านความสวยงาม 4. ด้านความคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน ที่พัฒนาเสร็จแล้วโดยมีลักษณะมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ตารางที่ 5 แสดงผลรวมการประเมินความพึงพอใจ

กลุ่มตัวอย่าง

1. ผู้ประกอบการ (N= 50)
2. นักศึกษา
(N=150)
3. บุคคลทั่วไป (N=170)
ผลรวม

กลุ่มหัวเวียงพระนครศรีอยุธยา
ระดับความ
S.D.
X
คิดเห็น
3.78
0.67
พึงพอใจมาก
4.22
0.59
พึงพอใจมาก
3.94
0.70
พึงพอใจมาก
3.98 0.65
พึงพอใจมาก

X

3.98
4.02
4.29
4.09

กลุ่มพนัสนิคมชลบุรี
ระดับความ
S.D.
คิดเห็น
0.67 พึงพอใจมาก
0.65 พึงพอใจมาก
0.63 พึงพอใจมาก
0.65 พึงพอใจมาก

จากตารางพบว่า ผลรวมระดับความพึงพอใจ กลุ่มหัวเวียงพระนครศรีอยุธยามีระดับความพึงพอใจมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 และระดับความพึงพอใจผลรวมกลุ่มพนัสนิคมชลบุรี
มีระดับความพึงพอใจมากโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.09 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65
อภิปรายผล
ในการศึกษารูปแบบของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องจักสานในเขตภาคกลาง โดยรูปแบบของการสร้างผลิตภัณฑ์
เครื่องจักสานในปัจจุบันมีอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องจักสานแบบดั้งเดิม เครื่องจักสานแบบประยุกต์ และ เครื่องจักสาน
แบบหัตถศิลป์ ในด้านของการออกแบบเครื่องจักสานนั้น ประเด็นในการออกแบบจะเป็นรูปแบบที่ผสมผสานกัน
หลากหลาย ทั้งการนาแนวคิดมาจากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัตว์ สิ่งของ การเรียนแบบรูปทรงธรรมชาติ
กับสิ่งที่ตามองเห็น บางสิ่งรูปทรงก็เกิดขึ้นจากประสบการณ์ทักษะในการผลิตและสร้างงานเฉพาะตัวของปราชญ์ท้องถิน่
รูปทรงที่ออกแบบมานั้นก็มาจากความเชื่อในเรื่องของสังคม วิถี ความเป็นอยู่ ในอีกด้านผู้ผลิตและช่างก็ได้รับอิทธิพล
จากสังคมปัจจุบันในเรื่องของการลอกเลียนแบบ การนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในสังคมมาทาการออกแบบและ
ประยุกต์ให้เข้ากับงานตัวเองหรือเพื่อออกแบบตามผู้บริโภคที่มีความต้องการในงานนั้นๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของปราณี บริบูรณ์ (สัมภาษณ์, 10 พฤศจิกายน 2540) หัวหน้าโครงการส่งเสริมฝีมือจักสานอาเภอพนัสนิคม
จังหวัดชลบุรี กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเครื่องจักสานจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา
ช่างจักสานจะผลิตเพื่อการจาหน่ายเป็นหลัก ด้านรูปทรงมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ นาเครื่องจักสานแบบดั้งเดิม
มาพัฒนา ดัดแปลง แล้วทาขึ้นมาใหม่ให้เข้ากับยุคสมัย ผลิตภัณฑ์บางชนิดได้ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่ทั้งหมด บางชนิด
มีการเลียนแบบหรือได้อิทธิพลมาจากต่างประเทศ
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ผลจากการศึกษาเกณฑ์การออกแบบเครื่องจักสานเพื่อการส่งออก ผู้วิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง นามาพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานเพื่อการส่งออก ซึ่งประกอบด้วย 8 เกณฑ์
มีรายละเอียดดังนี้ 1. อัตลักษณ์ไทย ประกอบด้วย ภูมิปัญญาไทย ศิลปหัตถกรรมไทย และมีอัตลักษณ์เฉพาะตน
2. รูปแบบ ประกอบด้วย ลักษณะทั่วไป รูปแบบ คุณสมบัติ รูปทรงและขนาด 3. กระบวนการผลิต ประกอบด้วย
การผลิต การผสมผสาน ความเหมาะสมและความประณีต 4. วัสดุ ประกอบด้วย การใช้วัสดุจากท้องถิ่น การรักษา
สิ่งแวดล้อมและไม่มีพิษหรือทาลาย 5. ประโยชน์ ประกอบด้วย การใช้งาน ความเหมาะสมราคา ตอบสนองความต้องการ
ง่ายต่อการดูแลรักษา 6. ความสวยงาม ประกอบด้วย มีความโดดเด่น มีความกลมกลืน ความเรียบร้อย ความสมมาตร
และสมสัดส่วน 7. คุณค่า ประกอบด้วย การแสดงความมีคุณค่า สื่ออัตลักษณ์ และความคิดสร้างสรรค์ 8. การออกแบบ
/การตกแต่ง ประกอบด้วย สี ลวดลาย การตกแต่งและองค์ประกอบ โดยรูแบบของเกณฑ์มีความสอดคล้ องกับ
ศักดิ์ชาย สิกขา (2548,บทคัดย่อ) ได้ กล่าวถึง แนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมอาจจะสรุปได้เป็น 3 ด้าน
คือ ด้านวัสดุ ด้านกระบวนการผลิต และด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (2547-2550, มปน.) ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน
ได้แก่ ลักษณะทั่วไป รูปทรง การใช้สีและการตกแต่ง ลวดลาย วัสดุ การผสมผสานการใช้วัสดุอื่น การผลิตขึ้นรูป
สิ่งที่แสดงถึงอัตลักษณ์ รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดสุนันทา อินทร์พงษ์พันธ์ (2552) ได้กล่าวว่าสินค้าหัตถกรรม
หมายถึง สิ่งที่ต้องใช้ฝีมือในการประดิษฐ์และมีความงามด้านศิลปะแฝงอยู่ โดยอาจจะใช้เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่ อ งทุ่ น แรง ช่ ว ยในการผลิ ต และมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยีม าพั ฒ นากระบวนการผลิ ตหั ต ถกรรมให้ มี คุณภาพ
ได้มาตรฐานตลอดจนการปรุงแต่งความงามของศิลปะในงานหัตถกรรม เพื่อสนองความต้องการทางจิตใจและคตินิยม
ความเชื่อรวมทั้งประโยชน์ใช้สอยทางร่างกายให้สอดคล้องกัน งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นศูนย์รวมของ สหวิทยาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปะ วิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีคุณค่าทางศิลปะวิทยาศาสตร์ สังคม ศาสนา และ
วัฒนธรรม เป็นเอกลักษณ์ประจาชาติและสืบทอดเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ
แนวคิดในการประยุกต์การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในปัจจุบัน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
แนวคิดในการออกแบบของกลุ่มจักสานก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางด้านรูปทรง การผลิต วัสดุ ในด้านรูปทรง
ก็มีการประยุกต์ตามตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่อาจจะไม่เปลี่ยนแปลงมากเพราะในเรื่องของข้อจากัดของช่างที่มีอยู่
การผลิตงานอาจจะไม่เทียบเท่ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัสดุก็สาคัญ เพราะวัตถุดิบในปัจจุบัน
ธรรมชาติก็เริ่มจะหมดไป เลยต้องทาให้กลุ่มผู้ผลิตจาเป็นต้องมีการประยุกต์ในเรื่องของวัสดุทดแทน หรือการ
ผสมผสานกับวัสดุชนิดอื่นเพื่อความเหมาะสมกับงาน และความอยู่รอด แต่สิ่งที่ตามมาก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณค่า
ทางความงามในตัวผลิตภัณฑ์อาจจะหมดไป แต่ก็เป็นทางออกอีกทางเกี่ยวกับการประยุกต์ในการออกแบบ
เพื่อตอบสนองผู้บริโภคและการอยู่รอดของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์ (2533, หน้า 117)
ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หัตถกรรมว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยหลายประเภทมีการพัฒนาให้สอดคล้อง
กับกาลสมัยมากขึ้นในหลายด้าน คือ ด้านหน้าที่ใช้สอย มีการเพิ่มหน้าที่ใช้สอยตามปกติของงานหัตถกรรมบางประเภท
ด้านผู้ใช้ มีการใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันอย่างทั่วถึง ด้านราคา มีการปรับปรุงให้สูงขึ้นกว่าเดิมจากแหล่งผลิต
ด้านขนาดจากปกติมาเป็นขนาดใหญ่และเล็ก เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับแนวคิดของ สาวิตรี เจริญพงศ์
(2537,หน้า 120) ได้กล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงจากลักษณะเดิมของเครื่องจักสานว่า มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใช้สอย
รูปทรงได้ถูกประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของตลาดและหน้าที่ใช้สอยแบบใหม่
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ข้อเสนอแนะ
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ จังหวัดชลบุรี ควรกาหนดเป็นแผนงานด้านวัฒนธรรมของจังหวัด
เพื่อให้การสนับสนุนและยกย่องช่างฝีมือที่ผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้เป็นปราชญ์พื้นบ้านมีหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอด
ภูมิปัญญาสู่ชาวบ้านและชุมชนที่สนใจ ตลอดจนรณรงค์เพื่อสร้างจิตสานึกความภาคภูมิใจและค่านิยมใหม่ต่อผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของบรรพบุรุษ ให้เกิดกับคนในจังหวัด และเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
งานฝีมือเหล่านี้
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรจัดให้มีสถานที่ถาวรเพื่อรวบรวมผลงานหัตถกรรมพื้นบ้านทุกชนิดไว้ด้วยกัน
ตลอดจนมีการบันทึกขั้นตอนวิธีผลิตงานหัตถกรรมที่ทรงคุณค่าเหล่านี้ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้คนรุ่นหลัง
ได้มีเอกสารตาราศึกษาต่อไป
3. ชุมชนต้องมีจิตสานึกร่วมกันในการรณรงค์ใช้สิ่งของเครื่องใช้ที่ผลิตขึ้นจากงานหัตถกรรมไทย ทั้งนี้
เพื่อเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ไม่ให้ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าเหล่านี้สูญหาย ช่วยกันสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมไปสู่
ลูกหลาน แต่อย่างไรก็ตามมิใช่ว่าจะให้เลิกใช้นวัตกรรมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ไปเสียทั้งหมด ควรใช้สติพิจารณาดูว่า
หากยังใช้สิ่งของที่ผลิตขึ้นจากภูมิปัญญาเดิมแล้วไม่มีผลกระทบอะไรต่อวิถีชีวิตเราก็ควรที่จะเลือกใช้
ข้อเสนอแนะเพื่อทาการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยถึงปัจจัยที่ส่งผลระหว่างผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครือ่ งจักสานร่วมกับงานหัตถกรรม
พื้นบ้านอื่น ๆ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ จังหวัดชลบุรี หรือพื้นที่อื่น ๆในภูมิภาคต่างๆ
2. ควรศึกษาวิจัยถึงการสืบสานคุณค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานในภูมิภาคต่างๆทั้งภาคกลาง เหนือ
ใต้และภาคอีสาน เพื่อให้มีคุณภาพที่ดีและสามารถส่งออกได้ ในด้านต่าง ๆ ที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่
ใกล้เคียง
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