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บทคัดยอ 

 โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตนสาด อ.หนองเเกว จ.เชียงใหม เพ่ือการออกแบบและ
พัฒนาเปาสานสตรีจากตนสาด เนื่องจากศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออนมีผลิตภัณฑกระเปาสานท่ีมีรูปทรงดั้งเดิม 
ไมไดตามแทรนดตามสมัยทําใหยอดของผูบริโภคลดลง โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตนสาดมี
จุดประสงคเพ่ือ ออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตนสาดใหมีรูปรางรูปทรงท่ีแตกตางจากเดิมออกไปและ
สามารถเขาถึงสุภาพสตรีไดทุกเพศทุกวัย มีการใชงานหลากหลายรูปแบบ มีความสะดวกสบายในการใชงาน ผูออกแบบ
จึงออกแบบใหมีความสวยงามนาสนใจ แสดงความเปนเอกลักษณที่มาจากชุมชนคือ สาด และการออกแบบรูปราง
รูปทรงและลวดลายของกระเปาท่ีไดแรงบันดาลใจมาจาก บาหลี มีสีสันดึงดูดความสนใจสามารถแมชกับเสื้อผาไดหลาย
แนว  
 การออกแบบเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑกระเปาสานสตรีจากตนสาด เพ่ือท่ีจะไดรูผลความตองการ
ของผูบริโภคกระเปาสานสตรีจากตนสาดไปใชงานเพ่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพของกระเปาสานสตรีจากตนสาด ไดแก 
กระเปาถือ กระเปาสายพายไหล กระเปาคลัทช กระเปาคลองแขน และกระเปา messenger bag วามีประสิทธิภาพท่ี
แข็งแรง ทนทาน และอยูคูความสวยงามสมกับราคาที่จะตองเสียไป 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชงานกระเปาสานสตรีจากตนสาด ไดแก กระเปาถือ กระเปาสายพายไหล 
กระเปาคลัทช กระเปาคลองแขน และกระเปา messenger bag ของศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออนวาการที่
ผูบริโภคซื้อสินคานี้ไปจะตองมีความพึงพอใจของผูใชการเปาสานสตรีจากตนสาด พอใจท่ีจะซื้อราคาน้ี พอใจในสินคาที่
มีผลิตภัณฑที่ดี พอใจในการออกแบบและคัดสรรมาเปนอยางดี 
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The design and development of women bag from Ton Splash, 
Nong Kaew District, Chiang Mai Province 
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1Bachelor of science Technolge Product Design 
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ABSTRACT 

 The design and development of ladies bag from Ton Splash, Nong Kaew District, Chiang Mai 
Province, for designing and developing lady woven bags from Ton Splash. Since the soft mat 
weaving products distribution center has woven bag products in their original shape Did not follow 
the trend in the past, resulting in the decrease in the amount of consumers The design and 
development of ladies bag from Ton Splash project is intended toDesign and develop women 
weaving bags from splashing trees to have different shapes and shapes and can reach women of all 
ages There are many applications. Convenient to use The designer therefore designed to be 
attractive and attractive. Show the uniqueness that comes from the community, namely splash and 
design. The shape, the shape and the pattern of the bag inspired by Bali are colorful, attract 
attention, can match with many clothes. 
 Design to study the effectiveness of women bag products from Ton Sai In order to know the 
consumer's needs, weaving bags from Ton Splash to use in order to consider the effectiveness of 
Lady Splash Bags, such as handbags, shoulder straps Clutch bag Shoulder bags and messenger bags 
that are robust, durable, and paired with the beauty that is worth the price. 
 To study the satisfaction of users of woven bags from Ton Splash, such as handbags, 
shoulder straps Clutch bag Shoulder bags and messenger bags at the Mat Soft Weaving Center say 
that consumers buying this product must be satisfied by the users. Satisfied to buy this price 
Satisfied with the product that has good products. Satisfied with the design and selection as well. 
 
Key words: Lady Weave Bag, Ton Splash, Nong Kaew District, Chiang Mai Province. 
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บทนํา 
 
 ในปจจุบันตลาดรวมของตลาดกระเปานักวิจัย
นักวิเคราะหคาดวาตลาดโลกกระเปาจะขยายที่เติบโต 
ลง CAGR เกือบ 6% ระหวาง 2016-2020 กระเปา
และสัมภาระที่เกี่ยวของผลิตภัณฑจะไมมีประโยชน
เพียงผลิตภัณฑ แตพวกเขายังถือวาเปนอุปกรณเสริมที่
ทันสมัยเพ่ือการเดินทางสะดวก กําลังขยายตัวเพ่ิมขึ้น
ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวทั่วโลกในชวงปที่ผานมา
เปนหนึ่งในโปรแกรมควบคุมที่สําคัญวิกฤติการเติบโต
ของตลาด หลายประเทศจะใหการสนับสนุนอยาง
ตอเนื่องเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การ
ทองเท่ียวเปนอยางมากชวย GDP ของประเทศป 2558 
ไดเห็นการปกครองของภูมิภาค APAC 

แฟชั่นกระเปาที่เปนที่นิยมสวนใหญจะเปน
จําพวก กระเปาถือ กระเปาเดินทาง กระเปาสะพาย
ขางกระเปาเปนักเรียน และ ยาม ซึ่งมีทั้งแบบหนังและ
แบบผาขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคล และความ
สะดวกใชในสถานการณตางๆ อยางไรก็ดี กระเปาแต
ละแบบจะเจาะกลุมลูกคาในวัยแตกตางกันอยางอาทิ
กระเปาถือและกระเปาสะพายขางจะเจาะกลุมวัย
กลางคนหรือวัยทํางาน สวนกระเปาเปนั้นจะเนนไปที่
กลุมวัยรุน ในปจจุบันมีการรณรงคใชกระเปาผาหรือถุง
ผาเพื่อลดปญหาภาวะโลกรอนเพ่ิมมากขึ้น เพราะถุงผา
ไมไดแครักษาสิ่งแวดลอมแตยังสามารถนํากลับมาใช
ประโยชนไดหลายครั้ง ซึ่งในหลายๆประเทศสงเสริมให
คนหันมาใช ถุ งผ าแทนถุงพลาสติก  หรือ  สินค า
หัตถกรรมที่ทํามาจากวัสดุธรรมชาติ จึงทําใหกลายมา
เปนแฟชั่นอีกแบบหน่ึงในยุคนี้ 

ศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออน ตั้งอยูที่ 
บานเลขที่ 6/1 บานสันทรายพัฒนา ต.หนองแกว อ.
หางดง จ.เชียงใหม 50230 ผูกอตั้งชื่อ นาง พรรณี 
อินต ะ รั ตน  ชื่ อ เ ล น  แม ตุ ย  อายุ  61  ป  เ ริ่ มทํ า
กระบวนการสานเส่ือออนตั้งแตอายุ 20 ป -จนถึง
ปจจุบัน เคยทํากระเปาสานจากเสื่อออนสงขายใน
โครงการ  otopในป  พ .ศ .2546-2548 ปจจุบันมี
ผลิตภัณฑการสานเสื่อออน ไดแก กระเปาสะพาย 
กระเปาถือ และกระเปาใสเหรียญกระเปาสานเสื่อออน

ในไทยเปนการสงเสริมฝมือหัตกรรมของชุมชนใน
หมูบาน ที่มีฝมือในการทํางานจักสานชิ้นงานที่จัดทําขึ้น
ดวยฝมือ  หรือเครื่องมือที่ถืออยู ในมือ  หรือดวย
เครื่องจักร ที่ใชมือหรือเทาเปนตัวควบคุมใหเดินหรือ
หยุด เพ่ือตอบสนองตอผูบริโภคและเพ่ิมมูลคาสินคา
ใหกับชุมชน 

การจักสานตนสาด สาดมีคุณสมบัติที่โดดเดน
คือ เวลาตัดตนสาดมาทําวัสดุตนสาดจะงอกขึ้นมาใหม
ได โดยตามธรรมชาติไมตองปลูกซ้ํา ดานความทนทาน
สามารถโดนน้ําไดเพราะใชวัสดุจากผิวของตนสาดท่ีมี
คุณสมบัติคือผิวมัน และคุณสมบัติพิเศษคือผิวมันจึงไม
ทําใหเกิดความช้ืนไมเกิดราขึ้น ความเลื้อมความเงาของ
สีผิวตนสาดเปนสีที่เกิดจากธรรมชาติที่มีความสวยงาม
และแตกตางจากวัสดุอื่น 

จากการศึกษาขอมูลดังกลาวผูวิจัยมีความ
สนใจท่ีจะออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตน
สาด จากศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเส่ือออน มุงเนน
ในการออกแบบและพัฒนากระเปาสานจากตนเส่ือเพ่ือ
นํ ามาประยุ กต ให เข ากับปจจุบันและทันสมัยมี
ประโยชนใชสอยใหมากท่ีสุดจึงไดออกแบบกระเปาสาน
สตรีจากตนเสื่อออนใหมีพ้ืนที่ในการจัดเก็บของที่ดี งาย 
สะดวก และทนทานแข็งแรง และมีรูปทรงลวดลายท่ี
สวยงามและการออกแบบใหมีความหลากหลายของ
กระเปาสานซึ่งจะจัดทําท้ังหมด 1 คอเล็คชั่นจะมี
ทั้งหมด 5 แบบ ซึ่งจะเปนกระเปาสานสะพายสตรีที่จะ
เนนกลุมบุคคลคือผูหญิงชวงวัยเรียนและวัยทํางาน
แตกตางกันออกไปเปนตน 

 
          วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือการออกแบบและพัฒนากระเปาสาน
สตรีจากตนสาดจากศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อ
ออน 

 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของกระเปาสาน
สตรีจากตนสาดจากศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อ
ออน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอ
กระเปาสานสตรีจากตนสาดจากศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑสานเสื่อออน 
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 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานประชากรท่ีมีอายุระหวาง 18-50 ป ใน
จังหวัดเชียงใหม ดานกลุมประชากรในศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑสานเสื่อออน 
 2. ดานกลุมตัวอยาง ผูบริโภค 95 คน 
ผูประกอบการ 5 คน 
 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การ ศึกษา รูปแบบสร า งสรรค โ คร งการ
ออกแบบและและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตนสาด
จากศูนย จํ าหนายผลิตภัณฑสานเสื่ อออนกรอบ
แนวความคิดในการวิจัยตามวัตถุประสงค ดังนี้ 
 กรอบแนวความคิดเพ่ือศึกษาและรวบรวม
ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับผลิตภัณฑและเอกลักษณโดย 
วิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 
 - เร่ิมจากสํารวจความตองการของลูกคาใน
ทองตลาด 
 - เริ่มจากการดูรูปสินคาทั่วไปของทองตลาดท่ี
นาสนใจในกลุมลูกคา 
 - เริ่ม sketch แบบเพ่ือหาความแตกตางและ
ความแปลกใหมท่ีลูกคานาจะสนใจ 
 - นํามาพัฒนาจากรูปแบบเดิมที่แปลกใหมกวา
โดยการ เริ่มทํา I dea Sketch 
 -นําแบบรางที่ไดมาทําการพัฒนา 
 - ทําเปนชุดสําหรับรูปทรงหลายรูปแบบ 
 - เริ่มขึ้นโมเดล 
 - จัดเตรียมวัสดุและอุกรณใหพรอม 
 - นําผาและอุปกรณเสริมที่ใชสําหรับการผลิต
มาตัดเตรียมกอนประกอบชิ้นงาน 
 - เ ย็บส วนที่ ตั ด เต รียมไว ตั ดแต งทรง ให
เรียบรอย 
 - เก็บรายละเอียดทุกสวนกอน 
 - กรอบแนวคิด “ทฤษฎีความพึงพอใจ 
เกี่ยวกับการตองการของลูกคา” เปนการวิเคราะห 
ความพึงพอใจของลูกคาเปนการวัดคาผลิตภัณฑ
ทั้งหมดของบริษัทสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยการศึกษารูปแบบและ
สรางสรรคผลิตภัณฑจากผาปาเตะและเส่ือออนคร้ังนี้
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนน้ี 
 ขอมูลทุตยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การศึกษาคนควาขอมูลที่มีผูรวบรวมไวดังนี้ 
 
 - ขอมูลทางอินเตอรเน็ต 
 - หนั งสื อวิ ชาการ  บทความ  สารนุกรม 
วิทยานิพนธและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 - แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซึ่งได
จากการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล 
จากกลุมตัวอยางเปาหมายจํานวน 90 คน 
 
                    การวิเคราะหขอมูล 
 การวิ เคราะหขอมูลผู วิจัยนําขอมูลที่ เก็บ
ร ว บ ร ว ม ไ ด ม า ต ร ว จ ส อบ ค ว า ม ส มบู ร ณ ข อ ง
แบบสอบถาม ทุกฉบับโดยเลือกเฉพาะฉบับที่สมบูรณ
มาทําการ วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑตอไป 
 
  ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบและพัฒนา
กระเป าสานสตรีจากตนสาด  ของศูนยจํ าหนาย
ผลิตภัณฑสานเสื่อออน ต.หนองแกว จ.เชียงใหม ได
พัฒนาแบบสมบูรณดังนี้ 
 การออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจาก
ตนสาด เริ่มจากการท่ีมีแรงบันดาลใจจากการทองเท่ียว
ในจั งหวัดบาหลี  ประเทศอินโดนิ เ ซีย  เปนการ
ผสมผสานวัสดุทองถิ่นคือ สาด และวัสดุทองถิ่นของ
ชาวบาหลีคือ ผาปาแตะ 
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 เริ่มแรกคือการจัดทํา มูดบอรด  

  ภาพที่ 1 แสดงมูดบอรด 
 
 รูปทรงของกระเปาไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
กําแพงของวัด Lampuyang temple โดนการกลับหัว
กําแพงลง 
 

  ภาพที่ 2 แสดงมูดบอรด 
 

รูปสามเหล่ียมดานหนากระเปาสานสตรีจาก
ตนสาดไดรับแรงบันดาลใจมาจากสามเหลี่ยมของ วัดบู
โรพุธโธ 

  ภาพที่ 3 แสดงมูดบอรด 
 

หวงคลองแขนของกระเปาสานสตรีจากตน
สาดไดรับแรงบันดาลใจมาจากหวงดักฝน ซึ่งเปนของที่
ระรึกของบาหลี 

 

 

  ภาพที่ 4 แสดงมูดบอรด 
 
 สายกระเปาสานสตรีจากตนสาดไดรับแรง
บันดาลใจมาจากวัสดุเดิมของกระเปาสานจากบาหลี 
 

  ภาพที่ 5 แสดงมูดบอรด 
 
 ขั้นตอนการทํา I DEA SKETCH ประกอบไป
ดวยกระเปาถือ กระเปาสายพายไหล กระเปาคลัทช 
กระเปาคลองแขน และกระเปา messenger bag 
 

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการทํา I DEA SKETCH 
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 ขั้นตอนการทํา I DEA DEVERLOP ประกอบ
ไปดวยกระเปาถือ กระเปาสายพายไหล กระเปาคลัทช 
กระเปาคลองแขน และกระเปา messenger bag 
 

 
ภาพที่ 7 แสดงขั้นตอนการทํา I DEA DEVERLOP 

 
 ขั้นตอนการทํา SKETCH DESIGN ประกอบไป
ดวยกระเปาถือ กระเปาสายพายไหล กระเปาคลัทช 
กระเปาคลองแขน และกระเปา messenger bag 

 
 ภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการทํา    SKETCH 

DESIGN 
 

กระบวนการเร่ิมผลิตกระเปาสานสตรีจากตนสาด 

 

 

 

ภาพที่ 9 แสดงของรูปภาพการสานสาดใหเกิด
ลวดลาย 
 
 นําผาที่จะซับดานในกระเปามาติดทับกระดาษ
แข็งโดยใชกาวเทค 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 แสดงของรูปภาพนําผาที่จะซับดานใน
กระเปามาติดทับกระดาษแข็งโดยใชกาวเทค 

 
 วัดขนาดรูปทรงของกระเปา แลวนําแตละชิ้น
มาติดกับสาดโดยใชกาวลาเทคเปนตัวยึดแตละมุมให
ตรงกัน 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 แสดงของรูปภาพวัดขนาดรูปทรงของ
กระเปา แลวนําแตละชิ้นมาติดกับสาดโดยใชกาวลา

เทคเปนตัวยึดแตละมุมใหตรงกัน 
  

นําไปเย็บขอบใหมีการยึดระหวางสาดกับ
กระดาษแข็งใหมีความแข็งแรงและตัดสาดสวนที่เกิน
ออกไป 
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ภาพที่ 12 แสดงของรูปภาพการนําไปเย็บขอบใหมีการ
ยึดระหวางสาดกับกระดาษแข็งใหมีความแข็งแรงและ

ตัดสาดสวนที่เกินออกไป 
 
 นําชิ้นสวนที่เย็บติดกันเรียนรอยแลว จึงนํา
ชิ้นสวนนั้นไปเย็บติดกับผารูปสามเหลี่ยม 

ภาพที่13 แสดงของรูปภาพการนําชิ้นสวนท่ีเย็บติดกัน
เรียนรอยแลว จึงนําชิ้นสวนนั้นไปเย็บติดกับผารูป

สามเหลี่ยม 
 
 การเก็บขอบไมใหเห็นสาดโดยการใชผาเปน
การเก็บขอบ 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงของรูปภาพการเก็บขอบไมใหเห็นสาด
โดยการใชผาเปนการเก็บขอบ 

 
 
 
 

การนําแตละชิ้นสวนมาเย็บประกบกันใหไดรูป
ผลิตภัณฑกระเปาสานจากตนสาด 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่15 แสดงของรูปภาพการนําแตละชิ้นสวนมาเย็บ
ประกบกันใหไดรูปผลิตภัณฑกระเปาสานจากตนสาด 

 
 การตอกหูกระเปา 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่16 แสดงของรูปภาพการตอกหูกระเปา 

 
วัดหนังเทียม ตัดใหมีขนาด 1 นิ้ว เพ่ือนําไปทํา

สายกระเปา 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17 แสดงของรูปภาพการวัดหนังเทียม ตัดใหมี
ขนาด 1 นิ้ว เพื่อนําไปทําสายกระเปา 
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 การตกแตงขอบสายกระเปาให เกิดความ
สวยงาม 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 18 การตกแตงขอบ 
 
 ใสตัวเลื่อนและใสตัวคลองหูกระเปา 

ภาพที่ 19 ใสตัวเลื่อนและใสตัวคลองหูกระเปา 
 
การใสหนังเทียมเปนรูปสามเหลี่ยมสําหรับการใส
กระดุมเพ่ือปดกระเปา 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 20 แสดงของรูปภาพการใสหนังเทียมเปนรูป
สามเหลี่ยมสําหรับการใสกระดุมเพ่ือปดกระเปา 

ใสโลโกใหเรียบรอย 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 แสดงของรูปภาพการใสโลโกใหเรียบรอย 

 ผ ล ก า ร อ ภิ ป ร า ย ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ห า
ประสิทธิภาพของการศึกษาโครงการออกแบบและ
พัฒนากระเปาสานสตรีจากตนสาด ของศูนยจําหนาย
ผลิตภัณฑสานเสื่อออน ต.หนองแกว จ.เชียงใหม มี
ผูใชบริการ 95 คน โดยจํานวนเจาะจงในแตละดานทั้ง
ดานปญหาตางๆ การใชงาน ดานความปลอดภัย ดังนี้
ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่สํารวจการใชงานของกลุม สุภาพสตรี 
ในจังหวัดเชียงใหม และไดเขาไปสอบถามเก่ียวกับการ
ใชงานกระเปาสานสตรีจากตนสาด ขอเสนอแนะผูวิจัย
เลยเห็นปญหาตางๆ เชน หูหิ้วกระเปาเปนพลาสติกที่
สามารถแตกไดงาย กระเปาดานในควรท่ีจะมีซิปใส 
ผูวิจัยจึงไดทําการออกแบบ และพัฒนาแบบใหดี
กวาเดิม เพ่ือจะแกปญหาใหนอยลงหรือหมดไป 
 
 ตารางท่ี1 แสดงคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย 
เกณฑการประเมิน x ̄ SD ระดับ 

1. ขนาดของกระเปา
สานสตรีจากตนสาด 

4.37 0.75 มาก 

2. ขนาดของกระเปา
สานสตรีจากตนสาด 

4.37 0.75 มาก 

 
 ดานประโยชนการใชสอย 
 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตน
สาด ของศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออน ต.หนอง
แกว จ.เชียงใหม วิเคราะหโดยการใชจํานวนนับโดย
แทนเปนลําดับตัวเลข 5 มีคามากที่สุด และแทน 1 มี
คานอยที่สุด พบวาการคุณสมบัติดานประโยชนใชสอย
พัฒนาโครงการออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรี
จากตนสาด ถูกตองตามเปาหมายที่ตั้งไว อยูในเกณฑ 
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มากขนาดของกระเปาสานสตรีจากตนสาด อยูในเกณฑ 
มาก คา x̄ 4.37 คา S.D 0.75 น้ําหนักของกระเปาสาน
สตรีจากตนสาด อยูในเกณฑ มาก คา x̄ 4.20 คา S.D 
0.72 
 
ตารางท่ี2 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน 
เกณฑการประเมิน x ̄ SD ระดับ 

1. ดานความ
สะดวกสบายในการใช
งานกระเปาสานสตรี
จากตนสาด 

4.22 0.80 มาก 

2. มีความ
สะดวกสบายในการ
เคลื่อนยาย 

4.26 0.80 มาก 

3. มีความเหมาะสม
กับผูใชงาน 

4.15 0.81 มาก 

 
 ดานความสะดวกสบายในการใชงาน 
 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตน
สาด ของศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออน ต.หนอง
แกว จ.เชียงใหม วิเคราะหโดยการใชจํานวนนับโดย
แทนเปนลําดับตัวเลข 5 มีคามากที่สุด และแทน 1 มี
คานอยที่สุด พบวาดานความสะดวกสบายในการใชงาน
กระเปาสานสตรีจากตนสาด อยูในเกณฑ มาก คา x̄ 
4.22 คา S.D 0.80 รองลงมา มีความสะดวกสบายใน
การเคล่ือนยาย อยูในเกณฑ มาก คา x̄ 4.26 คา S.D 
0.80 มีความเหมาะสมกับผูใชงาน อยูในเกณฑ มาก 
คิดเปนคา x̄ 4.15 คา S.D 0.81 
 
ตารางท่ี3 ดานความสวยงาม 
เกณฑการประเมิน x ̄ SD ระดับ 

1. มีรูปแบบท่ี
นาสนใจ 

4.49 0.69 มาก 

2. มีลวดลายที่
นาสนใจ 

4.46 0.77 มาก 

3. สีที่ใชเหมาะสมกับ
กระเปาสานสตรีจาด
ตนสาด 

4.25 0.91 มาก 

 

 ดานความสวยงาม 
 จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
โครงการออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตน
สาด ของศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออน ต.หนอง
แกว จ.เชียงใหม วิเคราะหโดยการใชจํานวนนับโดย
แทนเปนลําดับตัวเลข 5 มีคามากที่สุด และแทน 1 มี
คานอยท่ีสุด พบวามีรูปแบบที่นาสนใจ อยูในเกณฑ 
มาก คิดเปนคา x̄ 4.47 คา S.D 0.69 รองลงมา มี
ลวดลายท่ีนาสนใจ อยูในเกณฑ มาก คิดเปนคา x̄ 4.46 
คา S.D 0.77 สีที่ใชเหมาะสมกับกระเปาสานสตรีจาด
ตนสาดผูใชงาน อยูในเกณฑ มาก คิดเปนคา x̄ 4.25 
คา S.D 0.91 
 
  อภิปรายผลวิจัย 
 จากการศึกษาโครงการออกแบบและพัฒนา
กระเป าสานสตรีจากตนสาด  ของศูนยจํ าหนาย
ผลิตภัณฑสานเสื่อออน ต.หนองแกว จ.เชียงใหม ผูวิจัย
เสนอแนะประเด็นในการอภิปรายผลดังนี้ 
 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 เพ่ือการออกแบบ
และพัฒนาเปาสานสตรีจากตนสาด เนื่องจากศูนย
จําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออนมีผลิตภัณฑกระเปา
สานที่มีรูปทรงด้ังเดิม ไมไดตามแทรนดตามสมัยทําให
ยอดของผูบริโภคลดลง โครงการออกแบบและพัฒนา
กระเป าสานสตรี จ ากตนสาดมีจุ ดประสงค เ พ่ื อ 
ออกแบบและพัฒนากระเปาสานสตรีจากตนสาดใหมี
รูปรางรูปทรงที่แตกตางจากเดิมออกไปและสามารถ
เข าถึ งสุภาพสตรี ไดทุ ก เพศทุกวัย  มีการใช งาน
หลากหลายรูปแบบ มีความสะดวกสบายในการใชงาน  
 ผูออกแบบจึงออกแบบใหมีความสวยงาม
นาสนใจ แสดงความเปนเอกลักษณที่มาจากชุมชนคือ 
สาด และการออกแบบรูปรางรูปทรงและลวดลายของ
กระเปาที่ไดแรงบันดาลใจมาจาก บาหลี มีสีสันดึงดูด
ความสนใจสามารถแมชกับเสื้อผาไดหลายแนว โดยมี
ผลิตภัณฑดังตอไปนี้ไดแก กระเปาถือ กระเปาสายพาย
ไหล กระเปาคลัทช กระเปาคลองแขน และกระเปา 
messenger bag 
 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 การออกแบบเพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑกระเปาสานสตรีจาก
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ตนสาด เพ่ือที่จะไดรูผลความตองการของผูบริโภค
กระเปาสานสตรีจากตนสาดไปใชงานเพ่ือคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของกระเปาสานสตรีจากตนสาด ไดแก 
กระเปาถือ กระเปาสายพายไหล กระเปาคลัทช 
กระเปาคลองแขน และกระเปา messenger bag วามี
ประสิทธิภาพที่แ ข็งแรง  ทนทาน  และอยูคูความ
สวยงามสมกับราคาที่จะตองเสียไป 
 วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 การออกแบบเพ่ือ
ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคตอกระเปาสานสตรี
จากตนสาดจากศูนยจําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออน 
ดานประโยชนดานการใชสอย ดานความสะดวกสบาย
ในการใชงาน ดานความสวยงาม 

  
  เอกสารอางอิง 
 พรรณี อินตะรัตน.(2560) ประวัติของศูนย
จําหนายผลิตภัณฑสานเสื่อออน ตําบล หนองแกว 
จังหวัด เชียงใหม 
 bag-supplier.2562.กระเปาโลกตามตลาด 
[Online] .Availabe : http: 
supplier.com/news/global- luggage-market-
2016 
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