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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบกระเป๋าและพัฒนาชุดกระเป๋าเดินทางจากผ้าไทลื้อ บ้านลวงใต้ ต.เชิง
ดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เพ่ือพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง กลุ่มต าบลบ้านลวงใต้ ปัจจุบันกระเป๋าจากผ้า
ไทลื้อ มีรูปแบบสินค้าที่ไม่หลากหลาย เพราะผู้ผลิตยังคงวนเวียนอยู่กับรูปแบบเดิม ๆ ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่
จะน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพ่ิมมูลค่า ผลิตสินค้าในรูปแบบใหม่ออกแบบสร้างสรรค์ให้สามารถเพ่ิมโอกาสในการส่งออก
กระเป๋าเดินทางจากผ้าไทลื้อ ไปยังต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ จากกระเป๋าเดินทางจะมีเอกลักษณ์เฉพาะ และการ
น าลวดลายของผ้าทอมาใช้ให้เกิดความน่าสนใจ ที่จะเป็นเอกลักษณ์ของกระเป๋าเดินทางจากผ้าไทลื้ออีกอย่าง พร้อม
รูปทรงที่ออกแบบใหม่ให้มีความทันสมัย โดยที่การออกแบบให้หลักการออกแบบ 3 ด้านและหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากที่สุด ได้แก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดับ ดี จากผลรวมค่าเฉลี่ย x̄ = 
4.39 ,S.D = 0.118 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ด้านความสวยงามโดยจากผลรวมค่าเฉลี่ย x̄ = 4.41 , S.D = 0.149 
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก และด้านต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับ ดีจากผลรวมค่า x̄ = 4.48 , S.D = 0.150 อยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพมาก เป็นต้น แต่ยังคงมีภูมิปัญญาชาวบ้านแฝงด้วยการออกแบบและพัฒนานี้ เพ่ือให้เกิดผลิตภัณฑ์
ใหม่และส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน และพัฒนาแก่ผู้ที่มีความสนใจและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ : ชุดผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทาง, กลุ่มหัตถกรรมผ้าไทลื้อบ้านลวงใต้, อ าเภอดอยสะเก็ต 
     จังหวัดเชียงใหม่ 
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Abstract 

The purpose of this research was to design luggage set and develop luggage from Tai Lue 
fabric of Ban lung Tai, Doi Sakat Chiangmai to develop design of set luggage product, currently bags 
or luggage set from Tai Lue fabric. There are not many product formats. Because the producers are 
still circling with the original forms, therefore, the researchers want to use local wisdom to add 
value and Produce products in new formats, creative designs that can increase the opportunity for 
export and marketing and make it interesting With a shape ,In which the design provides 3 design 
principles and averages Standard deviation Resulting in the highest quality of products, which are, in 
terms of usability, at a good level, from the average value of x̄  = 4.39, S.D = 0.118, which is in a 
very efficient level In terms of aesthetics, with the average total of x̄  = 4.41, SD = 0.149 at a very 
effective level. And the cost of production is at Good from the sum of values x̄  = 4.48, S.D = 0.150 
is at a very effective level, But still have local wisdom This design and development To create new 
products and promote the livelihood of villagers And to be a role model in education And 
developed for those who are interested and used more widely 
 

Keyword : Luggage set from Tai Lue textiles , Ban Lung Tai,  Doi saket District, Chiang Mai 
Province 
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บทน า 
 ผ้าไทลื้อ (กลุ่มหัตถกรรมไทลื้อ) บ้านลวงใต้ ต.
เชิ งดอย อ .ดอยสะเก็ด จ .เชียงใหม่  ก็ ได้ท าการ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผ้าทอเสื้อไทลื้อ ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุนชน มีความปราณีตในการทอที่ได้จากการฝึกฝน
และความช านานในการทอผ้าที่มีการท ามายาวนาน 
โดยที่ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประจ าตัวและมีความ
สวยงามมีลวดลายของเสื้อท่ีสวยงามและมีสีที่เด่นชัดบ่ง
บอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุนชนไทลื้อ มีความ
ปราณีตในการทอผ้าเพ่ือการน ามาตัดท าเสื้อไทลื้อ
ละเอียดในการแต่งลวดลายบนเสื้อไทลื้อ เสื้อไทลื้อ(เสื้อ
ทอมือ) นี้เหมาะแก่การน าไปเป็นของฝากหรือมอบให้
ส าหรับคนพิเศษตามเทศกาลหรือเหมาะแต่การใส่ไป
งานต่างๆตามเหมาะสม ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสื้อ ไทลื้อ 
(กลุ่มหัตกรรมไทลื้อ บ้านลวงใต้) ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกย่อว่า 
โอท๊อป “OTOP” เป็นโครงการกระตุ้นธุรกิจ
ประกอบการท้องถิ่น เพ่ือให้แต่ละชุมชนมีรายได้เสริม
จากการท างานมีแรงผลักดันในการท างาน โดยที่ผู้ได้
เริ่ม ตั้งกลุ่มหัตกรรมไทลื้อ คือนายดาบต ารวจประดิษฐ์ 
สะอาดล้วน โดยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2548 จนถึง
ปัจจุบันและได้รับการยกย่อยและรางวัลต่างๆ โดยที่ 
เสื้อไทลื้อ (กลุ่มหัตกรรมไทลื้อ บ้านลวงใต้) ต าบลเชิง
ดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นั้นมีลายที่ท า
ขึ้น และโดดเด่น จ านวนทั้งหมด 2 ลายคือ 1. ผ้าซิ่น
ลายน้ าไหล  2.ผ้าซิ่นลายขวาง  ที่เป็นลวดลายบนเสื้อ
ไทลื้อเป็นเอกลักษณ์ของเสื้อไทลื้อ จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสอบถามผู้น ากลุ่มผ้าทอ และ
ประชาชนในหมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้ง กลุ่มหัต
กรรมผ้าซิ่นเครื่องทอมือไทลื้อ หมู่ 8 บ้านลวงใต้ ต.เชิง
ดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เสื้อไทลื้อ
ขาด ความแตกต่างของสินค้า ความคิดสร้างสรรค์ 
สวยงาม รวมถึงภาพลักษณ์ที่ส่งผ่านบรรจุภัณฑ์ไปสู่
ผู้บริโภค 

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ 
ออกแบบและพัฒนาชุดกระเป๋าเดินทางจากผ้าไทลื้อ
บ้านลวงใต้ ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
นอกจากจะท าหน้าที่เป็นเครื่องอ านวยความสะดวก

ด้านการบรรจุ สิ่งของต่างๆ ที่จ าเป็นต้องพกพาแล้วยัง
มีประโยชน์มากขึ้น ประกอบ และค านึงถึงความ
ประหยัด และคุณค่าส าหรับการลงทุน ในหลักการนี้ใช้
เครื่องมือการวิจัยประกอบด้วยข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตใช้แบบ
สัมภาษณ์ การส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคและความพึง
พอใจผลิตภัณฑ์ ให้เกิดความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นต่อ
ผู้บริโภค กระเป๋าเดินทางจึงควรมีความเหมาะสมแก่
การใช้งานที่จะใส่สิ่ งของส าหรับเดินทางและให้มี
รูปแบบมากมายหลายชนิด ซึ่งมีขนาดที่หลากหลาย 
สีสันและรูปทรงแตกต่าง และประโยชน์ใช้สอย และ
น่าสนใจสูงสุด 

 
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือท าการศึกษาเรื่องกระเป๋าเดินทางจาก
ผ้าไทลื้อ หรือวัสดุต่างๆ 

2. เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบของชุด
กระเป๋าเดินทางจากผ้าผ้าไทลื้อ 

3. เ พ่ือหาความพึงพอใจของชุดกระเป๋ า
เดินทางผ้าไทลื้อ โดยใช้หลักการออกแบบมาเป็น
ตัวก าหนด ได้แก่ ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์ , 
ด้านประโยชน์ใช้สอยต่างๆ, ด้านราคาต้นทุนการผลิต 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาและพัฒนาชุดกระเป๋าเดินทางจาก

ผ้ า ไทลื้ อ ชุ ม ชนบ้ า นล ว ง ใ ต้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ใ ช้ ก ร อบ
แนวความคิดและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัย 
ดังนี้ 

กรอบแนวความคิดเพ่ือศึกษาและเก็บข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สนใจ และเอกลักษณ์ของ
งานวิจัยที่สนใจข้อมูลดังนี้ 

1. ศึกษา สังเกตรวบรวมปัญหาที่เกิดขึ้น และ
รูปแบบ วัสดุในการท าประเป๋าในปัจจุบัน 

2. วิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ มาท าเป็นขั้นตอนการด าเนินการและ
การผลิตต้นแบบของกระเป๋า 

3. การสอบถามความคิดเห็นผู้บริโภคเกี่ยวกับ
ความนิยมตามท้องตลาดของกระเป๋าเดินทาง 
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4. วิเคราะห์และน าไปสู่การออกแบบและ
พัฒนากระเป่าเดินทางจากผ้าไทลื้อ 

5. ท าการออกแบบคัดเลือกแบบและพัฒนา
กระเป่าเดินทางจากผ้าไทลื้อ ที่ได้จากการท าแบบร่าง
และท าการสอบแบบถาม 

6. ท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดรูปแบบที่
ต้องการ 

7. ศึกษาท าการส ารวจแบบสอบถามความพึง
พอใจของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน 

8. วิเคราะห์ สรุปข้อมูลที่ได้การส ารวจความ
พึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

สรุปผลการท าวิจัย 
จากการส ารวจและท าการศึกษารูปแบบ

กระเป๋าเดินทางในท้องตลาดที่มีความหลากหลาย
รูปทรงที่แตกต่างกันออกไป แต่จากการส ารวจจาก
ผู้ผลิตและผู้บริโภคพบว่า การออกแบบชุดประเป๋า
เดินทางจากผ้าไทลื้อ ได้รับการเลือกมากที่สุดในการท า
วิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและพัฒนาจ านวน 5 ชิ้นที่
ได้ออกแบบ คือ กระเป๋าทรงสะพายข้าง กระเป๋า
เดินทางทรงหมอน กระเป๋าสะพายหลัง ,กระเป๋าคาด 
และกระเป๋ าอ เนกประสงค์  แล้ วท าการส ารวจ
แบบสอบถามความพ่ึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่าง น าผลที่
ได้มาวิ เคราะห์และสรุปผล คือ การออกแบบให้
หลักการออกแบบ 3 ด้านและหาค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาก
ที่สุด ได้แก่ ด้านประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดับ ดี จาก
ผลรวมค่า x̄ = 4.39 ,S.D = 0.118 อยู่ในระดับมี
ประสิทธิภาพมาก ด้านความสวยงามโดยจากผลรวม
ค่าเฉลี่ย x̄ = 4.41 , S.D = 0.149 อยู่ในระดับมี
ประสิทธิภาพมาก และด้านต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับ 
ดีจากผลรวมค่า x̄ = 4.48 , S.D = 0.150 อยู่ในระดับ
มีประสิทธิภาพมาก โดยมาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
100 คน ให้คะแนนผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางจากผ้าไท
ลื้อ “ดีมาก” 
 
 

ตารางท่ี1  แสดงคุณสมบัติด้านประโยชน์ใช้สอย 
เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D ระดับ 

1. ความสะดวกสบายใน
การใช้งาน 

4.53 

 

0.59 

 

ดีมาก 

2. ความปลอดภัยในการ
ใช้งาน 

4.12 

 

0.79 

 

ดีมาก 

3. ความทนทานการใช้
งาน 

4.46 

 

0.64 

 

ดีมาก 

4. การใช้งานได้ง่ายของ
กระเป๋า 

4.57 

 

0.57 

 

ดีมาก 

5. การเก็บสัมภาระได้ดี
ของกระเป๋า 

4.29 

 

0.72 

 

ดีมาก 

 
ตารางท่ี2  แสดงคุณสมบัติด้านความสวยงาม 

เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D ระดับ 

1. รูปทรงกระเป๋าได้
สัดส่วน 

4.63 

 

0.56 

 

ดีมาก 

2. ปรานีตของการตัด
เย็บกระเป๋า 

4.44 

 

0.74 

 

ดีมาก 

3. การประกอบตัว
ผลิตภัณฑ์ 

4.28 

 

0.77 

 

ดีมาก 

4. รูปทรงเหมาะสมกับ
การใช้งาน 

4.58 

 

0.63 

 

ดีมาก 

5. สีสันลวดลายของตัว
กระเป๋า 

4.13 

 

0.99 

 

ดีมาก 
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ตารางท่ี3  แสดงคุณสมบัติด้านต้นทุนการผลิต 
เกณฑ์การประเมิน x̄ S.D ระดับ 

1. ราคาเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ 

4.57 

 

0.55 ดีมาก 

2. ราคาเหมาะสมกับ
วัสดุที่เลือกใช้ 

4.58 

 

0.51 

 

ดีมาก 

3. ราคาที่น่าพอใจกับ
ท่องตลาด 

4.33 

 

0.68 

 

ดีมาก 

4. ราคาเหมาะสมกับ
ประโยชน์การใช้งาน 

4.58 

 

0.58 

 

ดีมาก 

5. รายได้เหมาะสมกับ
ทุกสถานะ 

4.42 

 

0.72 

 

ดีมาก 

 

  
ภาพที่1 ขั้นตอนการออกแบบชุดกระเป๋า 1 

 

 
ภาพที่2 ต้นแบบการออกแบบชุดกระเป๋า  

 

  
ภาพที่ 3 คือการ patten กระเป๋าโดยท่ีใช้กระดาษ 

 

    
ภาพที่ 4 การเลือกใช้ตัวซ่ิน และติ่นซิ่น วางบน

patten ก่อนน าไปตัดเย็บตัวผลิตภัณฑ์ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในโครงการ 
 1. ปัญหาในการหาข้อมูล ปัญหาด้านการหา
ข้อมูลต่อการท าการวิจัยนั้น คือ ต้องมีการรวมรวมจาก
แหล่ง หลายๆ แห่งเช่น หนังสือ อินเตอร์ ห้องสมุด
มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการ เพ่ือที่จะให้เกิดความ
เข้าใจต่อตัวผลิตภัณฑ์และความเข้าใจต่ออุปกรณ์ใน
การผลิต โดยเรื่องที่ได้ท าการค้นคว้า ค่อนข้างที่จะหา
ข้อมูลยากเพราะเป็นเฉพาะเรื่องและการรวมรวมให้
ข้อมูลครบท้วนมากที่สุด เพ่ือการน ามาวิเคราะห์การ
ออกแบบและพัฒนางานวิจัยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ครั้งนี้ 

 2. ปัญหาในการผลิตและการค้นหาอุปกรณ์ 
คือ การยากที่จะหาช่างสามารถใช้จักรที่สามารถขึ้นรูป
กั บ ห นั ง เ ที ย ม  โ ด ย ที่ เ ลื อ ก ห นั ง เ ที ย ม ม า เ ป็ น
ส่วนประกอบ เพราะมีความแข็งและเหนียวกว่าผ้า
ธรรมดา และยังทนทานและยืดอายุการใช้งานของตัว
กระเป๋า และการค้นหาอุปกรณ์ของกระเป๋าและที่
เกี่ยวข้องกับการประเป๋าเดินทางที่หลากหลาย จากที่
ต่างๆ 

อภิปรายผล 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นไปตามผลตามที่คาดคือ

การที่จะน าเสนอผ้าซิ่นไทลื้อในรูปแบบใหม่ๆ และท าให้
เป็นที่รู้จักมากขึ้น และการจัดวางลวดลายโดยที่ท าตัว
ซิ่นและปลายซิ่นมาเป็นองค์ประกอบหลักในการท าชุด
กระเป๋าเดินทางจากผ้าทอไทลื้อ ของชุมชนดอยสะเก็ต 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ตารางค่าเฉลี่ยวิเคราะห์ความพึงพอใจทั้ง 3 
ด้านได้แก่ ข้อมูลด้านประโยชน์ใช้สอย การใช้งานได้
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ง่ายได้ระดับคะแนน 4.57 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ 
มาก ,ความสะดวกสบายได้ระดับคะแนน 4.53 อยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพ มาก ,ความทนทานได้คะแนน 
4.46  อยู่ในระดับประสิทธิภาพ มาก ,การเก็บสัมภาระ
ได้ดีได้คะแนน 4.29 อยู่ในระดับประสิทธิภาพ มาก 
และความปลอดภัยได้คะแนน 4.12 อยู่ ในระดับ
ประสิทธิภาพมาก แสดงให้เห็นว่ารองเท้าสาน มี
ประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดับ ดี จากผลรวมค่า (x-bar) 
= 4.39 ,S.D = 0.118 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ มาก 

จากตารางค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลด้านความ
สวยงาม รูปทรงได้สัดส่วนได้ระดับคะแนน 4.63อยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพ มาก ,รูปทรงเหมาะกับการใช้งาน
ได้ระดับคะแนน 4.58 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ มาก 
,ความประณีตของชิ้นงาน ได้คะแนน 4.4 อยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพ มาก , การประกอบชิ้นส่วนงานได้
คะแนน  4.28 อยู่ในระดับประสิทธิภาพ มาก และสีสัน
ของกระเป๋าได้คะแนน 4.13 อยู่ในระดับประสิทธิภาพ 
มาก โดยจากผลรวมค่าเฉลี่ย (x-bar) = 4.41 , S.D = 
0.149 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพ มาก 

จากตารางค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ข้อมูลด้านต้นทุน
การผลิต ราคาเหมาะสมกับประโยชน์การใช้งานได้
ระดับคะแนน  4.58 อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ,
ราคาเหมาะสมกับวัสดุที่เลือกใช้ได้ระดับคะแนน 4.58 
อยู่ในระดับมีประสิทธิภาพมาก ,ราคาเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ์ได้คะแนน 4.57 อยู่ในระดับ
ประสิทธิภาพ มาก ,ราคาเหมาะสมรายได้ทุกสถานะได้
คะแนน 4.42 อยู่ในระดับประสิทธิภาพมาก และราคา
เป็นที่น่าพอใจตามท้องตลาดได้คะแนน 4.33 อยู่ใน
ระดับประสิทธิภาพมาก มีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับ ดี
จากผลรวมค่า (x-bar) = 4.48 , S.D = 0.150 อยู่ใน
ระดับมีประสิทธิภาพ มาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของการออกแบบให้ความสวยงาม
ลวดลายนั้ น  ควรพัฒนาให้มีสี สันและรูปแบบที่
หลากหลายและเอ้ือประโยชน์ที่จะน ามาท าประเป๋า
เดินทาง ให้เกิดความสะดุดตามากขึ้น แต่ยังคงความดู
เรี ยบง่ าย ยั งคงความเป็นธรรมชาติ  เ พ่ือความ

สะดวกสบายในการน าไปใช้งานและพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ และต่อยอดให้กระเป๋าอ่ืนๆ 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 100 คนและมีข้อเสนอแนะที่มาจากกก
ลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 ข้อ คือ 
 1  รูปทรงทันสมัย สวยงาม และมีประโยชน์
มากมาย  

 2  สินค้าต้องใช้งานได้จริง และราคาไม่สูง
จนเกินไป  
 3  เป็นไปตามความเหมาะสม แก่กลุ่มลูกค้า 
 4 มีการออกแบบประยุกต์ และคงเอกลักษณ์
ของผ้าไทลื้อได้ดี 
 5  เป็นการคิดที่น่าสนใจ และใช้วัสดุจาก
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์   
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