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บทคดัย่อ  

  ชุมชนทอผ้าฝ้ายไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปวั  จังหวัดน่านรวมกลุ่มกันเพื่อสืบทอด

แนวความคดิจากวฒันธรรมชุมชน โดยน าเอาภูมปิญัญาทอ้งถิน่มาผสมผสานกบัภูมปิญัญา

สมยัใหม ่มกีารผลติผา้ทอไทลือ้ทีม่ลีวดลายโบราณ ผสมผสานกบัลวดลายประยุกต์แบบใหม่

ดว้ยเทคนิคการทอเฉพาะทัง้การเกาะล้วงและการยกดอก  ซึ่งในการทอผา้แต่ละผนืจะต้อง

ใชแ้รงงานและแรงใจในการทอผา้และต้องใชเ้วลานานร่วมสปัดาห ์โดยชุมชนไดน้ าผา้ทอไป

ประยุกต์เป็นผลติภณัฑต่์างๆเพื่อจ าหน่าย อาท ิเครื่องแต่งกายส าหรบัสตรแีละบุรุษ ส่วน

เศษผ้าทีเ่หลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็นัน้ ทางชุมชนจงึท าไปท าเป็นตุ๊กตา ปลอกหมอน 

และผา้คลุม แต่กระนัน้กย็งัคงเหลอืเศษผา้อยู่เป็นจ านวนมาก  จงึเป็นทีม่าของการวจิยัเรื่อง 

แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้า

ฝ้ายทอเหลอืใช:้ กรณศีกึษาผา้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้ อ.ปวั  จงัหวดัน่าน โดยมวีตัถุประสงค์

เพื่อคน้หาแนวทางในการสรา้งมลูค่าเพิม่ดว้ยการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า

จากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัและเพื่อน าเสนอรปูแบบผลงานการออกแบบ

ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใช ้

  ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยั ได้ท าการลงพื้นที่เพื่อส ารวจชุมชนและเศษผ้า มี

วธิกีารแบบสมัภาษณ์เชงิลกึ (Depth Interview) โดยการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (Face - 

to-Face –Interview)  กบัผูน้ าและตวัแทนของชุมชน นกัวชิาการและนักออกแบบ    ท าการ

สอบถามกลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกบัความต้องการบรโิภคผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าและ

ทศันคติเกี่ยวกบัเศษผ้าทอ   จากนัน้ท าการออกแบบและผลติต้นแบบผลติภณัฑ์และให้

ผูเ้ชีย่วชาญท าการประเมนิผล พบว่าเศษผา้มสีสีนัและขนาดทีห่ลากหลายสามารถวเิคราะห ์

จดักลุ่มได ้3 กลุ่ม ได้แก่เศษผ้ารูปร่างสามเหลี่ยม สเีหลี่ยมจตุรสัและสีเ่หลีย่มผนืผ้า และ

สามารถแบ่งปรมิาณกลุ่มสขีองเศษผา้ตามทฤษฎสีแีละสเกลภาพของโคบายาชิ ไดแ้ก่ เศษ

ผา้กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น (Vivid Tone and Subdue tone) เศษผา้กลุ่มสโีทนอ่อน 

และกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)   และเศษผา้กลุ่มสเีขม้จดั (Dark 

tone) ตามล าดบั 
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ส าหรบัผลการวจิยัพบว่าองค์ประกอบของแนวทางในการสรา้งมูลค่าเพิม่ด้วยการ

ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลอืใชข้องชุมชนบา้นเฮีย้ มี

ดงันี้ 

1.  การน าเศษผ้าไปใช้ในการออกแบบ   -  มกีารใช้เศษผ้าอย่างคุ้มค่าเหมาะสม

โดยเน้นใชล้วดลายของเศษผ้าทีโ่ดดเด่นบ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ชุมชน เช่น ลายน ้าไหล ลาย

ขอประแจ  

2. การจบัคู่สแีละการก าหนดรอ้ยละของส ี  -  จดักลุ่มสแีละก าหนดรอ้ยละปรมิาณ

ของสผีา้ในปรมิาณทีเ่หมาะสมโดยค านึงถงึภาพรวมเมื่อจ าหน่ายผลติภณัฑ์ ควรใชส้ทีีม่คี่า

กลางเช่น สดี า หรอืน ้าตาล เป็นตวัเชื่อมสขีองผลติภณัฑท์ัง้หมด 

3. การออกแบบตกแต่งและงานประกอบ   -  ท าการตกแต่งที่เหมาะสมกับ

ศกัยภาพเดมิทีม่ขีองชุมชน ไดแ้ก่ การตกแต่งที่ประยุกต์ไดจ้ากการตกแต่งดว้ยการตดัเยบ็

เสือ้ผา้  เช่น การตดัต่อเศษผา้แนวทะแยง การปกัดา้ยไหมเพื่อเลยีนแบบลายผา้ และการตี

เกลด็ผา้ 

4.  รปูทรงและขนาดของกระเป๋า   -  รปูทรงทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ไดแ้ก่ กระเป๋าทรงถุง

(Tote Bag)  และกระเป๋าใส่ของ(Case Bag) ทรงสีเ่หลีย่มเป็นทรงทีไ่ม่มคีวามซบัซ้อนใน

แม่แบบสามารถท าไดง้่าย  สามารถขยายขนาดได ้ มคีวามเหมาะสมกบัความต้องการและ

การใชใ้นชวีติประจ าวนัของกลุ่มเป้าหมาย  

5.  วสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง   -  ควรใช้วสัดุประกอบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น    

ตน้ทุนไมส่งู อาท ิผา้แคนวาส สายผา้ ดา้ย ไหม เป็นตน้ 

  จากองคป์ระกอบขา้งต้น ผูว้จิยัจงึได้แนวทางในการออกแบบกระเป๋าทรงถุงผ้า

(Tote Bag)ได ้3 รปูแบบ   ไดแ้ก่ 

1.  แนวคดิ “ผสม”  หรอืการตดัต่อผสมผสานเศษผา้ทอ โดยใช้เศษผา้หลากหลาย

รูปร่างมากที่สุด ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปร่างสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก  ใช้

ศกัยภาพของชุมขนทางดา้นการตดัเยบ็และตกแต่งเครื่องแต่งกายมาประยุกต์ ไดแ้ก่ การตี

เกลด็ผา้ การตดัต่อแนวทะแยง     

DP
U



 
 

2.  แนวคดิ “ประกอบ”  หรอืการประกอบเศษผ้าทอกบัวสัดุประกอบอื่น ได้แก่ผ้า

แคนวาส หรอืการวางสายกระเป๋าเพื่อประกอบร่างของวสัดุต่างๆเขา้ดว้ยกนั โดยเหมาะสม

กบัเศษผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มขนาดกลางและขนาดเลก็และเศษผา้รปูสามเหลีย่ม  

3.  แนวคดิ “เลยีนลาย หรอื การสรา้งลายตกแต่งเดนิไหมหรอืดา้ยปกัมอืและตดัต่อ

และการเยบ็ด้วยการเลยีนแบบลายของเศษผ้าเดมิ  ซึ่งเหมาะสมกบัการใช้เศษผ้ารูปร่าง

สีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดใหญ่ 

ส่วนกระเป๋าใส่ของขนาดเลก็ (Case Bag) ใชเ้ศษผา้รปูร่างสามเหลีย่มและสีเ่หลีย่ม

ขนาดเลก็ ตดัต่อแนวทะแยงตามรปูแบบของแต่ละแนวคดิ 

    การออกแบบต้นแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนน าไป

ประยุกต์เพื่อจ าหน่าย การบรกิารวชิาการด้านการส่งเสรมิให้ชุมชนท าความเข้าใจในการ

แยกและวเิคราะหก์ลุ่มเศษผา้ และกระบวนการออกแบบ ส่งผลใหชุ้มชนเกดิประสทิธภิาพใน

การเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสามารถพฒันาศกัยภาพในการออกแบบของชุมชนได้อย่างเป็นระบบ

ขัน้ตอน    ทัง้ยงัสามารถผลติจ าหน่ายเอง สร้างคุณค่าและเกิดเป็นการพฒันาที่เป็น

แบบอยา่งใหแ้ก่คนในชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
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Abstract 

Tai-lue woven community of  Baan Hia, Pua District, Naan Province, 

assembles their group of cultural inheritance community by integrating their folk 

wisdom with the modern knowledge. Tai-lue fabric with the combination of ancient 

design and modern pattern, containing both tapestry weaving and figured weave 

techniques, is one of their productions. As weaving of a piece of fabric spiritual 

powers, and a week-long-weaving, therefore, the community crafts a product from 

hand woven cotton fabric for distribution , i.e., clothing for women and men. The 

rest were dressmaking, the community uses them to make dolls, pillowcases and 

coverings, but, there still remains a lot to crate full of remnant fabric.      

That is the caused to this research of proficiency development in fashion 

design product made from remnant fabric: Case study of Tai-lue hand woven cotton 

fabric, Baan Hia , Pua District , Naan Province. The purpose of this research is to 

seek method for the value added by designing the fashion product from Tai-lue 

remnant fabric, which remains from cutting, and to present the fashion design 

product; bag made from remnant fabric. 

In this research, exploration on location from the community and remnant 

fabric by means of an in-depth interview and face-to-face interview with the head 

and the representative of the community, the professor, and the designer. The 

researcher further enquired the target about the demand of fashion design product; 

bag and their attitude to the remnant fabric, also designed and produced the 

product model, and requested for the specialist evaluation. Such assessment found 

that the sizes of remnant fabric could be classified into 3 shaped groups, i.e., 

triangle, square, and rectangle, and using the Color Image Scale developed by 

Japan's leading color psychologist, Shigenobu Kobayashi to classifying  3 colored 

tones, i.e.,  Pale Tone and Very Pale Tone ,Vivid Tone and Subdue Tone, and Dark 

Tone. 
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The result showed that the factor for proficiency development in design 

fashion product from Tai-lue remnant fabric of Baan Hia community is as follows: 

1. The use of remnant fabric for design – worthy and suitable use of 

remnant fabric by focusing on the outstanding pattern, which identifies to the 

community, e.g., Nam Lai pattern and Kor Pra Jae pattern. 

2. The matching and specifying the percentage of colors – properly group 

and specify the percentage of colors by overall concern when distribution of the 

product, use the neutral color, such as black or brown, to join all the colors of 

product. 

3. The design, decoration and composition – suitable decoration upon 

original  potential of community, i.e., Decorative clothing, for example, decoration of 

bag by patching the remnant fabric in diagonal line, which imitate from the majority 

of Thai-lue  weaving pattern, plunging thread to imitate a pattern, and making tuck. 

4. The shape and size of bags – the two most appropriately shapes are tote 

bag and case bag as square shape uses simple pattern and it is easy to produce, 

as well as, its size can be expanded, and exactly on demand and suitable for using 

in the targets’ everyday life. 

5. The materials and decorations – should use the common material in 

which could be found in their community and low cost. ,e.g., canvas, cotton strap 

and thread.  

From the above factors, the researcher has found 3 methods of Tote bag 

design.  

1. Concept: Mixed  

  Patching many shapes of remnant fabric by using their 3 shapes, i.e., 

rectangle, triangle, and square and the potentiality of community's tailor and 

decoration skill, i.e., tucking and diagonal line to be applied.   

2. Concept : Assembly  
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   Patching remnant fabrics and other material to a line such as cotton or 

bag strap, using 2 shapes of remnant fabrics, i.e., small and medium size of square   

and small size of triangle.  

3. Concept : Imitating  

  Imitating concept is to patch the remnant fabric in diagonal line or decorate with 

hand embroidery which imitates the majority of Tai-lue weaving pattern .This 

concept suits a large size remnant rectangle shape. 

  Case Bag design uses small triangle shape and small square shape of 

remnants, patching and cutting in diagonal line, which imitate from each tote bag 

design. 

 These product prototypes can be one of the ways for the community to 

understand all the design process. But doing outreach service by getting the 

community to know the way to produce the new product and understanding the way 

to categorize groups of fabric shall improve efficiency of the community in learning 

and improve their potential of design in the well-organized way, including that the 

community, itself, shall be able to produce the products for distribution, increase 

value, and be the sustainable as well as a model development for people in the 

community. 
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กิตติกรรมประกาศ 

  งานวิจัยเรื่อง”แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่

ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้: กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปวั  

จงัหวดัน่าน” เป็นงานวจิยัที่ได้รบัทุนอุดหนุนจากมหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ ประจ าปี

การศึกษา 2558 โดยได้รบัความอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดียิง่จากศูนย์วิจยัและ 

คณะศลิปกรรมศาสตรจ์นท าใหง้านส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี

  ขอขอบพระคุณผูใ้หข้อ้มลูหลกัเกีย่วกบัผา้ฝ้ายทอบา้นเฮีย้ ไดแ้ก่ คุณแพว ค าภานุช 

และคุณศรสีุดา โวทาน ทีอ่ านวยความสะดวกทัง้วสัดุ อุปกรณ์ ทีพ่กั อาหารและการต้อนรบั

แบบชาวเหนืออนัอบอุ่นมไีมตรอียา่งด ีนบัแต่เริม่เขยีนแบบรา่งเสนองานวจิยัจนเสรจ็สิน้รวม

ระบะเวลาทัง้หมดเกอืบ 2 ปี  

  ขอขอบพระคุณอุตสาหกรรมจงัหวดัน่าน คลสัเตอร์ผ้าเมอืงน่าน ในการเชิญไป

แสดงผลงานออกแบบจาการวจิยั ในมหกรรมผา้ทอและเครือ่งเงนิเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน   

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญผู้ให้การตรวจทานและให้ความรูข้อ้คดิเหน็เพิม่เตมิแก่

ข้าพเจ้า  เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิจ ัยที่อ านวยความสะดวกและช่วยเหลือเป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ดร.เกยีรตอินันต์ ลว้นแก้ว ผูจุ้ดประกายความคดิให้ความเขา้ใจและให้

ค าปรกึษางานวจิยัในแนวทางศลิปะทีแ่ตกต่างจากแนวทางอื่นเป็นอยา่งด ี

  ขอขอบพระคุณ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลกัษณ์ ศรบีุร ีที่ใหค้ าปรกึษาแนะน า

ตรวจทานและใหข้อ้เสนอแนะกบัแบบสอบถามและบทความวจิยั ทัง้ท่านยงัเป็นห่วงถามไถ่

ถงึความคบืหน้าของงานวจิยัอยูเ่ป็นระยะ และเป็นก าลงัใจใหข้า้พเจา้เสมอมา 

ขอขอบพระคุณผูเ้ชีย่วชาญทุกท่าน ผูใ้หข้อ้ความรูแ้ละขอ้เสนอแนะ ไดแ้ก่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ บุณยรตันกลนิ   อาจารยป์ภณพรพฒัน์ มนัศพรดศิรณ์ 

อาจารยส์ริชัชา ส าลทีอง  อาจารยป์รุฬลภย ์พฤกษ์โสภ ี  อาจารยศุ์ภนิชา ศรวีรเดชไพศาล 

อาจารย์จริาพร หุตะกมล อาจารย์มลัลกิา จงจติต์  คุณสุระเกียรติ รตันอ านวยศิร ิ

อาจารย์ชนากานต์ เรืองณรงค์ คุณนิศาชล หอมเพ็ชร   คุณชนกนันท์ มุกดาพงศธร  

คุณธรีดา สง่า และ คุณทองทพิย ์วรีะกะสสั   ผูใ้หค้ าแนะน าเกี่ยวกบัแนวทางในการสรา้ง

แบบสอบถามเกบ็ขอ้มลูและแนวทางในการพฒันาผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 
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 ขอขอบพระคุณคุณปองฤทยั วงษ์ประเสรฐิ ผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัแนวทางการ

สร้างแม่แบบเพื่อตดัเยบ็กระเป๋าจากเศษผ้าทอและขึ้นต้นแบบทัง้หมดเพื่อให้ชุมชนได้มี

โอกาสน าไปสรา้งเป็นผลติภณัฑเ์พื่อขาย   

  ขอขอบพระคุณคุณพรรณทพิา พ่วงด ี ผู้ให้ความรู้แก่นักศึกษาในชัน้เรยีนการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ประเภทกระเป๋าโดยใช้เศษผ้าจากชุมชนบ้านเฮี้ย ได้แก่  

การออกแบบ การแกะแบบและสร้างแม่แบบกระดาษ ให้ค าแนะน าเรื่องวัสดุ อะไหล่ 

อุปกรณ์และแหล่งเลอืกซือ้ราคายอ่มเยาส าหรบัชุมชน 

  ขอขอบพระคุณอาจารยท์พิยล์กัษณ์ โกมลวณชิ ผูใ้หค้ าปรกึษาและแนะน าการเขยีน

กรอบวจิยั อาจารยช์ลดิา รชัตะพงศ์ธร ผู้ให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัขัน้ตอนการท าวจิยั  รวมไป

ถงึอาจารยท์ีร่ว่มอบรมการเขยีนงานวจิยัทุกท่าน 

  ขอขอบพระคุณอาจารย์จกัรพนัธ์ สุระประเสรฐิ ผู้ร่วมเดนิทางในการลงพื้นที่วจิยั

และคอยให้ค าแนะน าปรกึษางานวจิยักนัมาโดยตลอด หากไม่มอีาจารยข์้าพเจา้ไม่อาจ

ท างานใหลุ้ล่วงดว้ยตวัคนเดยีวในการเดนิทางต่างจงัหวดัไกลบา้นได ้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยแ์ละเจา้หน้าทีค่ณะศลิปกรรมศาสตรท์ีค่อยช่วยเหลอื ถาม

ไถ่ความคบืหน้าและประสานงานใหแ้ก่ขา้พเจา้  และขอขอบใจลูกศษิยท์ี่ร่วมช่วยเหลอืและ

อ านวยความสะดวกในงานวจิยัตัง้แต่ต้น  รวมไปถงึลูกศษิยท์ุกคนทีร่่วมออกแบบผลงาน

สรา้งสรรคเ์พื่อเป็นต้นแบบในการประเมนิผลงานครัง้ที่ 1 และทุกคนทีร่่วมการเดนิทางไป

ทศันศกึษาลงพืน้ทีแ่ละบรกิารวชิาการ ณ จงัหวดัน่าน ทุกคนมคีวามตัง้ใจการเรยีนการสอน

ในชัน้เรยีนเป็นอยา่งดแีละรว่มกนัสรา้งสรรคผ์ลงาน่ีดเีพื่อชุมชนอยา่งไมล่ดละ 

  ขอขอบพระคุณบดิา มารดา และครอบครวัอนัเป็นก าลงัใจส าคญั ทีส่ละเวลาส่วนตวั

คอยช่วยเหลอืทัง้เรือ่งการดแูลความเป็นอยู ่การคดิค านวน และการแปลภาษา 

  ขอขอบพระคุณและทุกๆท่านที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืให้

ค าแนะน าทีด่ใีนการท าวจิยันี้มาโดยตลอด   งานวจิยัฉบบันี้ขา้พเจา้มโีอกาสได้พบเจอกบั

กลุ่มกลัยาณมติรที่มจีติใจดงีาม พรอ้มที่จะช่วยเหลอืและพฒันาชุมชนอย่างไม่เหน็แก่เงนิ

ทองและความเหนื่อยยาก ทัง้ให้ความรูอ้ย่างไม่เก็บง าและช่วยเหลอืย่างเต็มใจ ถือได้ว่า
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ข้าพเจ้านัน้โชคดีมากที่ได้ท างานวิจยัฉบับนี้   นับเป็นการท าบุญครัง้หนึ่งในชีวิตที่ได้ 

กลัยณมติรทีด่เีป็นผูร้ว่มบุญมากมาย  

                                         

ผูว้จิยั 

 นางสาวกมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์  
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บทท่ี 1 

บทน า 
 

1.1. ความส าคญัและท่ีมาของปัญหา  

  ชาวลื้อหรอืไทลื้อ เป็นชาวไทกลุ่มหนึ่งในชนเผ่าที่มตี้นก าเนิดอยู่ที่สบิสองปนันา1 

ต่อมาไดอ้พยพเคลื่อนยา้ยกระจายไปตามที่ต่างๆและเขา้มาตัง้รกรากอยู่ในบรเิวณลา้นนา

ของไทยหรอืภาคเหนือ ได้แก่ แถบจงัหวดัจงัหวดัเชยีงใหม่ เชยีงราย พะเยา ล าพูน และ

น่าน2  ชนกลุ่มนี้มวีฒันธรรมในการทอผ้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นผ้าฝ้ายทอทีต่กแต่งด้วยลกัษณะ

เด่นเชงินามธรรมของลวดลายอนัแสดงถงึเอกลกัษณ์กลุ่มชาตพินัธุท์ีแ่ตกต่างจากกลุ่มอื่น 

 นับจากโบราณกาลสมยั บรรพบุรุษของชาวไทลื้อจะมีการทอผ้าฝ้ายเพื่อใช้ใน

ครวัเรอืนและงานประเพณีส าคญั ไดแ้ก่ ตุงทอ ผา้คลุมไหล่ ผา้ซิน่ และเสือ้ผา้ต่างๆเป็นต้น 

ในการทอผ้าฝ้ายแต่ละผนืจะใช้เวลาร่วมสปัดาห ์ทัง้มขี ัน้ตอนและกระบวนการทอผ้าทีเ่ป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม วสัดุและอุปกรณ์ในการท าสผีา้ก็เป็นการยอ้มสจีากธรรมชาตอินัเกดิมา

จากภมูปิญัญาพืน้บา้นทีส่ ัง่สม    การทอผา้ฝ้ายทอไทลือ้ในจงัหวดัน่านถอืเป็นอกีแหล่งหนึ่ง

ทีโ่ดดเด่นในภาคเหนือ มลีกัษณะเด่นของลวดลายอนัเกดิจากจนิตนาการของช่างทอทีน่ิยม

เรยีกกนัว่า “ลายน ้าไหล”  ช่างทอได้ถ่ายทอดแรงบนัดาลใจจากสายน ้าน่านอนัเป็นสายน ้า

แห่งชวีติ หล่อเลีย้งใหเ้กดิความอุดมสมบูรณ์ในเมอืงน่านมาเนิ่นนาน    โดยปรากฏประวตัิ

หลกัฐานในจติรกรรมฝาผนังวดัภูมนิทร์ พบภาพลวดลายของหญิงสวมผ้าซิน่ด้วยลายน ้า

ไหลทีด่ดัแปลงมาจากเครื่องแต่งกายโบราณของชาวไทลือ้ ลายน ้าไหลสมยัแรกนิยมใชไ้หม

เงนิและไหมค าด้านทอเป็นลายผ้าตรงส่วนที่เป็นหยกัของกระแสน ้า ส่วนเทคนิคการทอผ้า

ฝ้ายไทลื้อนัน้มหีลากหลาย เช่น   การยกดอก การมดัหมี่และโดยเฉพาะการทอแบบเกาะ

                                                           
       1 เขตปกครองตนเองชนชาตไิต สบิสองปนันา ประกอบดว้ยชนเผ่าต่างๆเช่น ไท ฮัน่ อาขา่ แมว้หรอืมง้ เยา้ ย ีล่าหู่ 
ปะหล่อง เป็นตน้  
       2 ทรงศักดิ  ์ปรางค์ว ัฒนากุล . มรดกวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อ . (ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2551), หน้า 41.   
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หรอืล้วง ซึ่งถอืได้ว่าเอกลกัษณ์เฉพาะที่นับเป็นราชนิีแห่งความงามของลายผ้าแบบเมอืง

เหนือ  

  ในปจัจุบนัมกีารฟ้ืนฟูและถ่ายทอดศิลปะการทอผ้าแบบไทลื้อในหลายชุมชนของ

ภาคเหนือ  โดยชุมชนที่มกีารผลติผ้าฝ้ายทอไทยลื้อในรูปแบบเฉพาะตนแห่งหนึ่ง ได้แก่ 

ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน  ซึง่เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยู่เป็นจ านวน

มาก  ชุมชนนี้รวมกลุ่มกันเพื่อสืบทอดแนวความคิดจากวฒันธรรมชุมชน  มกีารน าเอา 

ภูมปิญัญาท้องถิน่มาผสมผสานกบัภูมปิญัญาสมยัใหม่ เพื่อสรา้งผลติภณัฑ์จากผ้าฝ้ายทอ

มอืส าหรบัจ าหน่าย เช่น การผลติผ้าทอไทลื้อที่มลีวดลายโบราณผสมผสานกบัลวดลาย

ประยุกต์แบบใหม่ การผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูทีม่กีารประยุกต์มาจากผา้ทอ รวมไปถงึการน า

ผ้าทอมาแปรรูปและการน าผ้าทอมาผลิตเป็นของใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ของใช้ใน

ครวัเรอืนเพื่อตกแต่งบา้น และผลติภณัฑป์ระเภททีบ่่งบอกรปูแบบวถิชีวีติต่างๆ 

การรวมกลุ่มกนัของชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ยเป็นการรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่น

ยาวนานหลายสบิปี  จนมาถงึปจัจบุนัทีค่นในชุมชนมสีภาพวถิชีวีติ สงัคมและความเป็นอยู่ที่

เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้พฤตกิรรมของกลุ่มผู้ซื้อซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนในละแวกชุมชน

หรือชาวภาคเหนือต้องท าการปรบัเปลี่ยนตามกระแส  กล่าวคือ เมื่อกลุ่มผู้ซื้อมคีวาม

ตอ้งการในรปูแบบผลติภณัฑใ์นรปูแบบใหม่ ชุมชนจงึต้องหารปูแบบสนิคา้หรอืลกัษณะของ

ผลติภณัฑ์ใหม่มาจดัจ าหน่ายเพื่อความอยู่รอด   จากการศึกษาข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ 

คุณแพว ค าภานุช (สมัภาษณ์ ,สงิหาคม 2556) ประธานกลุ่มชุมชนบ้านเฮี้ย  ในเบื้องต้น 

พบว่าทางชุมชนมคีวามต้องการที่จะพฒันารูปแบบของผลติภณัฑท์ี่สรา้งสรรค์จากเศษผ้า

ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ใหเ้กดิประโยชน์มากกว่าเดมิ และต้องการให้

เกดิความทนัสมยั มคีวามเป็นแฟชัน่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของคนเมอืงและคน

น่านไดม้ากขึน้  

ดว้ยความส าคญัและลกัษณะเฉพาะในเทคนิคการทอผา้ของชุมชน ประกอบกบัการ

ใชแ้รงงานและแรงใจในการทอผ้าแต่ละผนืต้องใชเ้วลานานร่วมสปัดาห ์ดงันัน้การน าผ้ามา

สร้างสรรค์หรือประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงไม่ควรเสียเศษผ้าไปแต่น้อย ทัง้นี้

กระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ดว้ยการวางแพทเทริน์ตดัที่ชุมชนใชเ้ป็นแบบแผนในการตดัเยบ็

เพื่อจ าหน่ายเป็นกระบวนการที่ท าให้เหลอืเศษผ้ารูปร่างต่างขนาดอยู่จ านวนมาก    โดย
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ทางชุมชนไดจ้ดัท าการแก้ปญัหา เพื่อลดปรมิาณเศษผา้ก่อนน าไปทิง้ด้วยการน าเศษผา้ไป

สร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สอยในครวัเรอืนที่มขีนาดเล็กกว่าเสื้อผ้า ได้แก่ผ้าคลุมกล่อง

กระดาษช าระ ผ้าคลุมโคมไฟฟ้า กระเป๋าย่าม และถุงผ้า ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์รูปแบบเดมิที่

ผลติเพื่อจ าหน่ายมานานหลายปี ส่วนเศษผา้อื่นๆทีค่าดว่าไมส่ามารถน าไปตดัเยบ็หรอืสรา้ง

ผลติภณัฑใ์ดไดอ้กีจะเกบ็ในกล่องวางทิง้ไว ้บา้งกน็ าไปเยบ็ต่อกนัเป็นผา้เชด็มอื หรอืชัง่ขาย

เพื่อน าค่าใชจ้า่ยมาหมนุเวยีนในชุมชน   ซึง่วธิกีารก าจดัเศษผา้นี้ท าให้เสยีคุณค่าของผา้ทอ

ไป   อกีทัง้ยงัเพิม่ปรมิาณขยะทีไ่มต่อ้งการซึง่ส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย    

จากขอ้มลูการวจิยัเกี่ยวกบัการใช้เศษผา้เพื่อท าความสะอาดในระบบอุตสาหกรรม

ของบรษิทั GHD3 พบว่าผูค้นส่วนใหญ่ทัว่ไปเขา้ใจว่าการน าเศษผา้มาท าเป็นผา้เชด็มอืหรอื

ผ้าส าหรบัท าความสะอาดนัน้เป็นการช่วยรกัษ์สิง่แวดล้อมและลดการใช้ทรพัยากร ผู้วจิยั 

ของบรษิทั GHD จงึไดค้ดิคน้เครือ่งมอืวดัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยไดป้ระเมนิจากวงจร

และวถิกีารน าเศษผา้ไปใชจ้นถงึกระบวนการท าลายและก าจดัเศษผา้  ไดผ้ลว่าเศษผา้นัน้ไม่

เหมาะสมต่อการน าไปใช้ต่อในรูปแบบของการท าความสะอาดหรอืก าจดัทิ้ง กล่าวคือ

กระบวนการดงักล่าวต้องใช้พลงังานในการขนส่งและการเผาท าลายเศษผ้าท าให้เกิดการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมากกว่าการใชผ้ลติภณัฑส์ าหรบัเชด็ท าความสะอาดโดยเฉพาะ ดว้ย

ผลจากงานวจิยันี้  ท าให้การน าเศษผ้าไปสรา้งเป็นผลติภณัฑอ์ื่นเพื่อจ าหน่ายจะเป็นผลดี

และไม่กระทบต่อสิง่แวดลอ้มมากกว่าการน าไปท าผ้าเชด็มอืหรอืท าลายทิ้ง    ประกอบกบั

สภาวะแวดลอ้มอนัเสื่อมโทรมของโลก ทัง้ความเขา้ใจผดิในการก าจดัขยะมลพษิของมนุษย์

ทีส่รา้งปญัหาส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัยอ้นกลบัมาท าลายโลกทีอ่าศยัอยู่     จงึท าให้

เกดิ“กระแสเขยีว” หรอื “Green Earth”4  กระแสโลกที่รณรงคใ์ห้รกัษาแลใชส้ิง่ของที่เป็น

มติรต่อสิง่แวดล้อม เกดิกลุ่มนักคดิหรอืนักออกแบบรวมไปถงึนักวจิยัทัง้หลายไดค้้นหาวถิี

แนวทางในการกระตุน้การแกป้ญัหาดว้ยการออกแบบทีล่ดการทิง้ดว้ยการออกแบบเชงิ- 

                                                           

       3 Energy Saving. 2555. เศษผา้...ท าลายสิง่แวดลอ้มแบบไมรู่ต้วั . (ออนไลน์).   แหล่งทีม่า: 

http://www.energysavingmedia.com/news/page.php?a=10&n=15&cno=2882 . 7 กุมภาพนัธ ์2558 

      4 มตชินรายสปัดาห ์ฉบบัที ่114 , 2551 
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นิเวศเศรษฐกจิ5   หนึ่งในวธิกีารอนัหลากหลาย ไดแ้ก่ หลกัการใชซ้ ้า (Reuse) หรอืการน า

หลกัการใช้ซ ้า น าทรพัยากรเดมิมาประยุกต์ใช้ในวงจรชวีติผลติภณัฑ์เพื่อเป็นแนวทางใน

การลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม6  จากนัน้จงึเกดิเป็นกระแสของกลุ่มคนทีร่่วมรณรงคเ์พื่อใช้

สินค้ารักษ์โลกตามมา เห็นได้จากการที่มีผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภคอันรวมไปถึง

ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ที่ใช้วสัดุหรอืมกีระบวนการสรา้งสรรค์ที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมบีทบาท

ต่อตลาดมากขึน้ 

  จากการรวบรวมข้อมูลปญัหาที่ส ารวจเบื้องต้น ท าให้ผู้วจิ ัยมคีวามมุ่งหมายที่จะ

ค้นหาแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑ์แฟชัน่ประเภทกระเป๋าจาก

เศษผา้ฝ้ายเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผ้าของชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮี้ย  เนื่องจาก

ชุมชนมีพื้นฐานของการท ากระเป๋าย่ามที่เคยผลิตเพื่อจ าหน่ายอยู่ก่อนแล้ว แต่มียอด

จ าหน่ายไมม่ากอนัเน่ืองมาจากรปูแบบทีไ่มต่อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคยุคปจัจุบนั 

ดงันัน้ผู้วจิยัจงึเลง็เห็นว่า การแนวคดิที่จะประยุกต์แนวคดิหลกัการใช้ซ ้า (Reuse) และ

หลกัการออกแบบแฟชัน่และการใช้สใีนการออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภค 

จะสามารถสร้างมูลค่าเพิม่ให้กบักระเป๋าแฟชัน่แก่ชุมชนได้อย่างมคีุณค่าและเกดิเป็นการ

พฒันาทีเ่ป็นแบบอยา่งใหแ้ก่คนในชุมชนอยา่งยัง่ยนื  

 

1.2      วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1.1 เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่

จากเศษผ้าทอเหลือใช้จากกระบวนการตัดให้แก่ชุมชนบ้านเฮี้ย อ าเภอปวั 

จงัหวดัน่าน  

1.2 เพื่อน าเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจาก

เศษผา้ทอเหลอืใช ้

 

                                                           
       5 Go to know คนท างานแลกเปลีย่นความรู.้ 2555. Eco Design การออกแบบเพือ่สิง่แวดลอ้ม เพือ่ชวีติทีย่ ัง่ยนื.  
(ออนไลน์). แหล่งทีม่า : http://www.gotoknow.org/blogs/posts/292974. 5 กุมภาพนัธ ์2558 
 
       6 เครอืขา่ยการออกแบบเชงินิเวศเศรษฐกจิไทย. 2550. หลกัการของ EcoDesign . (ออนไลน์) . แหล่งทีม่า : 
http://www2.mtec.or.th/website/article_list.aspx?id=46&cate=26. 4 กรกฎาคม 2558 
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1.3      สมมติฐานของงานวิจยั  

  คน้พบรูปแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าที่ออกแบบให้แก่ชุมชน ที่สามารถ

เป็นแนวทางในการสรา้งมลูค่าเพิม่ได ้

 

1.4     ขอบเขตของงานวิจยั 

 ขอบเขตของการศกึษาขอ้มลูภาคสนาม  

– ศกึษาขอ้มลูเกี่ยวกบัเศษผา้ของชุมชนบา้นเฮี้ยที่เกดิขึน้ในช่วงเวลาประมาณ 10 

ปีที่ผ่านมา (2548-2558) โดยเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มคีวามเฉพาะทางรูปแบบเสื้อผ้าที่ชุมชน

ตดัเยบ็ จงึเกดิเศษผา้เหลอืใชซ้ ้ากนัจากการวางแพทเทริน์เสือ้ผา้นัน้ 

 ขอบเขตของการออกแบบ  

– ศกึษาขอ้มลูเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพงานออกแบบผลติภณัฑท์าง

แฟชัน่โดยการใชเ้ศษผา้ทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้เท่านัน้ 

 

1.5 ข้อจ ากดัของงานวิจยั 

 – แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า

โดยใชเ้ศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัมาสรา้งสรรคเ์ป็นผลติภณัฑช์ิน้ใหม่ ต้อง

เป็นเศษผา้ทีไ่มม่รีอยต าหนิมาก  

– ขอ้จ ากดัเรื่องการผลติกระเป๋าแฟชัน่ใหแ้ก่ชุมชนบา้นเฮีย้นัน้ต้องเป็นกระเป๋าที่มี

วสัดุประกอบประเภทผา้เท่านัน้  

 

1.6 ข้อตกลงเบือ้งต้น 

ผูว้จิยัใชเ้ศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็จากเสือ้ผา้เท่านัน้ เนื่องจาก

ไดเ้ศษผา้ทีม่ขีนาดใหญ่มากกว่าเศษผา้จากกระบวนการตดัเยบ็จากผลติภณัฑอ์ื่นทีชุ่มชนได้

ผลติเพื่อจ าหน่ายทีม่อียูแ่ลว้  
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1.7 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

  ค้นพบแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิม่ด้วยการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท

กระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้จากกระบวนการตัดให้แก่ชุมชนบ้านเฮี้ย อ าเภอปวั 

จงัหวดัน่าน  

1.8  นิยามศพัท ์

ผา้ฝ้าย   เป็นผา้ทอทีผ่ลติจากฝ้ายซึง่มอียู่ 2 พนัธุ ์คอืฝ้ายสขีาวและฝ้ายสตุ่ีนหรอืสี

เน้ือ เป็นฝ้ายทีม่คีุณลกัษณะพเิศษคอืมเีสน้ใยทีนุ่่มและเหนียว โดยเฉพาะฝ้ายสตุ่ีนนัน้มสีี

ธรรมชาตทิีง่ดงามมากทีสุ่ด7  ผา้ฝ้ายทอมอืนอกจากใชส้ตีามธรรมชาตแิล้ว ยงันิยมยอ้มสี

เส้นใยด้วยสธีรรมชาติตามวธิกีารยอ้มแบบโบราณ โดยใช้สทีี่ได้จากต้นไม้และสมุนไพร

ต่างๆ ท าใหไ้ดผ้า้ทีม่สีปีระสานกลมกลนืกนัอยา่งนุ่มนวล ไม่ฉูดฉาดเหมอืนผา้ที่ยอ้มดว้ยสี

วทิยาศาสตร์   ผ้าทอของไทยส่วนใหญ่ได้รบัความนิยมจากผู้บรโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่

นกัท่องเทีย่วชื่นชมและหลงใหลเสน่หผ์า้ทอมอืของไทย      

ผ้าฝ้ายทอไทล้ือ  ผ้าทอท้องถิ่นที่ผลิตจากผ้าฝ้ายที่ชาวไทลื้อที่อาศัยในแถบ

ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยผลติเพื่อใช้สอยมาช้านาน  กรรมวธิแีละขัน้ตอนการท า

รวมไปถึงวสัดุในการผลิตส่วนใหญ่จะเป็นแบบธรรมชาติ  มลีกัษณะและลวดลายพิเศษ

เฉพาะ ไดแ้ก่ ลายดอกไมห้รอื ลายแมงมุม ลายปลาหมกึ ลายเลบ็มอืนาง แต่ลวดลายทีโ่ดด

เด่นที่สุดได้แก่ลายน ้าไหล8  ปจัจุบนัมกีารประดิษฐ์ลวดลายประยุกต์ต่างๆเพิ่มขึ้นอีก

มากมาย   ผ้าฝ้ายทอไทลือ้มรีาคาแพงเน่ืองจากทอดว้ยกี่ทอมอืและใช้เวลาในการผลตินาน   

ทัง้ยงักลายเป็นผลติภณัฑเ์ด่นของชุมชนดัง้เดมิสบืต่อมา    

ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮ้ีย  ตัง้อยู่ที ่หมู่ 1 ต าบลศลิาแลง อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน 

เป็นการรวมกลุ่มผู้มฝีีมอืทอผ้าไทลือ้เมื่อปี 2536    ในปจัจุบนัมสีมาชกิ จ านวน 103 คน มี

กจิกรรมการผลติทีห่ลากหลายสอดคล้องกบัสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนัและอนาคต มทีัง้

การทอผ้าเป็นผนืจ าหน่าย การผลติเสื้อผา้ส าเรจ็รปูบุรุษและสตร ีตลอดจนการผลติของใช
                                                           
      7 ณฐัวด ีไทยเจรญิ. 2556. ผา้ฝ้ายทอมอื (ออนไลน์) แหล่งทีม่า : 

http://www.thaitextile.org/main/content.php?content_id=ARC130411171430&content_ type=article.  
11 เมษายน 2558   

      8 กลัยาณ ี(เขยีนสาระสงัเขป จากมรดกวฒันธรรมผา้ทอไทลือ้(ทนงศกัดิ ์:2551).(2554) . มรดกวฒันธรรมผา้ทอไท
ลื้อ. (ออนไลน์) .แหล่งทีม่า:  http://krupaewka.wordpress.com/2012/05/20/hello-world/. 20 กุมภาพนัธ ์2558 
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จากผา้ทอจ าหน่าย มกีารบรหิารกลุ่มโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เน้นการยอ้มสี

เสน้ดา้ยดว้ยสธีรรมชาติ ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน OTOP ผา้ทอ ในระดบั4 ดาวและไดร้บั

รางวลัภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ปี 2546 ประเภทซิน่ก่าน ผา้คลุมไหล่9  

  เศษผา้เหลือใช้จากกระบวนการตดั  ผา้เศษเหลอืจากกระบวนการในการตดัเยบ็  

ในวจิยันี้หมายถงึส่วนของผ้าฝ้ายทอไทลื้อที่ไม่ได้ใช้ในการตดัเยบ็เสื้อผ้า โดยเศษผ้าส่วน

ใหญ่จะน าไปก าจดัทิง้หรอืชุมชนจะน าไปสรา้งเป็นผลติภณัฑป์ระเภทอื่นทีม่ขีนาดเลก็ได ้ 

  ผลิตภณัฑ์แฟชัน่   ผลติภณัฑเ์สื้อผา้เครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดบั โดยในวจิยันี้

หมายถงึการน าเอาเศษผ้าเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัมาสรา้งสรรคเ์ป็นผลติภณัฑ ์ซึ่งการ

น าเศษผา้ขนาดไม่ใหญ่มาสรา้งสรรคใ์หม่จะไดผ้ลติภณัฑแ์ฟชัน่ขนาดเลก็กว่าเสือ้ผา้ ไดแ้ก่

กระเป๋าขนาดต่างๆ  

คนเมือง  ในงานวจิยันี้หมายถงึ คนกรุงเทพและคนต่างจงัหวดัที่เขา้มาท างานใน

กรงุเทพ อาศยัอยูใ่นกรงุเทพ  

คนน่าน  ในงานวิจยันี้หมายถึง คนจงัหวัดน่านที่อาศัย หรือประกอบอาชีพใน

จงัหวดัน่านและแถบภาคเหนือ ส่วนใหญ่ใชส้นิคา้จากผา้ฝ้ายทอ  

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
      9 ประดษิฐ ์ธนะขวา้ง.ผา้ทอคุณภาพดทีีบ่า้นเฮี้ย. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า:   
http://www.nan.doae.go.th/km/nan/nan0036.pdf. 20 กุมภาพนัธ ์2558      

DP
U



8 
 

บทท่ี 2 

วรรณกรรมและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

  การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็นส่วนประกอบหลกัสามส่วน  ได้แก่ 

การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัชุมชนและผา้ฝ้ายทอไทลือ้ บา้นเฮีย้ อ าเภอปวั หลกัการและทฤษฎี

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยั และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งโครงสรา้ง

แบบสอบถามและการสรา้งกรอบแนวคดิในการออกแบบต่อไป  

  2.1 การศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัชุมชนทอผ้าฝ้ายทอไทล้ือบ้านเฮ้ีย อ าเภอปัว 

จงัหวดัน่าน 

2.1.1 ชาวไทลือ้ 

          2.1.2 ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน 

2.1.2.1 ทีม่าและลกัษณะของชุมชนไทลือ้บา้นเฮีย้ 

2.1.2.2 การจดัตัง้ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้   

2.1.2.3 การผลติผา้ฝ้ายทอ บา้นเฮีย้ 

2.1.2.4 ลกัษณะของผลติภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้ 

2.1.2.5 เศษผา้บา้นเฮีย้ 

            2.2 การศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั   

   2.2.1 การออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ 

2.2.1.1 ความหมายของการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 

2.2.1.2 ประเภทของผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 

2.2.1.3 หลกัการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 

2.2.1.4 องคป์ระกอบของงานออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท

กระเป๋า 

2.2.1.5 กรรมวธิใีนการผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 
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2.2.1.6  สแีละหลกัการใชส้ใีนการออกแบบ 

2.2.2 การใชซ้ ้า (Reuse)  

2.2.2.1 ความหมายของการใชซ้ ้า 

2.2.2.2  วธิกีารใชซ้ ้า  

2.2.3 การพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ 

2.2.3.1 การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่  

2.2.3.2 กระบวนการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ 

2.2.3.3 การเพิม่มลูค่าใหก้บัผลติภณัฑ ์

2.2.4 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

2.2.4.1 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

2.2.4.2 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2.2.4.3 การแบ่งรปูแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภคตามลกัษณะจตินิสยั/
2.2.4.4 หลกัเกณฑท์ีจ่ าเป็นตอ้งพจิารณาในการวเิคราะหผ์ูบ้รโิภค 

2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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 2.1      ข้อมลูเก่ียวกบัชุมชนทอผา้ฝ้ายทอไทล้ือบ้านเฮ้ีย อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

  2.1.1 ชาวไทลื้อ 

  ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยมแีหล่งอารยธรรมโบราณคดแีละประวตัศิาสตรท์ี่

ยาวนานด้วยความหลากหลายทางวฒันธรรมของจงัหวดัต่างๆ ท าให้เกดิประเพณีทีส่ าคญั

ของแต่ละชาตพินัธุศ์ลิปะการแสดงเป็นอกีส่วนหนึ่งทีบ่่งบอกความเจรญิในอดตียงัคงรกัษา

เอกลกัษณ์เฉพาะถิน่และชาตพินัธุ ์ คอื ชาวไทลื้อ ชาวไทยพวน ชาวไทพวน ชาวไทเขนิ 

และยงัมชีาวเขาที่อาศยัตามบรเิวณที่สูงตามเขาได้แก่ ชาวมง้ ชาวเมีย่ และลัว๊ะ   (จงัหวดั

น่าน. 2554) 

  ชาวไทลือ้หรอืไตลื้อเป็นชาวไทกลุ่มหน่ึงมถีิน่ฐานเดมิอยู่ ในแถบสบิสองปนันาของ

จนีในสมยัรชักาลที่ 1 เจา้ฟ้าอนันตรวรปญัญาและเจา้สุมนเทวราชยกกองทพัขึน้ไปกวาด

ตอ้นชาวไทลือ้จากสบิสองปนันามายงัเมอืงน่านและเมอืงบางส่วนในประเทศลาว ท าใหช้าว

ไทลือ้กระจายอยูท่ ัว่ไปในภาคเหนือของประเทศไทย  

       
ภาพที ่2.1 : ถิน่ทีต่ ัง้ของชาวไทลือ้ดัง้เดมิและภาพการอพยพของชาวไทลือ้จากสบิสองปนันา 

ทีม่าของภาพ : http://thai.cri.cn/247/2012/01/05/242s193574.htm 

จากภาพ แสดงให้เห็นถึงการอพยพของชาวไทลื้อจากสิบสองปนันามาตามลุ่ม

แมน่ ้าโขง กระจายตวัตามตอนบนของประเทศไทยเรือ่ยไปจนถงึลาวและเวยีดนาม 

   การกระจายตวัของชาวไทลือ้สามารถแบ่งกลุ่มต่างๆตามจงัหวดัทีอ่าศยัอยู่ ไดแ้ก่ 
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จงัหวดัเชยีงราย  จงัหวดัเชยีงใหม่  จงัหวดัพะเยา จงัหวดัล าปาง  จงัหวดัล าพูน จงัหวดั

แพร่  และจงัหวดัน่าน   

 ในจงัหวดัน่าน มชีาวไทลือ้กระจายอยูด่งันี้ 

  อ าเภอท่าวงัผา มชีาวไทลือ้อยู่ 5 ต าบล ไดแ้ก่ ต.ศรภีูม ิบา้นหว้ยเดื่อ ต.ป่าคา เป็น

ชาวไทลือ้ทีม่าจากเมอืงลา้ มชีาวไทลือ้ 5 หมูบ่า้นประกอบดว้ย บา้นหนองบวั บา้นดอนแก้ว 

บา้นต้นฮ่าง บา้นดอนมลู บา้นแฮะ ในต าบลยม เป็นชาวไทลือ้ทีม่าจากเมอืงเชยีงลาบ และ

เมอืงยอง ประกอบดว้ย บา้นลอมกลาง บา้นทุ่งฆอ้ง บา้นเชยีงยนื บา้นเสีย้ว บา้นหนองชา้ง

แดง และต าบลจอมพระ เป็นชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมอืงยองและเมอืงยู้มชีาวไทลื้อ 5 

หมูบ่า้น บา้นถ่อน และถ่อนสอง บา้นยู ้บา้นยูเ้หนือ บา้นยูใ้ต้ 

  อ าเภอปวั เป็นอ าเภอทีม่ชีาวไทลือ้อยู่มากทีสุ่ด ประกอบดว้ย ต าบลศลิาเพชร เป็น

ชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมอืงยอง คอื บ้านดอนไชย บ้านทุ่งรตันา มาจากเมอืงเลน คอื 

บา้นปา่ตอง บา้นนาค า(หวัโตง้) บา้นทุ่งศรบุีญยนื  ต าบลศลิาแลง เป็นชาวไทลือ้ทีอ่พยพมา

จากเมอืงเชยีงรุ่ง เมอืงเลน เมอืงยอง เมอืงเงนิ และเมอืงพวน  คอื บ้านดอนไชย-ไร่อ้อย 

บา้นฝาย(นารา้ง) บา้นหวัน ้า บา้นตนีตก บา้นเฮีย้ บา้นหวัดอย  ต าบลวรนคร อพยพมาจาก

เมอืงเลน (ลนิ) เมอืงยอง ปจัจุบนัอยู่ในเขตพม่า คอื บ้านเก็ต บ้านร้องแง บ้านดอนแก้ว 

บา้นมอน ต.ปวั อพยพมาจากเมอืงขอน เมอืงยองและเมอืงพวน คอื บา้นขอน บา้นป่าลาน 

อพยพมาจากเมอืงยอง เมอืงพวน คอื บา้นดอนแกว้ อพยพมาจากเมอืงยอง คอื บา้นปรางค ์

ต.สถาน อพยพมาจากเมอืงยอง เมอืงเชยีงลาบ เมอืงล้า เมอืงเงนิ คอื บ้านนาป่าน บ้าน

สนัตสิุข นอกนัน้ในยงัมอีกีไมต่ ่ากว่า 20 หมูบ่า้นในอ าเภอปวัทีเ่ป็นชาวไทลือ้ 

  อ าเภอเชยีงกลาง ต.พระพุทธบาท อพยพมาจากเมอืงยอง เมอืงเชยีงแขง เมอืงเลน 

คอื บา้นเหล่า บา้นออ้ ต.เปือ อพยพมาจากเมอืงเลน หลวงพระบาง เชยีงลม เชยีงแสน คอื 

บา้นหนองแดง ต.เชยีงกลาง อพยพมาจากเมอืงเลน เชยีงลม เมอืงเงนิ คอื บา้ยเชยีงโคม 

บา้นศรอุีดม บา้นงิว้ 

  อ าเภอสองแคว มชีาวไทยลือ้อาศยัอยูท่ีต่ าบลยอด ทีบ่า้นปางสา้น บา้นผาสงิหแ์ละ

บา้นผาหลกั 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%89&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7
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  อ าเภอทุ่งชา้ง บา้นงอบ บา้นปอน หว้ยโก๋น และส่วนทีอ่พยพเขา้มาใหม ่ซึง่จะอยู่

ปะปนกะชาวเมอืงน่านแถบชายแดน (มจี านวนมากทีสุ่ด อพยพมาจาก แขวงไชยะ

บุร ีและ สบิสองปนันา) 

ชาวไทลือ้ดัง้เดมิมอีาชพีท านาเป็นหลกัจงึมพีธิกีรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าไรไ่ถนา

มากมายเป็นตน้ว่า  

         - การเลีย้งผฝีาย เพื่อเป็นสริมิงคล  

        - การเรยีกขวัญข้าว ปีไหนที่เห็นว่าข้าวเจรญิเติบโตไม่เต็มที่จงึจดัให้มี 

การเรยีกขวญัขา้ว  

        - การสู่ขวญัขา้วใหม่ ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวได้ผลผลติเป็นที่น่าพอใจก็จะท าพธิี 

สู่ขวญัขา้วใหม ่

  นอกจากนี้ ไทลื้อยงัมปีระเพณีส าคญัที่น่าสนใจอกีมากมายเช่น การเรยีกขวญั มี

ลกัษณะคล้ายประเพณีเรยีกขวญัของชาวเหนือโดยทัว่ไป เพื่อเป็นขวญัก าลงัใจแก่ผู้หาย

ปว่ยใหม่ๆ  การส่งเคราะห ์เพื่อใหอ้ยู่สุขสบายขึน้ การสบืชะตาเพื่อใหเ้ป็นสริมิงคล ขบัไล่สิง่

ชัว่รา้ย มทีัง้สบืชะตาคนและสบืชะตาหมู่บา้น การขึน้เฮนิใหม่หรอืการขึน้บา้นใหม่ การขึน้ปี

ใหม่ ระหว่างวนัที่ 13-18 เมษายน ของทุกปี การแต่งงานและการตายซึ่งเดมิจะใช้การฝงั 

ต่อมาใชก้ารเผาแทน 

  ส่วนการละเล่นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์วฒันธรรมไทลือ้คอื การขบัลือ้ การฟ้อนเจงิ การเล่น

มะกอน การเล่นโกงกาง และการเล่นกอ้ปแก๊ป เป็นตน้ ส่วนปจัจบุนัยงัคงสบือทอด

การละเล่นมาสู่รุน่ลกูหลาน ใชแ้สดงในโอกาสประเพณสี าคญั 

  ชาวไทลื้อมีเอกลักษณ์โดดเด่นในการใช้ภาษาไทลื้อ การแต่งกายศิลปะและ

ประเพณีต่างๆ  งานผ้าทอไทลื้อนิยมใช้ผ้าฝ้ายทอลวดลายที่งดงามที่เรยีกว่าลายน ้าไหล 

ปจัจบุนัมกีารฟ้ืนฟูและถ่ายทอดศลิปะการทอผา้แบบไทลือ้ในหลายชุมชนของภาคเหนือเพิม่

มากขึน้เน่ืองจากมรีปูลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นไม่ซ ้าชนกลุ่มใด 

วฒันธรรมผา้ทอของไทลือ้ในจงัหวดัน่านอาจแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คอื  

1.  กลุ่มอ าเภอท่าวงัผา ปวั และเชยีงกลาง  โดยมลีกัษณะผา้ทอทีผ่สมผสานกบัชาว

ไทยวนในจงัหวดัน่าน ลกัษณะเด่นคอื การทอเทคนิคลว้ง การทอยกดอกและการทอมดัหมี่

เสน้พุ่ง ทีเ่รยีกว่า มดัก่าน  

DP
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
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2.  กลุ่มอ าเภอทุ่งช้างและเฉลมิพระเกยีรต ิชาวไทลื้อกลุ่มนี้อพยพมาจากเมอืงเงนิ 

แขวงไซยบุร ีประเทศ ส.ป.ป.ลาว ลกัษณะผ้าทอของชาวไทยลือ้กลุ่มนี้คล้ายคลงึกบัผา้ทอ

ของชาวไทลือ้ในเมอืงเงนิ หรอืเรยีกว่า แบบเมอืงเงนิ 

การแต่งกายผ้าทอของชาวไทลื้อแบ่งเพศต่างกนั ได้แก่ ผู้ชายไทลื้อส่วนใหญ่จะ

นิยมสวมเสือ้ขาวแขนยาวสวมทบัดว้ยเสือ้กัก๊ปกัลวดลายดว้ยเลื่อม สวมกางเกงหมอ้หอ้มขา

ยาว หรอืเรยีกว่าเตีย่วสะดอ โพกหวัดว้ยผา้สขีาวหรอืชมพู นิยมเจาะหใูส่ลานเงนิ 

  ผู้หญิงสวมเสื้อปดัมีสายหน้าเฉียงมาผูกติดกัน หรือใช้กระดุม เงินขนาดใหญ่ 

เรยีกว่า เสือ้ป ัด๊ มสีดี าหรอืคราม ตวัเสื้อรดัรูปเอวลอย ชายเสือ้ยกลอยขึน้ 2 ขา้ง สาบเสื้อ 

ขลบิดว้ยแถบผา้สต่ีาง ๆ ประดบัดว้ย กระดุมเงนิ นุ่งผา้ซิน่ลายขวาง มลีวดลายสต่ีาง ๆ ต่อ

เชงิดว้ยผา้สดี า นิยมโพกศรีษะดว้ยผา้ สขีาว หรอืชมพ ูหญงินิยมเกลา้ผมมวยตรงยอด มวย

มกีารมว้นผมเป็นวงกลมเรยีก มวยวอ้ง นิยมเจาะหใูส่ลานเงนิ สวม ก าไลเงนิ  

 
ภาพที ่2.2 : ปูม่า่น ย่ามา่น จติรกรรมฝาผนงัของวดัภมูนิทร ์แสดงการแต่งกายของชาวไทลือ้แต่โบราณ 

ทีม่าของภาพ : http://www.travel12cy.pimkong.com/travel7.html 

 
ภาพที ่2.3 : การแต่งกายของชาวไทลือ้ในปจัจุบนัทีน่ิยมใส่ในชวีติประจ าวนั หรอื ใสอ่อกงานประเพณ ี 

ทีม่าของภาพ : http://thai.cri.cn/247/2012/01/05/242s193574.htm 
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 การทอผ้าไทลื้อนับเป็นภูมิปญัญาและวัฒนธรรมชุมชน อันเป็นความรู้และ

ประสบการณ์เนื่องมาจากการสบืทอดจากบรรพบุรุษ ถ่ายทอดเรื่องราว ศีลธรรม วถิีชวีติ 

เครื่องสกัการะส าหรบัพธิกีรรมต่างๆตามความเชื่อของชาวไทลือ้ เป็นระบบภูมปิญัญาทีส่ ื่อ

ให้เหน็ถงึรากเหงา้ดัง้เดมิ แสดงถงึตวัตนและความเขา้ใจถงึชุมชน เมื่อถูกสบืทอดมาสู่รุ่น

ลูกหลานจงึถอืเป็นการผลติซ ้าทางวฒันธรรม โดยมกีารผสานองค์ความรูใ้ห้สอดคล้องเขา้

กันกับสถานการณ์ปจัจุบันนั ้น มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและเกิดการเรียนรู้ปรับตัว

ตลอดเวลา เช่นมกีารผลติและการจ าหน่าย และมกีารพฒันาสนิค้าให้เขา้กบัยุคสมยั และ

ผลติผ้าทอสมยัใหม่ เช่น ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพนัคอ ผ้าตดัชุด ผ้ารองจาน กระเป๋าเดนิทาง 

กระเป๋าเครือ่งส าอาง กระเป๋าเงนิ เป็นตน้ 

  2.1.2 ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮ้ีย อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน 

          2.1.2.1 ท่ีมาและลกัษณะของชุมชนไทลื้อบ้านเฮ้ีย   

 ชุมชนบา้นเฮีย้ตัง้อยูร่มิน ้าน่าน  จากค าบอกเล่าของคนในชุมชนมาแต่โบราณพบว่า 

บรรพบุรษุเป็นชาวไทลือ้ทีอ่พยพมาจากสบิสองปนันา ล่องแมน่ ้ามาตามน ้า เมื่อพบแหล่งดนิ

ดหีรอืพืน้ทีลุ่่ม จงึขึน้ฝ ัง่มาสรา้งบ้านเรอืนถุนสูงทีท่ าจากไม ้ท าไร่นา เมื่ออยู่รวมกนัมากขึน้

จงึสร้างวดับ้านเฮี้ยขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจติใจของชาวพุทธ จากนัน้จงึบูรณะเพิ่มเติม

เรือ่ยมามาจนกระทัง่ทุกวนัน้ี(สมัภาษณ์ , นางแพว ค าภานุช 2558) 

  2.1.2.2 การใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ ของชุมชนบ้านเฮ้ีย  

 อ าเภอปวั ต าบลศลิาแลง ซึ่งประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเฮี้ย บ้านหวัน ้า 

บา้นศาลา บา้นดอนไชย บา้นตนีตก บา้นหวัดอบ และบา้นฝาย   ชุมชนบา้นเฮีย้ เป็นชุมชน

ทีต่ ัง้อยูท่ีร่าบเชงิเขาตดิกบัดอยภคูา      ชาวบา้นส่วนใหญ่ตัง้บา้นเรอืนตดิกบัทางถนน และ

เรยีกกลุ่มหมูบ่า้นว่า “บา้น” บา้นเรอืนส่วนหนึ่งเป็นแบบเดมิ คอืยกพืน้เรอืนสูงโล่งส าหรบัท า

กจิกรรมครอบครวั ส่วนแบบบา้นสมยัใหมจ่ะเป็นอฐิ  
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ภาพที ่2.4 : ชวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นเฮีย้ ไดแ้ก่ การไปวดัท าบุญ การท าไร่นา ท าอาหาร 

ภายในอุโบสถใหมข่องวดับา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ :www.facebook.com/pages/วดัเฮีย้-ตศลิาแลง-อปวั-จน่าน/ 

 อาชพีส่วนใหญ่ของคนในชุมชน  ปจัจุบนัประกอบอาชพีท านา  ท าสวน  ปลูกผกั     

เช่น ขา้วโพดถัว่เหลอืง แตงโม ล าไย (46.6%) รองลงมาคอืท างานรบัจา้งทัว่ไป       บา้งก็

คา้ขายแลกเปลีย่นสนิคา้ระหว่างกนั (32.4%)  นอกจากนี้จะรบัราชการ  ก่อสรา้ง  เวลา

นอกเหนือจากการท างานหลกัจงึทอผา้  หรอืรบัจา้งเยบ็ผา้   ซึง่ส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่

ในหมูบ่า้น  ส่วนคนหนุ่มสาวจะนิยมไปเรยีนในเมอืงและไปท างานทีเ่มอืงหลวง  

  การทอผ้าช่วยให้ครวัเรอืนมรีายได้ทีด่ขี ึน้อกีทางหนึ่ง และเป็นการส่งเสรมิใหเ้กดิ

การพึง่ตนเองของชุมชน การทอผ้ายงัช่วยให้คนในชุมชนมงีานท าเนื่องจากใช้แรงงานใน

ครวัเรอืนซึ่งเป็นอาชพีเสรมิรองจากการเกษตรกรรม หากเป็นการจา้งงานก็จะจา้งงานใน

กลุ่มเครอืญาตซิึง่ช่วยท าใหค้นในชุมชนมรีายได้ อาชพีการทอผา้ยงัไดร้บัการสนับสนุนจาก

ภาครฐัและองค์การพฒันาเอกชน ซึง่จะท าใหก้ลุ่มมคีวามเขม้แขง็และเป็นแนวทางในการ

พฒันาในส่วนอื่นของชุมชนต่อไป 

 2.1.2.3 การจดัตัง้ชุมชนทอผา้ฝ้ายบ้านเฮ้ีย   

 กลุ่มชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ยตัง้อยู่ที่141หมู่ 1 บ้านเฮี้ย ต าบลศิลาแลง อ าเภอปวั 

จงัหวดัน่าน 55120 เป็นการรวมกลุ่มผู้มฝีีมอืทอผา้ไทลือ้ เมื่อปี 2536 ในปจัจุบนัมสีมาชกิ

จ านวน 103 คน มกีจิกรรมการผลติทีห่ลากหลายสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ตลาดในปจัจุบนั

และอนาคต มทีัง้การทอผา้เป็นผนืจ าหน่าย การผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปูบุรุษและสตร ีตลอดจน

การผลิตของใช้จากผ้าทอจ าหน่าย   ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย เป็นกลุ่มที่สืบทอด
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แนวความคิดจากวฒันธรรมชุมชน ภูมปิญัญาท้องถิ่นมาผสมผสานภูมปิญัญาสากลที่มี

เทคโนโลยสีมยัใหมเ่ขา้รว่ม สรา้งหลกัคดิการผลติ น าโดยคุณแพว ค าภานุช 

 

ภาพที ่2.5 : รา้นแพวผา้ฝ้าย ชุมชนบา้นเฮีย้และลกัษณะการประกอบการ 

ทีม่าของภาพ http://chiangraiairportthai.com/en/popular-destinations 

  การบรหิารจดัการกลุ่ม กระท าโดยจดัตัง้เป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ทอผ้าบ้านเฮี้ย  

โดยมกีารวางแผนการพฒันากลุ่มทัง้ระยะสัน้และระยะยาว มกีารประชุมประจ าเดอืนอย่าง

สม ่าเสมอ แบ่งหน้าที่และความรบัผดิชอบชดัเจน ใช้บุคลากรให้ถูกกบังาน มกีารท าบญัชี

ชดัเจน และการด าเนินงานในระบบกลุ่ม มกีระบวนการผลติและด าเนินกจิกรรมการผลติที่

หลากหลายตามความต้องการตลาด สร้างเครอืข่ายกลุ่มด าเนินการผลติ รกัษาคุณภาพ

สนิค้าที่ดแีละตลอดเวลา กลุ่มชุมชนมกีระบวนการตลาด ได้แก่ ยดึการตลาดน าการผลติ 

สรา้งนักการตลาดมอือาชพีของกลุ่ม มกีจิกรรมการจ าหน่ายสนิคา้โดยตรง สรา้งศูนยแ์สดง

และจ าหน่ายสนิค้าของตนเองความส าเรจ็ของกลุ่ม มกีารผลติทีห่ลากหลาย กลุ่มวสิาหกจิ

ชุมชนทอผ้าบ้านเฮี้ย มกีารด าเนินกจิกรรมที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ผูบ้รโิภคและเพื่อปรบัตวัสรา้งความเจรญิก้าวหน้าและสรา้งความเขม้แขง็ใหก้ลุ่มอยู่รอดใน

ระยะยาว  
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  2.1.2.4 การผลิตผา้ฝ้ายทอบ้านเฮ้ีย 

  ส่วนประกอบของการผลติผา้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้ มดีงัน้ี 

1. เส้นใยและผ้าฝ้าย  

เสน้ใยหลกัในการทอผา้ยฝ้าย คอืฝ้าย ซึง่ในประเทศไทยจะมอียู่ 2 พนัธุ ์คอืฝ้ายสี

ขาวและฝ้ายสีตุ่นหรอืสีเน้ือ เป็นฝ้ายที่มคีุณลกัษณะพิเศษ คือมเีส้นใยที่นุ่มและเหนียว 

โดยเฉพาะฝ้ายสตุ่ีนนัน้มสีธีรรมชาตทิีง่ดงามมากทีสุ่ด10  

ผ้าฝ้ายมเีนื้อผ้าและผิวสมัผสัที่แตกต่างกันซึ่งเกิดจากการใช้เส้นใยขนาดต่างๆ

น ามาใช้ทอแบบเรยีบง่าย หรอืผสมผสานกนัซึ่งจะได้ผ้าเนื้ อหนา เนื้อบาง เนื้อหยาบ เนื้อ

ละเอยีด รวมทัง้เนื้อหนาบางอยู่ในผนืเดยีวกนัหรอืการใช้เส้นยนืเลก็สลบัใหญ่ พุ่งเสน้ใหญ่

สลบัเสน้เลก็เป็นคลื่นเป็นลกูฟูก ใยฝ้ายเองไม่แขง็แรงนัก แต่เมื่อน ามาทอเป็นผา้ จะไดผ้า้ที่

แขง็แรง ยิง่ทอเนื้อหนา-แน่นจะยิง่แขง็แรง ทนทาน ซึง่เสน้ใยของฝ้ายน้ีเมื่อเขน็ดว้ยช่างทอ

เองจะสามารถก าหนดเล็กหรอืใหญ่ได้ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั, 2548)   

คุณสมบตัิของผ้าฝ้ายมทีัง้ชนิดที่เหนียวน้อยและเหนียวมาก ขึ้นอยู่กบัคุณภาพและความ

ยาวของเส้นใย ขนาดและการตเีกลยีวของเส้นด้าย ตลอดจนวธิกีารทอเป็นผนืผ้าฝ้ายจะมี

ความเหนียวมากขึ้นเมื่อเปียก จงึเหมาะที่จะใช้ในโอกาสที่ต้องการความเหนียวเมื่อเปียก 

เช่น ชุดชัน้ใน ชุดอาบน ้า ชุดท างานหนกัทีม่เีหงือ่ จงึนิยมตดัเยบ็ดว้ยผา้ฝ้ายซึง่ผา้ฝ้ายจะดูด

ซบัเหงื่อจากร่างกายและระเหยไปในอากาศ จงึท าให้รูส้กึเยน็สบาย แมผ้้าฝ้ายจะดูดซบัน ้า

ไดด้แีละ เหนียวมากขึน้เวลาเปียก แต่กจ็ะขึน้รางา่ยท าให ้มขีอบเขตจ ากดัในการน าไปใชใ้น

ทีม่อีากาศอบอุ่น หรอืชืน้   

  การทอผ้าฝ้ายในหน้าฝนจะมคีวามยากล าบาก เน่ืองจากเมื่อฝนตกเส้นฝ้ายจะมี

ความเหนียว ท าใหท้อไดช้า้  เพราะความชืน้จะท าใหก้ระสวยไมล่ื่น ทัง้นี้การทอผา้ขึน้อยู่กบั

ความยากง่ายของลวดลายและวธิกีารทอ หากเกดิความผดิพลาดจะต้องเลาะผา้ทอทัง้แถว

เพื่อทอใหม(่สมัภาษณ์ , นางค าเอือ้ย มลูค า 2558)  

                                                           
     10ณฐัวด ีไทยเจรญิ. 2556. ผา้ฝ้ายทอมอื. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 
http://www.thaitextile.org/main/content.php?content_id=ARC130411171430&content_ type=article.  
สบืคน้เมือ่วนัที ่11 เมษายน 2558  
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  ผ้าฝ้ายเป็นผ้าที่ย ับง่าย อย่างไรก็ดีด้วยการตกแต่งวิธีต่างๆเพื่อกันยับท าให้

ผู้บริโภคจ านวนมากในปจัจุบันคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายจะทนยับได้ดีขึ้น 

(นวลแข, 2534) ดว้ยคุณสมบตัเิฉพาะทีม่เีสน่หข์องผา้ฝ้ายประกอบกบัภูมปิญัญา ของผูท้อ

เองที่สามารถพฒันาด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการทอ การยอ้ม การสรา้งลวดลายบนผ้าและ 

อื่นๆทีเ่กดิจากประสบการณ์ตรง ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละทอ้งถิน่ทีส่ ื่อถงึวฒันธรรมอนัดี

งาม จงึ ท าใหผ้า้ฝ้ายทอมอืมคีุณค่าควรได้รบัการส่งเสรมิและอนุรกัษ์ให้คงอยู่คู่สงัคมไทย

สบืไป 

นอกเหนือจากเส้นใยฝ้ายแลว้ บา้นเฮี้ยยงัมกีารทอผา้ไหม การทอเสน้ใยฝ้าย สลบั

กบัเสน้ไหมประดษิฐ ์โดยเลอืกซือ้เสน้ไหมหรอืเสน้ในจากชุมชนอื่น ไดแ้ก่ เชยีงใหม่ สุโขทยั 

หรอืผา้จากเมอืงลาว มาประกอบในการตดัเยบ็ แต่เป็นส่วนน้อย 

 

2. สี  

  ผา้ฝ้ายทอมอืนอกจากใช้สตีามธรรมชาตแิล้ว ยงันิยมยอ้มสเีส้นใยด้วยสธีรรมชาติ

ตามวธิีการย้อมแบบโบราณ โดยใช้สีที่ได้จากต้นไม้และสมุนไพรต่างๆ ท าให้ได้ผ้าที่มสีี

ประสานกลมกลนืกนัอย่างนุ่มนวล ไม่ฉูดฉาดเหมอืนผา้ทีย่อ้มดว้ยสวีทิยาศาสตร์ผา้ทอของ

ไทยส่วนใหญ่ได้รบัความนิยมจากผู้บรโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่นักท่องเที่ยวชื่นชมและ

หลงใหลเสน่ห์ผ้าทอมอืของไทย ในชุมชนบ้านเฮี้ยนัน้มกีารยอ้มสเีส้นด้ายด้วยสธีรรมชาต ิ

เป็นการใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่นและลดภาวะโลกร้อน โดยวสัดุที่ใช้ ได้แก่ เปลอืกไม้ ใบไม ้  

สเีขยีว เช่น ใบสาบเสอื ใบมะม่วงเขยีวเสวย สแีดง เช่น เปลอืกประดู่ แกนต้นฝาง ครัง่ ลูก

ต้นหมาก, สดี าจากต้นมะเกลอื, สเีหลอืงจากใบหูกวาง  โดยมลีานยอ้มผ้า โดยน าวสัดุ

เปลอืกไม้ ใบไม้ มาต้มน ้าให้เดอืด นาน 1 ชัว่โมง แล้วน าเส้นด้ายแช่ในน ้าเยน็ให้น ้าเข้า

ทัว่ถงึและลา้งไขมนัออก จากนัน้น าเสน้ดา้ยมาผึ่งลมพอหมาดๆ แลว้น าไปลงพืน้ดว้ยน ้าต้ม

ใบยคูาลปิตสั จะไดส้พีืน้เป็นสคีรมี  น ามาผึง่ลมใหเ้ยน็ แลว้จงึน าไปลงสทีีต่้มไว้  จากนัน้ผึง่

ใหเ้ยน็ ลา้งสดีว้ยน ้าสะอาด แลว้ตากแหง้ จากนัน้จงึน าไปทอตามตอ้งการ 
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ภาพที ่2.6  : การยอ้มผา้ ณ บา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ : http://www.ndoae.doae.go.th/article2010/2011001.html 

  สดีัง้เดมิทีไ่ดร้บัการนิยมในการยอ้มมากทีสุ่ด และถอืเป็นเอกลกัษณ์ของบา้นเฮีย้คอื

สดี า มาจากมะเกลอืหรอืคราม สแีดงมาจากเปลอืกสลกัหรอืดนิดาด และสขีาวซึง่เป็นสขีอง

ฝ้าย ไม่ได้ท าการย้อม ด้วยการพฒันาและการจดัการทางการตลาดที่เปลี่ยนไปของผู้น า

ชุมชน  ท าใหก้ารยอ้มผา้ด้วยสธีรรมชาตนิัน้ไดร้บัความนิยมน้อยลงจากกลุ่มผูผ้ลติการยอ้ม 

เนื่องจากท าไดช้า้ ใชเ้วลาและแรงงานมาก จงึเกดิการจา้งแรงงานนอก และรบัเสน้ใยทีย่อ้ม

ด้วยสารเคมสีงัเคราะห์เพิ่มเติม อีกทัง้ยงัมสีีสนัที่สดมากกว่า และได้รบัความนิยมจาก

ผูบ้รโิภคมากกว่าอกีดว้ย   

   

3. เทคนิคและวิธีการทอ 

  การทอที่โดดเด่นของบ้านเฮี้ยนอกเหนือจากการทอแบบขดัธรรมดาแล้ว ยงัมี

เทคนิคพเิศษเพื่อให้ได้ผ้าทอที่สวยงามโดยพบเหน็ในรา้นขายผ้าและขึน้กี่ทอ ม3ี รูปแบบ 

ไดแ้ก่  

   3.1. การลว้ง  ผา้ลายเก๊าะ(เกาะ)หรอืลว้ง เป็นวธิกีารทอผา้ดว้ยลายขดัธรรมดา แต่

ใช้ด้ายเส้นพุ่งหลายส ีพุ่งยอ้นกลบัไปมาเป็นช่วงๆ และใช้การล้วงดงึเส้นด้าย ขึน้มาเกาะ

เกีย่วผกูเป็นห่วงรอบดา้นเสน้ยนื ยดึเสน้พุ่งแต่ละช่วงไว ้เพื่อเพิม่ความแขง็แรงใหก้บัเนื้อผา้ 
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ตามลวดลายทีก่ าหนดเรยีกว่า "ลายเกาะ" หรอื "ลายลว้ง"11 ซึง่แมว้่าลายจะละเอยีดซบัซอ้น

กส็ามารถทอขึน้ไดด้ว้ยวธิกีารนี้ เป็นลายขวางกวา้งประมาณครึง่นิ้ว  

 
ภาพที ่2.7  :  :ซิน่ลายน ้าไหล ฝ้าฝ้ายทอมอืผสมไหมประดษิฐ ์บา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ : ผูว้จิยั 

  เทคนิควธิกีารทอแบบเกาะล้วงเป็นวธิกีารทอที่มมีาแต่โบราณ โดยทัว่ไปสามารถ

แบ่งออกไดเ้ป็น ๒ ประเภทดว้ยกนัคอื  

  แบบที่ ๑ การทอเกาะล้วงแบบมชี่อง ไม่ตดิกนั (Slit Tapestry) เป็นวธิกีารทอที่

นิยมใช้มากในแถบเอเชยีกลางและพม่า รูจ้กักนัแพร่หลายในชื่อที่เรยีกว่า “คลิมิ” (Kilim) 

ลกัษณะการทอจะสานเสน้พุ่งแต่ละสเีขา้ไปบนเสน้ยนืเพื่อสรา้งลวดลาย โดยบรเิวณรอยต่อ

ของลายที่จรดกับเส้นพุ่งอีกสีหนึ่งของลวดลายในส่วนถดัไปจะไม่สานอยู่บนเส้นยนืเส้น

เดยีวกนั ด้วยเหตุนี้จงึเกดิเป็นช่องบรเิวณรอยต่อของลายแต่ละส่วนบนผ้า ลวดลายแต่ละ

ส่วนทีเ่กดิจากเสน้พุ่งจะเกาะอยูบ่นเสน้ยนืและเป็นอสิระจากกนั ขอ้ดขีองการทอดว้ยวธินีี้คอื

สามารถทอแต่ละส่วนๆไปไดเ้ลยถงึแมว้่าจะอยู่คนละระนาบ ไม่ต้องทอเสน้พุ่งขวางหน้าผ้า

ทัง้หมดทลีะเสน้ พรมจากเอเซยีกลางทีท่อขึน้ดว้ยวธินีี้จงึถูกเรยีกว่า “คลิมิ” ไปโดยปรยิาย 

การทอแบบเกาะลว้งของจนีทีเ่รยีกว่า “เคอซื่อ” กใ็ชว้ธินีี้ในการทอเช่นกนั  

  

                                                           
       11 พพิธิภณัฑผ์า้ มหาวทิยาลยันเรศวร. 2556. เทคนิคการทอผา้แบบเกาะ/ลว้ง. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า :  
     http://www.openbase.in.th/node/5498 สบืคน้เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558  
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ภาพที ่2.8 : ผา้"โลนตะหย่า" 

เป็นซิน่แบบเจา้นายทีน่ิยมในราชส านกัพมา่และเชยีงใหม่ 

  ทีม่าของภาพ :http://www2.bot.or.th/museum/thai/textiles/csample.asp?SaID=129 

  แบบที ่๒ การเกาะลว้งแบบไขวเ้สน้พุ่งต่อกนั (Interlocking Tapestry) วธินีี้พบใน

งานทอของหลายกลุ่มชาตพินัธุ์ในเอเชยี เช่น ในกลุ่มไทลื้อ ในกลุ่มมาราเนาในฟิลปิปินส ์

รวมไปถงึชาวมุสลมิและซกิสใ์นรฐักษัมรีท์ีอ่นิเดยี การทอแบบเกาะลว้งในลกัษณะนี้อธบิาย

ไดต้ามชื่อทีใ่ชเ้รยีก ในการทอแบบน้ีเสน้พุ่งแต่ละสทีีส่านลงบนเสน้ยนืแต่ละส่วนจะถูกน าไป

ไขว้เกาะไว้บนเส้นยนืเส้นเดยีวกนักบัเส้นพุ่งอกีสทีสีานมาจรดเพื่อต่อลาย (เส้นยนืในส่วน

นัน้จงึเป็นเสมอืนโครงให้เส้นพุ่งสองเส้นด้านขวาและซ้ายไขว้เกี่ยวกนัไว้) การทอด้วยวธิี

เกาะล้วงแบบนี้จงึท าใหไ้ม่เกดิช่องระหว่างรอยต่อของลายในแต่ละส่วนบนผนืผา้ แต่จะทอ

ยากกว่าวธิแีรกเนื่องจากจะตอ้งทอไปทลีะ1เสน้ยนืตามระนาบของหน้าผา้ แต่ทว่าสิง่ทอทีไ่ด้

จะมคีวามคงทนมากกว่าการทอดว้ยวธิแีรก  ทัง้นี้หากตอ้งการแกล้าย ตอ้งเลาะออกทลีะเสน้

ตัง้แต่ชัน้บนสุด การทอลว้งจงึใชเ้วลานานนบัเดอืนต่อซิน่หน่ึงผนื หรอืประมาณสามเมตร 

 
ภาพที ่2.9  :ผา้เกาะ / ลว้ง   ผา้ซิน่ไทลือ้ จงัหวดัน่าน  เสน้ยนืเป็นฝ้ายสแีดงและเสน้พุ่งเป็นดา้ยสอีื่นๆ 

ทีม่าของภาพ :  http://www.openbase.in.th/node/5498 
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3.2. การมดัหมี่  เป็นวธิกีารท าลวดลายด้วยวธิมีดัเส้นด้ายที่ใช้ทอบรเิวณ ที่ไม่

ตอ้งการยอ้มส ีซึง่เป็นไปตามลวดลายที่ต้องการก่อนทีจ่ะน าไป ยอ้มและทอเสน้ดา้ยบรเิวณ

ทีม่ดัไวจ้ะไมต่ดิส ีแต่สจีะซมึเขา้มาบา้ง วธิยีอ้มเริม่ตน้ยอ้มจากสอ่ีอนไปหาสเีขม้จนครบตาม

ลวดลายที่ก าหนด แล้วจึงน าไปทอลายขดัธรรมดา ใช้สองตะกอ ผ้าทัง้สองด้านมีลาย

เหมอืนกนั หรอืทอลายสองคอืใชส้ามตะกอ ซึง่ผา้ดา้นหนึ่งจะปรากฏลายชดัเจนกว่าอกีดา้น 

รวมถงึมเีนื้อผา้แน่น และลวดลายชดัเจนกว่าผา้ทอลายขดิ เอกลกัษณ์ของผา้ทีท่อดว้ยวธินีี้  

คอื รอยซมึของสตีามบรเิวณทีถู่กมดั ท าใหล้ายทีเ่กดิขึน้บนผนืผา้ไม่ชดันัก และการเหลื่อม

ล ้าในต าแหน่งของเสน้ดา้ยในขณะทีท่อ วธิกีารมดัหมีบ่นผ้าทอซึ่งมมีาแล้วกว่าพนัปี และมี

เฉพาะในประเทศแถบเอเชยีเท่านัน้ ในประเทศไทยจะพบในกลุ่มชนชาวไทลาว แทบทุก

จงัหวดัในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคอื่นๆ ก็พบแถวภาคกลางแถบจงัหวดั

สุพรรณบุร ีราชบุร ีสงิหบ์ุร ีชยันาท อุทยัธานี และยงัพบในกลุ่มชนไทลือ้ กลุ่มหนึ่งในจงัหวดั

น่านก็ใชว้ธิกีารมดัหมี่ ส าหรบัผ้าทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั ซึ่งเรยีกวธิดีงักล่าวว่า มดัก่าน หรอื

คาดก่าน ศิลปะและลวดลายที่สร้างสรรค์บนผ้าทอมดัหมี่มาจากจินตนาการความเชื่อ 

ธรรมชาตเิครือ่งมอืเครือ่งใช ้เช่นลายหมีน่าค มาจากความเชื่อว่านาคเป็นเจา้แห่งง ูท าใหฝ้น

ตกต้องตามฤดูกาล น าความสมบูรณ์มาให้ชาวโลก จงึทอขึน้เพื่อถวายพระในเทศกาลบุญ

ต่างๆ เป็นตน้ 

ซิน่ของชาวไทลื้อ เมอืงน่านที่ทอด้วยลวดลายมดัหมี่   ในภาษาถิ่นเมอืงน่าน

เรยีกว่า “มดัก่าน” หรอื “คาดก่าน”12 โดยมโีครงสรา้งหลกัในการทอ 9แบบคอื  ซิน่ม่าน(ใช้

เทคนิควธิกีารมดัก่าน) ซิน่ปล้อง ซิ่นน ้าไหล ซิน่ค าเคบิ (ใช้ใยสงัเคราะห์) ซิน่ไทลื้อลาย

โบราณ ซิน่เชยีงแสน ซิน่ก่าน ซิน่ยกดอก 

                                                           

     12ระบบสารสนเทศศนูยอ์นุรกัษ์ผา้ไหม กรมหมอ่นไหม. ซิน่เมอืงน่าน. (ออนไลน์).  แหล่งขอ้มลู : 
http://www.qsds.go.th/silkcotton/k_27.php. สบืคน้เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558.  
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ภาพที ่2.10 : ก่านป้อง ก่านมา่น และก่านลว้น ตามล าดบั 

ทีม่าของภาพ : https://www.facebook.com/thailandlannacotton/posts/1441365499508179 

 3.3. การยกดอก  

  การทอยกดอกเป็นทีน่ิยมมากในบา้นเฮีย้ เนื่องจากเป็นการทอทีไ่ดร้บัความนิยมมา

แต่โบราณ กล่าวคอืนิยมให้เทคนิคยกดอกในการทอผ้าเพื่อท าผ้าม่าน ผ้าสะลีและผ้าหลบ 

เพื่อให้ในครวัเรอืน การยกดอกเป็นการทอยกลวดลายให้นูนสูงกว่าผนืผ้าเดมิโดยท าการ

เลอืกยกเสน้ทีท่ าใหเ้กดิลาย แลว้ขม่บางเสน้ทบัไว ้จากนัน้พุ่งกระสวยเสน้ฝ้ายไปในระหว่าง

กลาง เนื่องจากเป็นที่นิยมมาแต่โบราณ ช่างทอส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจงึสามารถท าได้เกอืบ

ทุกคน โดยผู้ใหญ่หรอืผูเ้ฒ่าผู้ช านาญการผูกลายหรอืตัง้ลายจะกัน้ลายไว้ จากนัน้จงึทอต่อ

กนัไป  

 

  
ภาพที ่2.11 :   การตัง้ลายเพือ่ทอยกดอกและผา้ยกดอกบา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ : ผูว้จิยั 
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ภาพที ่2.12 ผา้หลบ เทคนิคการทอยกดอก ขนาด 48 x 328 ซม. 

 เป็นลายสคีรามสลบัแดง มลีายนาค ลายดอกไม ้ลายกุญแจ ลายดอกแกว้และลายเขีย้วหมา 

ทีม่าของภาพ : http://www2.bot.or.th/museum/thai/textiles/csample.asp?SaID=100 

 

เทคนิคและวิธีการทอที่โดดเด่นและได้รบัความนิยมมากที่สุดในชุมชนบ้านเฮี้ย    

ไดแ้ก่การยกดอก  การเกาะหรอืการลว้งและการมดัก่าน ตามล าดบั โดยผา้จากการทอเกาะ

หรอืการล้วงจะมรีาคาแพงที่สุด เนื่องจากมขีัน้ตอนในการทอมากและใช้เทคนิคการทอ

เฉพาะทาง จงึใชเ้วลานานกว่าหรอืประมาณ 1 เดอืน ส่วนการทอยกดอกและมดัก่านใชเ้วลา

ประมาณ 2สปัดาห ์ต่อผนืผา้ทีม่ขีนาด 3เมตรเทา่กนั 
 

4. ลวดลายและรปูแบบ  

4.1 ลายโบราณ ลายที่นิยมทอใช้ทัว่ไปสบืทอดจากโบราณได้แก่ ลายเรขาคณิต 

ลายรูปสตัว์ต่างๆหรอืลายข้าวหลามตดั ลายพฤกษาต่างๆ ตามแต่จนิตนาการของผู้ทอ 

ปจัจุบนัลายผ้าทอยงัคงอนุรกัษ์ลวดลายแบบดัง้เดมิเอาไว้แต่ก็มเีสรมิลายประยุกต์เขา้มา

ดว้ย โดยทางชุมชนเลอืกจากความนิยมของกลุ่มลกูคา้และผลติมาอย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพที ่2.13:  ภาพลายลือ้โบราณทีน่ ามาประกอบลายใหม่โดยทอดว้ยการยกดอก  

ไดแ้ก่ ลายเครอืจา้ย ลายมา้พยศ ลายดอกประแจ (ตามล าดบัในภากดา้นบน) 

ทีม่าของภาพ : นายธนิรตัน์ รถน้อย (นกัศกึษาผูช้ว่ยเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั) 
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  นอกจากนัน้ยงัมลีายผ้าทีไ่ดร้บัความนิยมมากที่สุดในชุมชนบา้นเฮีย้  ที่ใชเ้พื่อการ

ผลติผา้หลบ ผา้สะล ีหรอืทอผา้ม่านตามสัง่โรงแรมทางภาคเหนือ ไดแ้ก่ลายสถาน ลายชา้ง 

และลายดอกประแจ โดยใชก้ารทอยกดอก 

 
ภาพที ่2.14 : ลายชา้ง 

ทีม่าของภาพ : ผูว้จิยั 

 

4.2 ลายน ้าไหล  เป็นลายผ้าทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในชุมชนบา้นเฮี้ย  ใชเ้พื่อ

การผลติเสื้อผ้าสตรสี าเรจ็รูปและผา้ซิน่  โดยใช้การทอเกาะหรอืล้วง  แต่ใช้เวลาในการท า

นานเนื่องจากลายมคีวามละเอยีดและต้องใชค้วามประณีตในการท า    ผา้ลายน ้าไหล ทอ

ด้วยวธิกีารทอแบบล้วง โดยใช้ด้ายสต่ีางๆ ซึ่งมว้นอยู่ในหลอดไมล้้วงอนัเลก็ๆ ท าจากไผ่ 

เรยีกว่า "มะสวย" สอดขึน้ลงใหไ้หลไปในทางเดยีวกนั ไล่ระดบัไปเรื่อยๆ คลา้ยการไหลของ

สายน ้า จะทอเป็นลายทางยาวและเป็นลกัษณะคล้ายดงัคลื่นน ้าก าลงัไหลพลิ้วดูอ่อนช้อย

สวยงามเหมอืนสายน ้า จงึถอืเป็นลายทีเ่ป็นราชนิีลายทอของภาคเหนือ อกีทัง้ยงัมรีาคาแพง

มาก13  

   ลายน ้าไหลนับเป็นต้นแบบดัง้เดมิ ต่อมาหยกัของลายน ้าไหลเป็นลายเกาะกนั

ต่อไปเป็นทอด เมื่อน าลายน ้าไหลมาต่อกนัมจีุดช่องว่างตรงกลางเตมิเส้นลายเลก็ ๆ แยก

ออกรอบตวั มองดคูลา้ยดอกไม ้หรอื แมงมมุ  ลายทีเ่ป็นลายน ้าไหลมาหกัมมุใหทู้่แลว้สอดสี

ด้ายเหลี่ยมกนัเป็นชัน้ ๆ เรยีกลาย เลบ็มอื อกีแบบหนึ่งได้น าลายน ้าไหลมาประยุกต์เป็น

ลกัษณะคล้ายเจดีย์เป็นชัน้มยีอดแหลม เรยีกว่า ลายธาตุ หรอืเกาะยอด ส่วนลายที่ใช้

เสน้ดา้ยหลายส ีทอซอ้นกนัเป็นชัน้ เป็นตน้ 

                                                           
     13จนัทรส์ม พรหมปญัญา. 2557. อตัลกัษณ์ไทลือ้. (ออนไลน์). แหล่งขอ้มลู : รายการพนัแสงรุง้ 
https://www.youtube.com/watch?v=Qi-4oyGbqkg. สบืคน้เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558. 
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ภาพที ่2.15 : ผา้ลายน ้าไหล 

ทีม่าของภาพ : http://pirun.ku.ac.th/~b5310301739/b4.html  

การสรา้งลายผ้าซิน่ของชาวไทลือ้น่านจะนิยมแบ่งเป็นแถวส่วน  และแบ่งลายเป็นลาย

หลกั ลายรอง และลายคัน่ แตกต่างจากไทลือ้เชยีงค า ทีม่เีอกลกัษณ์ในการวางลายโดยมี

ลายหลกัทีใ่หญ่โดดเด่นคาดบนผนืผา้ และมลีายคัน่เป็นริว้เสน้ 

 
 

                                      ลายรอง        ลายหลกั       ลายคัน่ 

ภาพที ่2.16 :  รปูแบบของลายบนผนืซิน่ 

ทีม่าของภาพ : นายธนิรตัน์ รถน้อย (นกัศกึษาผูช้ว่ยเกบ็ขอ้มลูงานวจิยั) 
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  2.1.2.5 ลกัษณะของผลิตภณัฑจ์ากผา้ฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮ้ีย 

  การทอผ้าไทลื้อเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนบา้นเฮี้ย ทีเ่ริม่ตัง้แต่การน าเสน้ด้ายมาก

รอ ต่อเส้นให้ยาวแล้วน าไปขึ้นกี่ขนาดตามวตัถุประสงค์ สบืหูกเป็นการต่อเส้นตามความ

ต้องการ ด าเนินการทอ ท าการเก็บมุกแกะลวดลาย ใส่เขา ทอเชงิชาย ทอผ้าได้เป็นผนืรอ

การจ าหน่ายและแปรรปูต่อไป  โดยมกีารประยกุตแ์ละแปรรปูดงันี้ 

1. การผลติผา้ทอ เป็นผา้ทอไทลือ้ทีม่ลีวดลายโบราณและลวดลายประยกุต ์เช่น  

ผา้ทอเป็นผนื ผา้ขาวมา้ ผา้มา่น ผา้คลุมไหล่ ผา้ปโูต๊ะ ผา้ซิน่ม่าน ผา้ซิน่ก่าน ผา้ซิน่ป้อง ผา้

ตุง 

  โดยสามารถแบ่งประเภทของการน าผา้ไปใชไ้ดด้งันี้ 

ผา้ท่ีใช้ประกอบพิธีทางศาสนา 

ตุงผ้า นิยมทอตุงในงานตามประเพณีต่างๆ ตุงจะน าไปประดบัตกแต่งวดั ตาม

ก าแพงวดัหรอืประตูวดั โดยทอหลายหลายลวดลาย มขีนาดความกว้าง  x ยาว ประมาณ  

40 x 300 เซนตเิมตร แลว้แต่ระดบัฐานะหรอืความสามารถของผูท้อถวายวดั  

ผา้เชด็  จะเป็นผา้ฝ้ายสขีาวขนาดกว้าง x ยาว ประมาณ 25 X 40 เซนตเิมตร 

โดยทัว่ไปจะมลีายมกุขนาดเลก็ตรงรมิผา้  

 

ผา้ท่ีใช้ในครวัเรือน 

  คนไทลือ้ตัง้แต่โบราณส่วนใหญ่จะนิยมทอผา้เพื่อใชใ้นครวัเรอืน ทัง้เพื่อสวมใส่ ให้

สอย และการใชใ้นพธิกีรรมทางศาสนาต่างๆ โดยผูเ้ฒา่ผูแ้ก่บอกเล่าต่อกนัมาว่า หญงิไทลือ้

ก่อนออกเรอืนตอ้งเป็นผูเ้ตรยีม สล ีหมอน มุง้ ผา้หลบ ผา้ห่มและผา้ฮ า  และเสือ้ผา้ใหพ้รอ้ม 

เนื่องจากสมยัก่อนผา้มรีาคาแพง ในปจัจบุนัยงัคงมคีวามนิยมทอผา้ใชใ้นครวัเรอืนบา้ง โดย

สามารถรวบรวมผา้ทีท่อใชใ้นครวัเรอืนไดด้งันี้ 

ผา้สลีท่ีนอนหรือปลอกผ้าสีด า  มลีกัษณะเป็นปลอ้งทีย่ดันุ่นใหห้นา มขีนาด

ประมาณ 60x160 เซนตเิมตร เกบ็ดว้ยการวางซอ้นกนัเป็นชัน้ ใชเ้ป็นทีน่อน วางบนเตยีง
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หรอืเป็นทีก่ัน้ระหว่างเตยีงนอน โดยแต่โบราณเชื่อว่า บา้นเรอืนใดมสีลีมาก จะมฐีานะทีด่ี

และหญงิในบา้นเป็นแมศ่รเีรอืนทีด่ ี 

ผา้หลบหรือผ้าปท่ีูนอน  เป็นผา้ฝ้ายสขีาวตุ่น ทอลายตกแต่งดา้นปลายผา้ ส่วน

ใหญ่เป็นลายชา้งและลายมา้ สลบักนัเป็นมกุแดงและด า  บา้งนิยมตดิพู่ระยา้หรอืประดบัติง้ 

มกัใชผ้า้สองผนืเยบ็ต่อกนัตรงกลางเพื่อใหป้พูอกบัที่นอน  นอกจากนัน้ผา้หลบยงันิยมน ามา

ท าเป็นผา้มา่นอกีดว้ย 

 
 

ภาพที ่2.17 : ผา้หลบหรอืผา้ปทูีน่อนทอ ผา้มา่นทอยกดอก และผา้ขาวมา้ทอโดยชุมชนทอผา้ฝ้านบา้นเฮีย้ ตามล าดบั 

ทีม่าของภาพ: Facebook / Peaw pafai  

 

ผา้ห่มตาโก้ง  เป็นผา้ห่มทีท่อดว้ยสขีาว สดี า และสแีดง ทอลายสองหรอืลายสาม มี

ความหนานุ่ม ด้วยการป ัน่ดา้ยหนา เหมาะส าหรบัห่มคลุมในหน้าหนาว เนื่องจากอุณหภูมิ

ในหน้าหนาวของบรเิวณนี้จะหนาวจดั ในพพิธิภณัฑจ์ะกล่าวถงึผ้าห่มตาโก้งว่า เป็นเครื่อง

แสดงถงึการพลอดรกักนัระหว่างหญงิสาวและชายหนุ่มในสมยัก่อน กล่าวคอืเมือ่หญงิลงข่วง 

หรอืออกไปป ัน่ฝ้าย เมือ่เดนิทางกลบับา้น จะส่งต่อผา้ห่มใหผู้ช้ายทีม่าส่ง เพื่อแสดงถงึความ

เป็นห่วงเป็นใย และแสดงเป็นนยัว่าใหก้ลบัมาอกีในคนืต่อไปเพื่อน าผา้มาคนื  

            ผา้ฮ า  ผา้สขีาวลว้น นิยมทอเพื่อน าไปตดัเสือ้หรอืกางเกง  

ผา้ซ่ิน   หรอืผา้ถุงส าหรบันุ่ง โดยจะท าการเยบ็แบบสองตะเขบ็เพราะโครงร่างของ

ผูห้ญงิไทลือ้ส่วนใหญ่มรีปูรา่งเลก็  

ผา้ขาวม้า(ผา้คาดหวั)   นิยมทอกนัใช ้แต่เป็นผนืไมใ่หญ่มากและไมน่ิยมทอลาย

สลบัมากนกั 

2. การผลติเสือ้ผา้ส าเรจ็รปู เป็นการผลติสนิคา้ของกลุ่มทีม่กีารประยกุต์แปรรปูมา

จากผา้ทอ 
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ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้จะทอผา้ตามสัง่หรอืทอลายสตัวต่์างๆเพื่อประกอบการตดั

เยบ็และจ าหน่ายสนิคา้ต่างๆ มกีารน าผา้ทอมาประยุกต์เป็นเสือ้ผา้เพื่อสวมใส่ และจ าหน่าย 

ดงันี้ 

- เสื้อผ้าสตรี ส่วนใหญ่เป็นผ้าซิ่น ชุดติดกัน เสื้อสวมใส่เพื่อไปท างาน และ

กระโปรงสอบ 

- เสือ้ผา้บุรษ ส าหรบัสวมใส่ออกงาน  เนื่องจากทีจ่งัหวดัน่านมคีวามนิยมในการ

ใส่ผ้าพื้นเมืองทุกวันศุกร์ จึงท าให้ผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ยมีโอกาสในการน าเสนอ

จ าหน่ายสนิค้าทัง้การวดัตวัตดัและการผลติสนิค้าให้โรงเรยีน สถานที่ราชการ 

ตามขนาดมาตรฐานเป็นจ านวนมาก 

- ผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น ผา้มา่น ปลอกหมอน ผา้ปโูต๊ะ ผา้คลุมไหลา และผา้ขาวมา้ 

 

ชุมชนไดร้บัรางวลั ไดแ้ก่ การรบัรองมาตรฐาน OTOP ผา้ทอ 4 ดาว  ไดร้บัการ

รบัรองมาตรฐาน เครื่องหมายนกยูงเขียว    รางวัลชนะเลิศการออกแบบเสื้อผ้าวัยรุ่น

ภาคเหนือรางวลัภูมปิญัญาท้องถิน่ ปี 2546 ประเภทซิน่ก่าน ผ้าคลุมไหล่ และรางวลัแผน

ธุรกจิดเีด่นระดบัจงัหวดั ประจ าปี 2556 

 

 
ภาพที ่2.18 :  ตวัอย่างผลติภณัฑท์ีป่ระยุกต์จากผา้ฝ้ายทอบา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ : Facebook / Peao pafai 

DP
U



30 
 

   

ภาพที ่2.19 :  ตวัอย่างผลติภณัฑท์ีป่ระยุกต์จากผา้ฝ้ายทอบา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ : Facebook / Peao pafai 

 

3. การผลติของใช้จากผ้าทอ โดยการน าผ้าทอมาแปรรูปและการน าเศษผ้าทอที่

เหลอืจากการแปรรปูเสือ้ผา้มาจดัท าเช่น กระเป๋าใส่โทรศพัท ์ถุงยา่ม โคมไฟฟ้า ฯลฯ  

 
ภาพที ่2.20 : ภาพผลติภณัฑท์ีชุ่มชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ผลติจากเศษผา้เพือ่จ าหน่าย 

ผลติภณัฑจ์ากเศษผา้ทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็เดมิของชุมชน  ไดแ้ก่ 1. หมอนองิ 2. ผา้คลุมหมอนขา้ง 3. ตุ๊กตา

กระต่ายและตุ๊กตานกัษตัรราศต่ีางๆ  4. หมอนรองคอ 5. ผา้คลุมถงัน ้า และ6. ผา้คลุมโคมไฟฟ้า ตามล าดบัตวัเลข     

ส่วนเศษผา้ทีถู่กน าไปใชผ้ลติผลติภณัฑเ์พือ่จ าหน่ายแลว้มากทีสุ่ด จะใชเ้ศษผา้ สดี าและสแีดง 
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2.1.2.6 เศษผา้บ้านเฮ้ีย 

ชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ยมีความต้องการที่จะพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่

สรา้งสรรค์จากเศษผ้าฝ้ายทอเหลอืใช้จากกระบวนการตดัเยบ็เสื้อผ้าให้เกดิประโยชน์มาก

กว่าเดมิ มคีวามทนัสมยัและมคีวามเป็นแฟชัน่สามารถตอบสนองกระแสความเปลีย่นแปลง

ได้มากขึน้   ด้วยความส าคญัและลกัษณะเฉพาะในเทคนิคการทอผ้าฝ้ายไทลื้อของชุมชน 

ประกอบกบัการใช้แรงงานและแรงใจในการทอผ้าแต่ละผืนต้องใช้เวลานานร่วมสปัดาห ์

ดงันัน้การน าผ้ามาสร้างสรรค์หรอืประยุกต์เป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ จงึไม่ควรเสยีเศษผ้าไป  

ทัง้น้ีกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ดว้ยการวางแพทเทริน์ตดัทีชุ่มชนใชเ้ป็นแบบแผนในการตดั

เยบ็ เพื่อจ าหน่ายเป็นกระบวนการที่ท าใหเ้หลอืเศษผ้ารูปร่างต่างขนาดอยู่จ านวนมากโดย

ทางชุมชนไดจ้ดัท าการแก้ปญัหา เพื่อลดปรมิาณเศษผา้ก่อนน าไปทิ้งด้วยการน าเศษผา้ไป

สร้างให้เป็นผลติภณัฑ์ใช้สอยในครวัเรอืนที่มขีนาดเล็กกว่าเสื้อผ้า ได้แก่  ผ้าคลุมกล่อง

กระดาษช าระ ผ้าคลุมโคมไฟฟ้าหรอืปลอกหมอน ซึง่เป็นผลติภณัฑร์ูปแบบเดมิที่ผลติเพื่อ

จ าหน่ายมานานหลายปี ส่วนเศษผา้ชิน้เลก็ทีไ่ม่สามารถน าไปตดัเยบ็หรอืสรา้งผลติภณัฑใ์ด

ไดอ้กีจะน าไปเยบ็ต่อกนัเป็นผา้เชด็มอืหรอืชัง่ขายเพื่อน าค่าใชจ้่ายมาหมนุเวยีนในชุมชน   

  
ภาพที ่2.21 :  ตวัอย่างเศษผา้เหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ บา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 

 

ในการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น พบว่าชุมชนมคีวามต้องการที่จะพฒันาการออกแบบ

ผลติภณัฑจ์ากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืจากกระบวนการตดัใหม้คีวามทนัสมยัและเป็นผลติภณัฑ์

แฟชัน่ทีต่อบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคเพิม่มากขึน้ ทางชุมชนเคยจา้งท ากระเป๋าจาก

เศษผ้าจากแหล่งอาชพีจากชุมชนอื่นในจงัหวดัสุโขทยั แต่มรีาคาต้นทุนที่สูงและต้องเสยี

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง จงึมคีวามต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสามารถ
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ออกแบบและผลติกระเป๋าด้วยตนเอง ที่มคีวามทนัสมยัเป็นแฟชัน่และมคีวามหลากหลาย

มากขึน้  

2.2 การศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั   

2.2.1 การศกึษาขอ้มลูเกีย่วกบัการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจาก

เศษผา้ 

2.2.1.1 ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ 

ความหมายของการออกแบบ 

  รตันะ อุทยัผล ( 2523) ยงัไดอ้ธบิายความหมายของการออกแบบไว้อกี คอื การ

ออกแบบ ( design ) หมายาถงึ การเลอืกสรร ( selecting ) และการจดัสรร ( arranging ) 

วสัดุต่างๆ ใหเ้หมาะสมเพื่อประโยชน์ 2 ประการ คอื เพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย ของ

การจดัโครงสรา้งและเพื่อความสวยงาม ( beauty ) ซึ่งย่อมจะแสดงใหเ้หน็ลกัษณะและ

ความคดิ (idea) ของแต่ละบุคคล  

  วฒันะ  จูฑะวภิาต (2527) ได้ให้ความหมายของค าๆ นี้ไว้ 2 ลกัษณะคอื การ

ออกแบบ เป็นการสรา้งสรรคผ์ลงานขึน้ โดยไม่ลอกเลยีนของเดมิหรอื ความคดิเดมิทีม่มีา

ก่อน เพื่อตอบสนองความต้องการดา้นประโยชน์ใชส้อย หรอืความต้องการดา้น อื่นๆ การ

ออกแบบ คอื การสรา้งสรรคผ์ลงานในรปู 2 มติ ิและ 3 มติ ิใหเ้กดิความสวยงาม และสามา

ราน ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ตามความเหมาะสมกบัสภาพต่างๆ 

  ศริพิรณ์ ปีเตอร ์(2550) ได้ให้ความหมายของค าว่า การออกแบบ หมายถงึ การ

สรา้งสรรคส์ิง่หนึ่งๆ อยา่งมวีตัถุประสงค ์   

  (Dale G. Cleaver 1972) กล่าวว่า การออกแบบ คอื การจดัระเบยีบวธิหีรอืการจดั

องค์ประกอบของแบบให้มคีุณค่าทางสุนทรยีภาพซึ่งผู้ออกแบบอาจจะใช้จดังานให้มชี่วง

จงัหวะ มคีวามสมดุลในการทรงตวั และมคีวามงามในสดัส่วนทีด่ ี 

 จากความหมายของการออกแบบสามารถสรุปไดว้่า การออกแบบ คอื สิง่ทีม่นุษย์

สรา้งขึน้ โดยการปรบัเปลีย่นหรอืการพฒันาสิง่ที่มอียู่เดมิ เพื่อแก้ไขปญัหาและสนองความ

ตอ้งการของมนุษย ์

 

DP
U



33 
 

ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่  

  ความหมายของการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ ตรงกบัค าศัพท์ภาษาองักฤษว่า 

Fashion Design การออกแบบเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย ไดม้กีารน าค าศพัท ์เหล่านี้มาใชเ้รยีก

ทบัศพัทอ์ยูเ่สมอ ซึง่ความหมายค าศพัทท์ีน่ิยมน ามาใช ้ไดแ้ก่ ค าว่า Fashion และ  Design 

(จารพุรรณ ทรพัยป์รงุ, 2543) ดงันี้  

  2.1 Fashion หมายถึง การวางรูป ท าแบบ รูปแบบของเสื้อผ้าหรอืสิง่อื่นๆที่

ประชาชน ส่วนใหญ่นิยมในหว้งเวลาหนึ่ง  

  2.2  Design หมายถงึ การออกแบบ แบบแผน ลวดลายเคา้โครง ซึง่แสดงใหเ้หน็ 

วธิกีารในการจดัเส้นและรูปร่าง ซึ่งเป็นที่มาของแบบหรอืการตกแต่ง โดยมจีุดมุ่งหมาย

พเิศษเป็นการเฉพาะ กล่าวโดยสรุปการออกแบบเสือ้ผ้าเครื่องแต่งกาย หมายถงึ การใช้

ความคดิสรา้งสรรค์ ในการออกแบบเสือ้ผา้เครื่องแต่งกาย โดยมแีรงบนัดาลใจจากสิง่ต่างๆ 

รอบตวั เช่น ธรรมชาต ิรปูทรงสิง่แปลกใหม่ สื่อเทคโนโลยต่ีางๆในปจัจุบนั หรอืการน าแบบ

เสื้อผ้าในสมยัโบราณมาดดัแปลงให้เขา้กบัยุคสมยั ทัง้นี้จะต้องมปีระโยชน์ด้านการใช้สอย

และความงามเป็นส าคญั ตลอดจนการแสดงใหเ้หน็ถึงความเจรญิก้าวหน้าดา้นวฒันธรรม 

ประเพณ ีและความนิยมของคน ในยุคนัน้ๆ โดยใชห้ลกัการออกแบบทางศลิปะเขา้ช่วย อกี

ทัง้ตอ้งค านึงถงึความตอ้งการดา้นต่างๆ ตลอดจน ค่านิยม ประโยชน์ใชส้อย ความเหมาะสม 

และความทนัสมยั 

 

  2.2.1.2 ประเภทของผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ 

  องคป์ระกอบของผลติภณัฑแ์ฟชัน่ สามารถแบ่งประเภทไดด้งันี้ 

1. เสือ้ผา้ ไดแ้ก่ เสือ้ผา้จ าพวก เสือ้ผา้ผูช้าย เสือ้ผา้ผูห้ญงิ และเสือ้ผา้เดก็ 

2. เครื่องประดับ หรือสินค้าจ าพวกเครื่องประกอบการแต่งกาย เช่น กระเป๋า 

รองเทา้ เขม็ขดั สรอ้ย แหวน ก าไล ต่างห ูเป็นตน้ 
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2.2.1.3. หลกัการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ 

 การออกแบบนัน้ ต้องมหีลกัเกณฑ์ในการยดึถอืปฏบิตัทิีถู่กต้อง ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็น

ส าหรบันกัออกแบบ14 สามารถแบ่งออกไดด้งัต่อไปนี้ 

1. หน้าทีข่องการน าไปใช ้(Function) เป็นสิง่แรกที่นักออกแบบจะต้องค านึงเป็น

อยา่งยิง่ เพราะการออกแบบในแต่ละสิง่นัน้มหีน้าทีใ่ชส้อยไมเ่หมอืนกนั การออกแบบจะต้อง

ออกใหเ้หมาะสมและถูกตอ้งมากทีสุ่ด   

2. การประหยดั (Economy) การประหยดัในที่นี้หมายถงึการประหยดัวสัดุและเงนิ

ที่น ามาลงทุนด้วยสิง่ต่างๆ ที่มคีุณภาพดเีลศิขนาดใดก็ ถ้าต้นทุนในการผลติสูงก็ไม่ถอืว่า

เป็นการออกแบบที่ถูกต้อง นอกจากจะมตี้นทุนที่ถูกแล้วแบบที่ออกนัน้ตรงเป็นแบบที่ง่าย

และเหมาะสม 

3.  ความทนทาน (Durability) การออกแบบทีด่นีัน้นอกจากจะประหยดัแล้วยงัต้อง

ค านึงถึงความทนทานของวสัดุ ถึงแม้รูปแบบจะสวยงามเท่าใดแต่ถ้าขาดความทนทาน 

คุณค่าของสิง่นัน้กจ็ะดอ้ยลงไป 

4. วสัดุ (Material) การเลอืกวสัดุต่างๆที่จะน ามาใช้งานนัน้ นอกจากจะประหยดั

แลว้ ถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัอกีอย่างหนึ่ง เพราะจะต้องเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อยและความ

คงทนแขง็แรงของวสัดุนัน้ 

5. โครงสรา้ง (Construction) โครงสรา้งของกระเป๋าตอ้งมคีวามแขง็แรง  

6.  ความงาม (Beauty) ถ้าสิง่ต่างๆที่นักออกแบบได้กระท าขึ้นโดยค านึงถึงสิง่

ต่างๆทีก่ล่าวมาแลว้นัน้ยงัไมเ่ป็นการเพยีงพอ สิง่ทีต่ามมาอกีอยา่งหนึ่งทีจ่ะขาดเสยีมไิด ้คอื

ความงาม ทีห่มายถงึความพอด ีไมม่ากไมน้่อยจนเกนิไป การตกแต่งหรอืการออกแบบนัน้ๆ 

จงึจะเหมาะสมและสวยงาม ลกัษณะเด่นพเิศษเฉพาะอย่าง (Personality) ไม่ว่าสิง่ทีม่นุษย์

สรา้งขึน้หรอืเกดิขึน้เองโดยธรรมชาตกิ็จะมลีกัษณะเด่นเฉพาะตวัของสิง่นัน้อยู่   แต่ถ้าเป็น

สิง่ทีม่นุษยอ์อกแบบ  จะต้องเน้นจุดดขีองแต่ละสิง่ออกมาให้เหน็เด่นชดั จงึจะถอืไดว้่าการ

ออกแบบนัน้สมบูรณ์  ผลติภณัฑใ์นยุคปจัจุบนัน้ีความสวยงามนับว่ามคีวามส าคญัไม่ยิง่ไป

                                                           
14 หลกัการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่และสิง่ทีต่อ้งค านึงถงึในการออกแบบ ทีม่าของขอ้มลู 
:www.advertising.clickingme.com สบืคน้เมือ่วนัที ่16 กรกฎาคม 2558  
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กว่าหน้าที่ใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิง่ที่ท าให้เกดิการตดัสนิใจซื้อเพราะประทบัใจ 

ส่วนหน้าทีใ่ชส้อยนัน้จะเกดิมาจากการไดท้ดลองใชแ้ละใชซ้ ้า จะเหน็ประโยชน์ใชส้อยใหเ้หน็

ภายหลงั ผลติภณัฑข์องที่ระลกึ ของโชวต์กแต่งต่างๆ ซึง่ผู้ซือ้เกดิความประทบัใจในความ

สวยงามของผลติภณัฑ ์ 

2.2.1.4 องคป์ระกอบของงานออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

  โครงร่างเงา รปูร่างรปูทรง 

   โครงรา่งเงาหรอืซลิลเูอท(silhouette) มาจากชื่อของอเีทน เดอ ซลิลูเอท  (Etienne 

de Silhouette) ทีม่ชีวีติ ช่วง ค.ศ. 1709-1767 มตี าแหน่งทางราชการในกระทรวงการคลงั  

(Finance minister) ในสมยัพระเจา้หลุยส ์ที ่15 ในปี 1775 นาง Samuel Harrington ไดค้ดิ

วธิทีี่จะสรา้งรูปซลิูเอทขึน้มา โดยซลิูเอทสามารถบ่งบอกยุคสมยั สไตล์ และเรื่องราวทาง

ประวตัศิาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัในแต่ละยคุ  

  การแบ่งรปูแบบของกระเป๋าตามรปูร่างรปูทรง 

 กระเป๋าเดินทาง (Traveler bag)มีทัง้แบบทรงสีเหลี่ยมผืนผ้า ทรงกลม 

ทรงกระบอก แบบทรงตวัและไม่ทรงตวั สามารถใส่ของได้มาก มทีัง้แบบทีม่ลีอ้และไม่มลี้อ 

เหมาะกบัใชเ้ดนิทางทัง้ใกลแ้ละไกล หรอืเดนิทางหลายวนั 

ทรงบาเรล(Barrel) หรอืถงัน ้า มลีกัษณะกลม มซีปิดา้นบน 

 

ทรงดฟัเฟล (Duffel) นิยมใชใ้นการเดนิทาง การกฬีา เป็นตน้ 
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  กระเป๋าเป้ หรือ สะพายหลงั (Backpack bag) มลีกัษณะ ทัง้สีเ่หลีย่ม สามเหลีย่ม 

ทรงกลม ทรงแขง็ และทรงอ่อน จะใช้สะพายกบัหลงั หรอื สะพายเฉียงพาดด้านหน้าหลงั  

วสัดุที่ใช้ท าเป้ มทีัง้ผ้า หนังแท้ หนังเทยีม อโลหะ โลหะ ไนลอน ผ้าใบ ลกัษณะแบบนี้ 

เหมาะกบัใช้ใส่ของมากมายหลากหลายโอกาส เช่น เดนิป่า ขึ้นเขา ลงห้วย  ใส่ของเพื่อ

เดนิทางท่องเทีย่ว เป็นตน้ 

 
 

  กระเป๋าเอกสาร  (Briefcase bag) รปูทรงเป็นกล่องทรงตวั ใชใ้ส่เอกสาร ของใชท้ี่

ไม่ต้องการให้เสยีรูปทรง โดยปกติจะออกแบบให้มคีวามคงตวั คงทนสูง วสัดุที่ใช้มกัเป็น

หนังเทยีม ผา้แคนวาส หนังแท ้เหลก็ หรอืสแตนเลส มกัจะเป็นทรงเหลีย่มเพราะต้องใชใ้ส่

เอกสารสญัญา หนงัสอื ทีใ่ชไ้วส้่งหากนั ทรงนี้เหมาะส าหรบั ไวใ้ส่หนังสอื เอกสาร จดหมาย

ส าคญั พกพาสะดวก คล่องตวั ส่วนใหญ่ท าจากผา้ไนลอน หนงั อลมูเินียม เป็นตน้   

 
 กระเป๋าใส่ของ (Tote Bag) เป็นกระเป๋าใบใหญ่  ขอ้ดขีองกระเป๋าประเภทน้ี คอื 

สามารถใส่ทุกอย่างที่ต้องการลงไปได้ เช่น เครื่องส าอาง หนังสอื เสื้อผ้า ข้อเสยื คอื ถ้า

พยายามใส่ของในกระเป๋ามากเกินไป เวลาสะพายข้าง น ้าหนักจะไปตกที่แขนข้างเดยีว 

อาจจะท าใหป้วดไหล่ได ้
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  กระเป๋าสะพายข้าง (Shoulder Bag) หรอื Hand Bag กระเป๋า แบบสะพายไหล่

หรอืสะพายแล่ง สามารถใส่ของได้พอประมาณ พกง่าย ไม่เกะกะ เป็นแบบกระเป๋าทีว่ยัรุ่น

นิยมกนัมากทีสุ่ด 

ทรงบกัเกต (Bucket)  หรอืทรงถงัใส่ของ  

 
 

ทรงแฟลบ (Flap) กระเป๋าทีม่ฝีาปิด 

 
 

  กระเป๋าสะพาย (Hobo bag) มกัจะมรีูปทรงทีเ่รยีกว่า โฮโบ เวลาคล้องไหล่ จะ

รูปร่างเหมอืนถุงทรงรีๆ  หรอื รูปจนัทร์เสี้ยว จงึเป็นที่มาของชื่อ เป็นที่นิยมทัง้ไทยและ

ต่างประเทศ มขีนาดตัง้แต่กลางไปจนถงึใหญ่ วสัดุทีใ่ชท้ า จะตอ้งไมแ่ขง็มาก เพราะจะท าให้

ไมส่วยเวลาใชง้าน วสัดุทีใ่ชจ้งึมกัเป็น ผา้ หนงัเทยีม และหนงัแท้บางส่วน 

 

DP
U



38 
 

 กระเป๋าขนาดเลก็ (Baguette) ขนาดของทรง จะไม่ใหญ่ เหมาะกบัคลอ้งไหล่ตดิ

กบัตวั รปูรา่งส่วนใหญ่ จะเป็นทรงสเีหลีย่มผนืผา้ สายสะพายเป็นโซ่ หรอื หนัง ใชใ้ส่ของใช้

จกุจกิ ของเลก็ทัว่ไป เช่น บตัรต่างๆ มอืถอืพกพา เงนิ กุญแจ กลอ้ง เป็นตน้  

 
  กระเป๋าคล้องมือ (Wrist bag)สามารถคลอ้งมอืได ้มขีนาดตัง้แต่เลก็ ไปจนถงึเลก็

มาก มสีายคลอ้งมอื เพื่อความสะดวกในการใชง้าน  

 
   

  กระเป๋าคลชั (Clutch) และกระเป๋าทรงถงุใส่ของ (Case)  หรอื กระเป๋า

หนีบ     ใส่ของไดน้้อย พกไดแ้ต่สิง่ของทีจ่ าเป็น เนื่องจากมลีกัษณะแบน ไม่มดีา้นขา้ง เช่น 

กระเป๋าสตางค ์โทรศพัทม์อืถอืเท่านัน้  

 

  วสัดปุระกอบ  

  1. เน้ือผ้า เพื่อศกึษาว่าผา้ชนิดใดทีเ่หมาะสมน ามาตดัเยบ็หรอืตกแต่งกระเป๋าทีท่ า

จากผา้ ผูว้จิยัจงึรวบรวมรปูแบบของเนื้อผา้ทีน่ิยมใชส้ าหรบัตดัเยบ็กระเป๋า ดงัน้ี   

  - ผา้โพลเีอสเตอร ์(Polyester ) คอืผา้ทีผ่ลติจากเสน้ใยผา้โพลเีอสเตอร ์หรอื เสน้ใย

พลาสตกิ ถอืไดว้่าเป็นผา้สงัเคราะหช์นิดนึง เสน้ใยสงัเคราะหเ์ป็นเสน้ใยทีม่กีารพฒันาอย่าง
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รวดเรว็ สามารถพบเหน็ได้มากในปจัจุบนัเน่ืองจากมคีวามแขง็แรงและทนทานแม้จะขาด

คุณสมบตัทิีค่ลา้ยเสน้ใยจากธรรมชาตแิต่เสน้ใยสงัเคราะหป์ระเภทแฟนซกีท็ าใหเ้ครื่องแต่ง

กายเกิดความสวยงาม แตกต่างและน่าสนใจ นิยมน ามาตกแต่งและเย็บริมขอบ 

   กระเป๋าที่ผลติจากผ้าลกัษณะน้ีจะม ีค่อนข้างมคีวามเหมาะสมในการใช้งาน ผ้า

ชนิดนี้บางรุน่จะมหีลงัผา้ทีม่วีสัดุเหมอืนยางเหมอืนน ายางมาตดิทีห่ลงัผา้ (PU,PVC.) ท าให้

ผา้มคีวามทนทานมากขึน้และยงัช่วยกนัน ้าได้อกี (Water Resistance)  ผา้ประเภทส่วน

ใหญ่นี้จะมลีกัษณะผวิแขง็เมือ่น ามาใชผ้ลติกระเป๋าจะด ูมทีรงตามรปูรา่ง ไม่อ่อนยวบเหมอืน

ผา้ดบิหรอืผา้ cotton ทัว่ไป อกีทัง้ยงัมสีใีหเ้ลอืกมากมาย ผา้โพลเีอสเตอรจ์ะมหีลายเบอร ์

เช่น 600D, 420D, 1200D, 1680D เป็นต้น ซึง่ตวัเลขเหล่านี้ เป็นตวัก าหนดการทอเสน้ใย 

ลวดลาย ความหนาบาง ของผา้ แต่กม็ผีา้โพลเีอสเตอรบ์างประเภททีม่คีวามสามารถกนัน ้า

ในตวัและมคีวามเงาอ่อนนุ่ม เช่น ผา้ 210D ซึง่นิยมใชเ้ป็นผา้ซบัในกระเป๋า เป็นตน้  

  - ผา้แคนวาส เป็นหน่ึงประเภทของเสน้ใยคอตตอนเป็นเสน้ใยทีม่คีวามหลากหลาย

ของน ้าหนกัและพืน้ผวิมาก มคีวามแขง็แรงและดูดซบัน ้าไดด้ ีเป็นเสน้ใยทีเ่หมาะส าหรบัฤดู

รอ้น เสน้ใยดูสะอาดเรยีบรอ้ยแต่มคีวามยดืหยุ่นน้อย พื้นผวิไม่เรยีบและขรุขระส่วนแคนวา

สจะมคีวามนุ่มและผ่านการยอ้มสมีาแลว้ มสีใีหเ้ลอืกหลายเฉด เช่นเดยีวกนั15  ผ้าแคน

วาสมคีวามหนาให้เลอืกหลายขนาด โดยมหีน่วยวดัความหนาเป็นออนซ์ ผา้แคนวาสถือได้

ว่าเป็นผา้ทีม่รีาคาสูงมากกว่าผา้ทัว่ไปๆทีนิ่ยมน ามาใชใ้น การผลติกระเป๋า จะนิยมน ามาใช้

ในการผลติกระเป๋าทีม่รีาคาแพงเพราะกระเป๋าทีผ่ลติจากผา้แคนวาส ตวักระเป๋าจะดูมคีวาม

หนาและสสีดท าใหต้วักระเป๋าดสูวยงามสมราคา 

  - ผ้าสปันบอนด์ คอืผ้าที่ผลติจากเส้นใยที่ถูกฉีดออกมาจากหวัฉีดแบบต่อเนื่อง 

ดว้ยการผลติวธิน้ีีท าใหผ้า้สปนับอนดท์ีม่เีนื้อผา้คลา้ยเยือ่กระดาษช าระ แต่มคีวามทนต่อแรง

ดงึและแรงฉีกได้ด ีทัง้น้ีผา้สปนับอนดจ์ะมคีวามหนาของผ้าใหเ้ลอืกมากหมาย มหีน่วยเป็น

แกรม เช่น 50, 75 , 100 แกรม เป็นต้น ยิง่ตวัเลขมคี่ามาผา้สปนับอนด์จะยิง่มคีวาม

                                                           
15 Abrahams, Debbie, Design your own knits in 5 easy steps, (New York; An Hachette Livre UK Company; 
2008), P.26-28 
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หนา ผ้าสปนับอนด์มีสีให้เลือกมากมายหลายเฉดสี แต่ไม่นิยมน ามาท าเป็นกระเป๋าที่

ตอ้งการใหร้ยันน ้าหนกัไดม้าก นิยมใชท้ าเป็นถุงผา้ หรอืถุงหุม้กระเป๋า  

  - ผ้าดิบฟอกขาว    นิยมใช้กนัมากเพราะมรีาคาไม่แพง อกีทัง้เมื่อน ามาใช้ผลติ

กระเป๋าผา้หรอืถุงผา้ จะใชง้านไดด้แีละวสัดุประเภทนี้จะค่อนขา้งหนามากกว่าผา้สปนับอนด ์

ไมข่าดงา่ย ทัง้นี้จะมขีอ้จ ากดัเรือ่งเฉดสทีีไ่ม่มใีหเ้ลอืกหลากหลาย จะมสีโีทนขาวอมครมี จะ

ต่างจากวสัดุผ้าดบิทัว่ไปที่จะมโีทนสอีมเหลอืง ราคาผ้าดบิบางนี้จะถูกกว่าผ้าดบิฟอกขาว 

เหมาะทีจ่ะใชผ้ลติกระเป๋าผา้ทีร่าคาต่อใบไมส่งู 

 

  2. ส่ิงยึดติด และ เครื่องเกาะเก่ียว (Opening Fastening) 

  การออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ ประเภทกระเป๋า จ าเป็นที่จะต้องมจีุดเปิดไวส้ าหรบั

ถอดเขา้ออก เพราะฉะนัน้เครื่องเกาะเกี่ยวเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัในการออกแบบ เครื่อง

เกาะเกีย่วนัน้ตอ้งเหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์และบรเิวณทีจ่ะเลอืกใชม้ลีกัษณะต่างๆกนั ดงันี้ 

- ตวัลอ็กหรอืตวัปิด (Lockers)  ใชเ้พื่อเกาะเกีย่ว ตดิฝากระเป๋ากบัตวักระเป๋า มตีวั

ซา้ยและตวัขวา หรอือาจเรยีกว่าตวัผูห้รอืตวัเมยี เพื่อตดิประกบดา้นในและดา้นนอก 

 
- หกูระเป๋า (Bag Handle)  มหีลากหลายวสัดุและรปูร่าง เช่น ไม ้หนงัแท ้หนัง

เทยีม พลาสตกิ หรอืหวายเป็นตน้ 

 
 

- สายหรอืโซ่ (Lancing) จะมจี าหน่ายเป็นสายส าเรจ็แลว้แต่ขนาดความยาวที่

ตอ้งการ เช่นสายหนงั สายผา้ เป็นตน้ 
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- ตะขอ และห่วง (Hook and Eye) เพื่อเกีย่วเกาะสายหรอืส่วนต่างๆเขา้หากนั มี

หลากหลายประเภท จะนิยมแยกจ าหน่ายเป็นสเีงนิ สเีงนิรมด า สดี า  สทีอง และสทีองรมด า 

นอกเหนือจากนี้ตอ้งสัง่ผลติหรอืพ่นส ี

 
- ซปิ (Zipper) ซปิจะแบ่งเป็น 2ประเภท คอืซปิผา้รางซปิพลาสตกิ และรางซปิเหลก็ 

มทีัง้ขายแบบวดัตดั หรอืขายส าเรจ็วดัขนาดเป็นนิ้ว อกีทัง้มหีวัซปิหลายหลายเลอืกเปลีย่น

ไดต้ามขนาด 

 
 

  ตวัตกแต่ง (Studs) ไดแ้ก่หมดุ ขอบแขง็ กระดุมต่างๆ 
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3. รายละเอียดการตกแต่งกระเป๋า16 

 การตกแต่ง หมายถงึ วธิกีารตกแต่งเสือ้ผา้ทีเ่กดิจาการตกแต่งดว้ยวธิใีดวธิหีนึ่ง ท า

ใหเ้กดิความสวยงามและเพิม่มลูค่าของผลติภณัฑน์ัน้    

  การตกแต่ง ขึน้อยู่กบัการเลอืกวธิกีารตกแต่งแต่ละวธิี ควรเลอืกใชใ้ห้เหมาะสม  

การตกแต่งสามารถช่วยเพิม่ราคาและบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้ใช้ บางครัง้สามารถช่วย

แก้ปญัหาการตดัเยบ็ได ้เช่น จบีระบายช่วยแก้ปญัหารปูแบบทีแ่ขง็กระดา้ง ใหดู้อ่อนหวาน

น่ารกัไดเ้ช่นกนั หรอืการเดนิเสน้ตะเขบ็ เดนิคิว้ ช่วยใหต้ะเขบ็เรยีบและเพิม่จุดเด่นน่าสนใจ

มากยิง่ขึน้ ส่วนการปกัมอื ด้วยเส้นไหมสแีปลกตา ปกัเป็นลวดลายธรรมชาต ิ ลวดลาย

เรขาคณติ ฯลฯ  

 

หลกัในการตกแต่ง มขีอ้ควรพจิารณา ดงัต่อไปนี้ 

  1. การตกแต่งตอ้งกลมกลนืกบัลวดลายในผา้ เช่น ผา้ทีม่ลีวดลาย ส่วนใหญ่ตอ้งใช ้

ผา้พืน้มาตกแต่ง 

  2. รปูทรงของการตกแต่งตอ้งเหมาะสมกบัรปูแบบหรอืโครงสรา้ง 

  3. สแีละผวิสมัผสัของผา้กบัการตกแต่งตอ้งใหก้ลมกลนืกนั 

  4. จดุเด่นควรมเีพยีงจุดเดยีว เลอืกต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่งใหเ้ด่นเพยีงจดุเดยีว  

  5. ความสมดุลของการตกแต่ง ควรหลกีเลีย่งการแบ่งสดัส่วนการตกแต่งทีม่คีวาม

สมดุลเท่ากนั เช่น ขนาดเท่ากนัจะเกดิความซ ้า ไมน่่าสนใจ 

 

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบัรายละเอยีดตกแต่งเสือ้ผา้ทีส่ามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัการ

ตกแต่งกระเป๋าผา้ได ้ดงัน้ี 

1. การตกแต่งด้วยตะเขบ็ (Stitched trims)  สามารถท าไดท้ัง้เยบ็ดว้ยมอื และ

เยบ็ดว้ยเครือ่งจกัร นิยมตกแต่งตามรมิตะเขบ็บนเสือ้ผา้ เพื่อเพิม่จุดเด่นใหเ้สือ้ผา้มากยิง่ขึน้ 

การตกแต่งเสือ้ผา้ประเภทนี้ จะใชเ้สน้ดา้ยทีม่ลีกัษณะธรรมดาหรอืพเิศษ กข็ึน้อยู่กบัความ

                                                           
16 สาคร ชลสาคร. วสัดท่ีุใช้การผลิตและตกแต่งเส้ือผา้. ( กรุงเทพฯ : โรงพพิมค์ณะคหกรรมศาสตร ์สถาบนั
เทคโนโลยรีาชมงคลคลองหก,2546). หน้า11-20. 
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ต้องการ เพราะเส้นด้ายที่ใช้เยบ็ตะเขบ็ตกแต่ง จะช่วยเพิม่ความสวยงามให้เสื้อผ้าดูมี

น ้าหนักและสวยงามยิง่ขึน้ อาจจะเป็นเส้นดา้ยเดีย่ว ดา้ยคู่ หรอืเสน้ดา้ยควบ ที่มขีนาด

เสน้ดา้ยเลก็ใหญ่ไม่เท่ากนั มทีัง้สเีดยีว และหลายสใีนเสน้เดยีวกนั เพื่อเพิม่ความสวยงาม 

เขม็จกัรทีใ่ชเ้ยบ็ ควรจะใหม้ขีนาดโตกว่าเขม็จกัรธรรมดา และควรปรบัจกัรใหม้คีวามตงึ

หย่อน ขนาดฝีเขม็ให้พอเหมาะกบัเนื้อผ้านัน้ การตกแต่งเสือ้ผ้าด้วยเส้นด้าย สามารถ

ตกแต่งไดห้ลายวธิ ีเช่น การตกแต่งดว้ยการเดนิคิว้ การคทัเวริก์ การใชเ้สน้ดา้ยท าลวดลาย 

ลกัษณะการตกแต่งเสือ้ผา้ดว้ยตะเขบ็ม ี 11 ลกัษณะ ควรเลอืกใช้ใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบ

เสือ้ผา้ ดงันี้ คอื 

- ตะเขบ็แทรกกลาง (Slot seam) ตะเขบ็แทรกกลาง นิยมใชต้กแต่งรอบต่อของ

ผา้  

- ตะเขบ็ลม้ (Welt seam) ตะเขบ็เยบ็ ขลบิผา้ แลว้ลม้ตะเขบ็เยบ็เดนิคิว้ ทีใ่ช้

ตกแต่งรอยต่อผา้ทีต่อ้งการความเรยีบของรมิผา้ 

- ตะเขบ็เดนิคิว้ (Multi needle topstitch) การเยบ็ตะเขบ็โชวฝี์เขม็ดว้ยดา้ยเสน้

เลก็ หรอืดา้ยเสน้แปลกใหม่หลากหลายสสีนั สามารถเยบ็ไดท้ัง้ดว้ยเครื่องจกัร

และมอื เพิม่ความน่าสนใจใหเ้สือ้ผา้ การเยบ็โชวต์ะเขบ็แบบเดนิคิว้นี้ เป็นการ

ตกแต่งเพิม่น ้าหนกัผา้ ฉะนัน้ผา้ทีใ่ชต้กแต่งต้องเป็นผา้ทีม่เีนื้อเรยีบหรอืผา้บาง

เบา ในการก าหนดตะเขบ็หรอืฝีเขม็ นิยมก าหนดตามความเหมาะสมของแบบ

เสื้อแต่ละแบบ จะไม่มกีารก าหนดแน่นอน ส่วนใหญ่ใช้เยบ็เส้นกรอบนอก

กระเป๋า จะเยบ็ประมาณ 1-3 เสน้ 

- ตะเขบ็สอดเชอืก (Corded edge) ตะเขบ็สอดเชอืกรมิผา้ เพิม่จุดเด่นใหร้มิผา้ 

เพราะมเีชอืกนูนขึน้ หรอืเรยีกว่า การเยบ็เชอืกไปป้ิง (Piping) 

- ตะเขบ็แทรกเชอืก (Corded seam) ตะเขบ็แทรกเชอืก มลีกัษณะคลา้ยกบั

ตะเขบ็สอดเชอืก แต่ต่างกนัที่ตะเขบ็แทรกเชอืกใช้ตกแต่งรอยต่อของผ้าหรอื

ตะเขบ็ระหว่างชิน้แบบตดัในตวัเสือ้ผา้ ใชเ้ทคนิคการเยบ็คลา้ยกนั 

- ตะเขบ็เยบ็มอื (Hand) การตกแต่งตะเขบ็เสือ้ผา้ดว้ยการเยบ็มอื แทนเครือ่งจกัร  

- ตะเขบ็เดนิคิว้คู่ (Flat-fall seam) ตะเขบ็เดนิคิว้คู่ 2 เสน้  

- ตะเขบ็ผกู (Fagoting) เป็นตะเขบ็ตกแต่งรอยต่อผา้ ดว้ยการผกูเสน้ดา้ย 
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- ตะเขบ็รมิผา้ (Hem Stitch) เป็นตะเขบ็ตกแต่งรมิผา้ 

- ตะเขบ็ช่องห่วง (Eyelet sealing) เป็นตะเขบ็ตกแต่งรมิผา้ มลีกัษณะเป็นช่อง 

ห่วง หรอืรอูาจจะปกัลกูปดัเพิม่ได ้

- ตะเขบ็ลกูโซ่ (Over lock) เป็นตะเขบ็ลกูโซ่ ตกแต่งบรเิวณรมิผา้ เรยีกว่าตะเขบ็

จกัร 2 เสน้  

  2. การตกแต่งด้วยจีบระบาย (Ruffles) 

  การตกแต่งดว้ยการจบีระบาย หมายถงึ การตดัผา้เป็นเสน้ แลว้น ามาเยบ็ต่อรมิการ

ตดัผา้จบีระบายม ี3 ทศิทาง คอื  

  - เกรนตามผา้เฉลยีง  

  - เกรนตามขวาง ใหม้คีวามกวา้งตามตอ้งการ ความยาวเท่ากบั 4-5 เท่า ของความ

ยาวตอ้งการตดิระบาย  

  - เกรนวงกลม ใชส้ าหรบัระบายพลิว้ในตวั ผา้ทีเ่หมาะส าหรบัท าจบีระบาย คอื ต้อง

เป็นผา้ทีม่นี ้าหนกัเบา บาง และสสีดใส สามารถตกแต่งและดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัรปูแบบ

ได้ตามต้องการ การตกแต่งด้วยจบีระบาย เป็นการตกแต่งที่ต้องการให้เสื้อผ้ามคีวาม

อ่อนหวาน น่ารกั และตอ้งการความนุ่มและฟองฟู 

  3. การตกแต่งจีบระบายแนวตรง (Straight ruffle variations) การตกแต่งจบี

ระบายแนวตรง นิยมใชต้กแต่งรมิหรอืชายเสือ้ กระโปรง ควรตกแต่งรมิระบายใหส้ าเรจ็ก่อน

การตกแต่ง มรีปูแบบพืน้ฐาน 7 แบบ ดงันี้ 

- จบีระบายเสน้ตรงธรรมดา (Simple Straight ruffle) 

- จบีระบายผา้เฉลยีง (Bias ruffle) 

- จบีระบายพลที (Pleated ruffle) 

- จบีระบายวงกลม (Centrally gathered ruffle) 

- จบีระบายรมิส าเรจ็ (Edge finished with ruffle) 

- จบีระบายลกูไม ้(Lace ruffle) 

- จบีระบายเฉพาะที่ (Area ruffle) 

  4. การตกแต่งด้วยจีบรดู (Fullness) 

  การตกแต่งเสือ้ผา้ดว้ยจบีรดู หมายถงึ การเพิม่เนื้อทีผ่า้ ดว้ยการจบีรดู ท าใหม้ ี
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ความฟองฟู บานออก มวีธิกีารท าไดห้ลายลกัษณะ คอื 

- การจบีรดู โดยการเยบ็เป็นตาสี่เหลีย่ม ด้วยตนีผสี าหรบัเยบ็จบีรดูโดยเฉพาะ 

เยบ็ลงบนผา้ตามยาว และเยบ็ยอ้นกลบัใหเ้กดิตาสีเ่หลีย่มไดม้มุฉาก 90 องศา 

- การรดูเพิม่ที ่(Gathering Foot) คอืการจบีรดูเพื่อเพิม่เนื้อทีด่ว้ยตนีผี เป็นการ

เพิม่จบีผา้ใหเ้รยีบเสมอกนัเป็นคู่ ฝีเขม็มสี่วนช่วยใหจ้บีเท่ากนั 

- การรดู (Gathering) คอื การจบีรดูเพื่อเพิม่เนื้อที่ ดว้ยวธิกีารเยบ็จกัรห่าง 2 แถว

แลว้ดงึเสน้ด้ายล่าง จะเกดิรอยย่นหรอืรดู เนื้อทีผ่า้เขา้มาอยู่รวมกนั จะไดจ้บีรูด

เลก็น้อย 

- การรดูดว้ยดา้ยกลม (Round Gathering) คอื การจบีรดูทีใ่ชต้ะเขบ็เยบ็ดว้ยดา้ย

เสน้กลม ใชฝี้เขม็ห่างๆ  

- การรดูสามแถว (Shirring) คอื การจบีรดูเพื่อเพิม่เนื้อทีม่ากกว่า 3 แถวขึน้ไป 

- การจบัรดูแนวกวา้ง (Group shirring) คอื การจบีรดูเป็นแถวระยะห่างเท่าๆกนั 

จนเป็นแนวรดูกวา้ง 

- การจบีรดูสองรมิ (Tucked shirring) คอื การจบีรดู 2 รมิเท่าๆกนั 

- การรดูดว้ยเชอืก (Corded shirring) คอื การเยบ็รดูตามเกลยีวเชอืกเป็นจบีเพิม่

เนื้อที ่

  5. การตกแต่งด้วยการจบัจีบ (Pleating) 

  การตกแต่งเสือ้ผา้ดว้ยการจบัจบี หมายถงึ การจบัผา้ พบัผา้ มาซอ้นกนั โดยใช้

ความรอ้นเป็นตวัช่วย ฉะนัน้ควรเลอืกผา้ทีผ่ลติจากเสน้ใยสงัเคราะห์ เพราะมคีุณสมบตัไิม่

ทนต่อความรอ้น สามารถจบัจบีไดง้่าย และทนต่อการซกั การท าความสะอาด การจบัจบี

แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ชนิด ดงันี้ 

- จบีใบมดี (Knife straight) 

- จบีกล่อง (Box pleat) 

- จบีหนังหบีเพลง (Accordion, crystal) 

- จบีนายช่าง (Engineered) 

 

 

DP
U



46 
 

  6. การตกแต่งด้วยการตีเกลด็ (Tucking) 

  การตกแต่งดว้ยการตเีกลด็ หมายถงึ การตกแต่งเสือ้ผา้ดว้ยวธิกีารเยบ็ผา้เป็นแนว

เสน้ตรงใหช้ดิแนวสนัทบ จะเยบ็ตเีกลด็ยาว หรอืสัน้ เลก็ ใหญ่ ไดต้ามต้องการ หรอืจะตี

เกลด็กากบาท หรอืเส้นขวาง เสน้ทแยงมุมกไ็ด้ ใชต้กแต่งบรเิวณคอเสื้อ แนวกระโปรง 

หน้าอก ส่งเสรมิใหด้สูวยงามยิง่ขึน้ 

  การตกแต่งดว้ยการตเีกลด็ สามารถท าได ้6 ลกัษณะ ดงันี้ 

- ตเีกลด็ถี ่(Pin tucking) 

- ตเีกลด็แนวตามยาว (Vertical tucking) 

- ตเีกลด็แนวทแยง (Diagonal tucking) 

- ตเีกลด็แนวตามขวาง (Horizontal tucking) 

- ตเีกลด็ดว้ยความรอ้น (Heat tucking) 

- ตเีกลด็ดา้นขา้ง (Side tucking) 

 

7. การตกแต่งด้วยการต่อผา้ (Patch work) 

  การตกแต่งด้วยการต่อผ้า หมายถงึ การต่อผ้าชิน้เลก็ๆที่มสีแีตกต่างกนั เพื่อใช้

ตกแต่งเสือ้ผา้ที่เป็นงานตกแต่งและดดัแปลงเสือ้ผา้อกีรูปแบบหนึ่ง ทีต่้องอาศยัศลิปะและ

ฝีมอืผสมกนัการต่อผา้มมีานานตัง้แต่กลางศตวรรษที่ 12 ก่อนนัน้เป็นการน าเศษผา้มาต่อ

กนั เพื่อน ามาใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ได้ จนกระทัง่ถงึปจัจุบนัการต่อผา้อย่างมศีลิปะ เพื่อ

น าไปใชป้ระโยชน์ในการตกแต่ง  จะท าใหน่้าสนใจ และเพิม่คุณค่ามากยิง่ขึน้  

  การต่อผ้าส่วนใหญ่ จะนิยมต่อเป็นรูปเรขาคณิต เพราะง่ายต่อการเก็บรมิผ้าให้

สวยงาม และงา่ยต่อการต่อผา้ดว้ย เช่น สีเ่หลีย่มขา้วหลามตดั สามเหลีย่มดา้นเท่า สีเ่หลีย่ม

จตุัรสั ครัง้วงกลมและ รปูหกเหลีย่ม ยิง่รปูทรงต่อยากเท่าใด กย็ิง่น่าสนใจมากกว่าแบบอื่นๆ 

บางครัง้เรยีกว่าแอปปลเิก้ (Appliqué)  เป็นการตกแต่งชิน้ผา้ โดยมรีปูแบบมาจากการเยบ็

และใชต้ะเขบ็ ใหเ้ป็นรปูทรงกราฟิก เพื่อใหเ้ป็นผา้ 3 มติ ิและมนี ้าหนกัเบา 

8. การตกแต่งด้วยไส้ไก่ (Roulean work) 

  การตกแต่งดว้ยไสไ้ก่ ผา้ไสไ้ก่ หมายถงึ การตกแต่งดว้ยผา้ทีต่ดัเป็นเสน้ๆ ตามแนว

ผา้เกรนเฉลยีง เพื่อต้องการใหผ้า้ไสไ้ก่ยดืหยุ่นได้ สะดวกในการตกแต่งและประดษิฐเ์ป็น

DP
U



47 
 

ลวดลายตามต้องการ กล่าวคอื ผา้ทีใ่ชท้ าไสไ้ก่จะตดัเป็นเสน้ขนาดเลก็หรอืใหญ่ตามความ

ต้องการ เสรจ็แลว้น าไปรดีเป็นเสน้ทบ เยบ็ดว้ยจกัร โดยใหห้่างจากเสน้สนัทบตามขนาด

ของเสน้ไสไ้ก่ตามตอ้งการส่วนใหญ่นิยมเสน้ขนาด 0.5 ซ.ม. เสรจ็แลว้ตดัรมิผา้ใหเ้ลก็ได้ ไส้

ไก่อ่อน หรอืตดัรมิตะเขบ็ใหใ้หญ่จะไดเ้ป็นไสไ้ก่แขง็ กลบัเสน้ไสไ้ก่ออกมา เพื่อเกบ็ตะเขบ็

ผา้ไวด้า้นใน จะใชเ้ขม็สอยหรอืทีก่ลบัไสไ้ก่เป็นอุปกรณ์กลบักไ็ด้ การใชไ้สไ้ก่ตกแต่งมหีลาย

ลกัษณะ คอื 

-  Inset trimming คอื การใชไ้สไ้ก่เสน้เดีย่ว มาตกแต่งบรเิวณชายเสือ้ผา้ 

-  เสน้ถกัเป็นเปียตกแต่งบนเสือ้ผา้ จะใชไ้สไ้ก่สเีดยีวกบัเสือ้ผา้ หรอืใชไ้สไ้ก่ต่างสี

กนักไ็ดต้ามตอ้งการ หรอืใชไ้สไ้ก่ขดเป็นลวดลาย เป็นห่วงคลอ้งกระดุม (Cord loop) 

   -  Frog fastening คอื ใชท้ ากระดุมจนี โดยการขดเป็นกระดุมแบบต่างๆตาม

ต้องการจะใชเ้สน้เดีย่ว หรอืเสน้คู่ เรยีกว่า Twisted cord armament หรอืเป็นกระดุมจนี

แบบห่วง เรยีกว่า Frog mad of loops 

  -  ใชไ้สไ้ก่ท าเป็นปลอ้งเลก็ๆ นิยมใชไ้สไ้ก่อ่อน รดีใหแ้บน ผา้ทีใ่ชเ้ยบ็ไสไ้ก่ต้องเป็น

ผา้ทีไ่ม่ยบัง่าย เสรจ็แลว้ขดเป็นลวดลาย สอยตรงึดว้ยดา้ยหรอืไหมสวยๆ จะไดก้ารตกแต่ง

คลา้ยลายฉลุเหมอืนลกูไม ้

 

9. การตกแต่งด้วยการแทรกผา้ (Godet) 

  การตกแต่งดว้ยการแทรกผา้ หมายถงึ การน าผา้ต่างชิน้ต่างขนาดมาเพิม่เขา้ไปใน

เนื้อทีผ่า้เดมิ เป็นการตกแต่งเพื่อใหเ้กดิความแตกต่าง มลีกัษณะการแทรกผา้ไดห้ลายแบบ 

คอื 

 -  การแทรกผา้รปูทรงต่างๆ (Shaped godet) เช่น รปูสามเหลีย่มตรงรอยตะเขบ็ 

หรอืต าแหน่งทีต่อ้งการแทรกผา้ หรอืแทรกผา้แบบโคง้ 

 -  การแทรกเป็นหางปลา (Tail godet) การแทรกแบบนี้ ตอ้งจบัผา้ใหต้ัง้ตรงตาม

แนวยาว แลว้ตดัผา้ทีต่อ้งการน ามาแทรกเป็นรปูวงกลม อาจใชผ้า้ต่างสกีนักไ็ด้ แลว้น ามา 

เยบ็ตดิกนั  

10. การตกแต่งด้วยการเยบ็สกั (Quilting) คอืการเนาหรอืดน้มอืบนผา้สามชัน้

เพื่อใหเ้กดิลวดลายต่างๆ  
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ชัน้ที ่1 ผา้ทีใ่ชแ้ต่งลาย ดว้ยการปะ หรอืตดิ 

ชัน้ที ่2 ผา้ใยโพลเีอสเตอร ์ผา้ใยเรยีบ 

ชัน้ที ่3 ผา้รองใย หรอืผา้ซบัใน 

  11. การปักลูกปัดและประดบัพู่ต่างๆ (Beading) 

    วธิกีารปกัลูกปดัคลา้ยกบัการปกัครอสตสิ   แต่จะปกัไปทางเดยีวไม่ปกัไขวก้ลบั 

(ปกัทแยงดา้นเดยีว) เหมอืนกบัการปกัครอสตสิ   การปกัลูกปดัสามารถปกัเป็นแถวเรยีงไป

ทลีะบรรทดัไม่ต้องปกัทลีะสญัลกัษณ์  และในการปกัลูกปดัต้องปกัทแยงไปทางเดยีว  

เพื่อใหล้กูปดัตะแคงดา้นเดยีวกนัตลอดทัง้ภาพ 

 

12. การใช้ลูกไม้ (Lace) การท าผ้าตกแต่งผลติจากเสน้ดา้ย น ามาถกัทอเป็น

ลวดลาย ลกูไมม้ทีัง้ท าจากไหม ฝ้าย ปา่น ไนลอนและโพลเีอสเตอร ์ลกูไมอ้าจเป็นผา้ทัง้ผนื 

หรอืเป็นแถบเสน้ส าหรบัตกแต่ง 

  2.2.1.5  กรรมวิธีในการผลิตผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

   การผลิตกระเป๋า มขี ัน้ตอนและรายละเอยีดหลกัอยู ่3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

  1. ขัน้ตอนการเตรยีมงาน  - การออกแบบและร่างแบบสามมติิ  ทัง้ด้านหน้า 

ดา้นขา้งและดา้นหลงั เพื่อระบุขนาดและรปูแบบทีช่ดัเจน 

 

ภาพที ่2.21: ภาพการร่างแบบกระเป๋า 

ทีม่าของภาพ : http://www.coroflot.com/stephanieclark/fossil-accessories 

- การจดัเตรยีมวสัดุ ตรวจสอบ จากนัน้คดัเลอืกคุณภาพและชนิดของวสัดุ 
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ภาพที ่2.22 : ภาพการก าหนดขนาดแบบกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote bag) 

ทีม่าของภาพ : http://www.aliexpress.com/item/tote-bag-for-high-school-fashion-girl-handbag-hand-

drawing-bags/661675070.html 

  2. ขัน้ตอนการผลติชิ้นงาน - การสรา้งแม่แบบเพื่อตดั จะมลีกัษณะคล้ายกบัการ

สรา้งแมแ่บบเสือ้ผา้ แมแ่บบตดัของกระเป๋าจะแยกชิน้ส่วนเป็นดา้นต่างๆ  

 

ภาพที ่2.23 : ตวัอย่างแมแ่บบตดักระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote bag)  ดา้นหน้า ดา้นขา้ง ดา้นกน้กระเป๋าและฝาปิด  

ทีม่าของภาพ : http://www.decodir.com/easy-tote-bag-pattern/ 

  จากนัน้จึงเริม่กระบวนการประกอบชิ้นงาน โดยวาดแบบร่างลงบนผ้า และตัด

ประกอบโดยเริม่จากชิ้นในหรอืซบัใน แล้วน าไปประกอบกบัวสัดุหรอือะไหล่อื่นๆ เข้า

ดว้ยกนัจนส าเรจ็รปู 

3. ขัน้ตอนการตรวจสอบและตกแต่ง  -  ส ารวจความเรยีบรอ้ยของงาน ท าความ

สะอาดและตกแต่งใหส้วยงาม 

2.2.1.6 สีและหลกัการใช้สีในการออกแบบ 

สี 
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  ในงานศิลปะ สี นับเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่มคีวามส าคญัมาก ถือเป็นปจัจยั

ส าคญั ที่ช่วยให้ศลิปินและนักออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามเจตนารมณ์ ซึ่ง

คุณลกัษณะของสใีนงานศลิปะทีต่อ้งน ามาพจิารณามอียู ่3 ประการ คอื 

  1.สแีท ้(Hue) หมายถงึ ความเป็นสนีัน้ๆ ทีม่ไิดม้กีารผสมใหเ้ขม้ขึน้ หรอืจางลง สี

แทเ้ป็นสใีนวงจรส ีเช่น สแีดง น ้าเงนิ เหลอืง สม้ เขยีว ม่วง ฯลฯ 

  2.น ้าหนกัของส ี( Value) หมายถงึ ค่าความอ่อนแก่ หรอื ความสว่างและความมดื 

ของส ีโดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 

   - สแีทถู้กท าใหอ่้อนลงโดยผสมสขีาว เรยีกว่า สนีวล (Tint)  

   - สแีทถู้กท าใหเ้ขม้ขึน้โดยผสมสดี า เรยีกว่า สคีล ้า (Shade) 

  3.ความจดั หรอืความเขม้ของส ี(Intensity) หมายถงึ ความสดหรอืความบรสิุทธิ ์

ของสีๆ หนึ่ง ทีม่ไิดถู้กผสมใหส้หีมน่หรอือ่อนลง หากสนีัน้อยูท่่ามกลางสทีีม่นี ้าหนกัต่างค่า

กนัจะเหน็สภาพสแีทส้ดใสมากขึน้ เช่น วงกลมสแีดง บนพืน้สนี ้าเงนิอมเทา 

  4. ค่าความเป็นสกีลาง (Neutral) หมายถงึ การท าใหส้แีทท้ีม่คีวามเขม้ของสนีัน้

หมน่ลง โดยการผสมสตีรงขา้ม เรยีกว่า การเบรกส ีเช่น สแีดงผสมกบัสเีขยีว หรอืผสมดว้ย

สทีีเ่ป็นกลาง เช่น สเีทา สนี ้าตาลอ่อน สคีรมี และขาว เพื่อลดความสดของสแีทล้ง 

 

  หลกัการใช้สี 

  จากทฤษฎสี ีสทีี่เกดิขึน้ในวงจรสนีัน้ ต่างมคีุณลกัษณะต่างๆทีส่ามารถน ามาใช้ใน

การสรา้งสรรค์งานด้านศลิปะ งานออกแบบ หรอืงานอื่นๆที่เกี่ยวขอ้งได้มากมาย การใช้ส ี

หรอืการน าสไีปใชใ้นลกัษณะต่างๆ เป็นการประยกุตห์รอืดดัแปลงไปจากการจดัระบบส ีเพื่อ

สรา้งสรรคส์ิง่ใดๆ ควรค านึงถงึความเหมาะในดา้นต่างๆ เช่น ความสวยงาม ความกลมกลนื 

ความน่าสนใจ และความสอดคลอ้ง กบัเป้าหมายหรอืวตัถุประสงคข์องงาน เพราะสสีามารถ

ท าให้ผลงานนัน้ดูมีคุณค่า และด้อยค่าลงได้หากใช้ไม่อย่างถูกต้อง ดังนัน้การใช้สีจึง

จ าเป็นตอ้งค านึงถงึหลกัการของส ีเพื่อใหไ้ดผ้ลงานทีถู่กต้องสมบูรณ์ทีสุ่ด ซึง่หลกัการใชส้มีี

อยูห่ลายประการดงันี้ 

  1. การใชส้เีอกรงค ์(Monochrome) หมายถงึ การใชส้ ีสเีดยีว หรอืการใชส้ทีีแ่สดง

ความเด่นชดัออกมาเพยีงสเีดยีว แต่มกีารลดหลัน่กนัในเรือ่งน ้าหนกัส ีเพื่อใหเ้กดิความ
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แตกต่าง วธิกีารใชส้เีอกรงค ์คอืจะใชส้ใีดสหีนึ่งทีเ่ป็นสแีท(้Hue)หรอืมคีวามสด (Intensity) 

เป็นตวัยนืเพยีงสเีดยีวใหเ้ป็นจดุเด่นของภาพ ส่วนประกอบรอบๆนัน้จะใชส้เีดยีวกนัแต่ลด

ความสดของสใีหน้้อยกว่าสหีลกั สทีีน่ ามาเป็นส่วนประกอบอาจแบ่งน ้าหนกัไดต้ัง้แต่ 3 - 6 

ส ี

  2. การใชส้กีลมกลนื (Harmony) หมายถงึ การเคยีงคู่กนัของสต่ีางๆ ซึง่ไปดว้ยกนั

โดยไม่ขดัแยง้ หรอืตดักนั ความกลมกลนืของสที าไดห้ลายลกัษณะคอื 

  2.1 กลมกลนืดว้ยค่าของน ้าหนกัของสีๆ เดยีว (Total Value Harmony) คอืการใชส้ี

ยนืเพยีงสเีดยีว แต่มคี่าหลายน ้าหนกั หรอืเป็นแบบเดยีวกบั สเีอกรงค ์อาจใชก้ารผสมสขีาว

ใหน้ ้าหนกัอ่อนลง และผสมด าใหน้ ้าหนกัเขม้ขึน้ 

  2.2 กลมกลนืโดยใชส้ใีกลเ้คยีง (Symple Harmony) เป็นการใชส้ขีา้งเคยีงกนัใน

วงจรสซีึง่มลีกัษณะสใีกลเ้คยีงกนั เช่น มว่ง - มว่งน ้าเงนิ - น ้าเงนิ หรอื เขยีวเหลอืง - เขยีว 

- เขยีวน ้าเงนิ 

  2.3 สกีลมกลนืโดยใชส้คีู่ผสม (Two Colours Mixing) หมายถงึ สคีู่ใดคู่หนึ่งทีผ่สม

กนัแลว้ไดส้ทีี3่ เช่น สนี ้าเงนิ ผสมกบัสเีหลอืงไดส้เีขยีว แลว้น ้าทัง้ 3ส ีมาใชใ้นงานเดยีวกนั 

  2.4 สกีลมกลนืโดยใชว้รรณะของส ี(Tone) หมายถงึ น าสใีนกลุ่มวรรณะเดยีวกนัมา

จดัอยูด่ว้ยกนั เช่น สใีนวรรณะรอ้น เช่น แดง สม้ เหลอืง มว่งแดง หรอืสีในวรรณะเยน็ 

ไดแ้ก่ น ้าเงนิ มว่ง เขยีว เขยีวน ้าเงนิ เป็นตน้ 

  3. การใชส้ขีดักนั (Discord) หมายถงึ การกลบัค่าของน ้าหนักระหว่างสแีก่กบัสอ่ีอน 

โดยการกลบัสทีี่แก่มาเป็นสอ่ีอนด้วยการผสมสขีาว หรอืท าให้เจอืจางลง เพื่อให้มนี ้าหนัก

อ่อนกว่าอีกสีหนึ่งที่เป็นสทีี่อ่อน แต่ปรบัให้เป็นสแีก่โดยการผสมด า หรอืสเีข้ม เพื่อเพิ่ม

น ้าหนักสีให้เข้มขึ้น แล้วน ามาจดัเข้าด้วยกนัเพื่อสร้างความแตกต่างหรอืความขดัแย้งที่

เหมาะสม ท าให้ผลงานดูมจีงัหวะ น่าสนใจกว่าการใช้สีกลมกลนืซึ่งอาจดูซ ้าและจดืชืด   

การกลบัค่าของส ีมกัใช้เพื่อแต่งแต้มภาพเป็นบางจุดให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งมกัจะใช้คู่สี

ระหว่างสแีก่กบัสอ่ีอนทีม่คีวามเขม้ต่างกนัอยา่งชดัเจน  

การใช้สีในการออกแบบแฟชัน่  

  ในทางการออกแบบแฟชัน่ สามารถแบ่งสใีนคอลเลคชัน่ได ้3 ประเภท ไดแ้ก่ 
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Basic Color คอืสทีีบ่่งบอกถงึเรือ่งราว ทีม่าแรงบนัดาลใจในการออกแบบรปูแบบ

หรอืคอลเลคชัน่นัน้ ส่วนใหญ่เป็นสไีมฉู่ดฉาด  

Fashion Color / Accent หรอืสแีฟชัน่ เป็นสทีีบ่่งบอกถงึฤดกูาล หรอืแนวโน้มการ

ออกแบบแฟชัน่ทีอ่ยูใ่นช่วงเฉพาะเวลาหนึ่งๆ อาจเป็นสเีขม้ สสีะทอ้นแสง  

Running Color หรอืสวีิง่ เป็นสทีีส่ามารถน าไปจบัคู่ไดก้บัสต่ีางๆ เป็นสกีลางหรอืสี

โทน เช่นสขีาว สเีทา สดี า หรอืสกีาก ีสเีบจเป็นตน้  

  ในการจดัองคป์ระกอบงานออกแบบแฟชัน่ จะจดัปรมิาณสเีป็นจ านวนรอ้ยละหรอื 

จดัปรมิาณสขีองสพีืน้ เป็นสหีลกัและสรีองหรอืสแีทรกเป็นปรมิาณน้อย ควรพจิารณาตาม

ความเหมาะสม อาท ิตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค ตามกระแสนิยม ตามวธิกีารหรอืการ

ท างานของนกัออกแบบเป็นตน้  

การพิจารณาสีด้วยสเกลสีของโคบายาชิ 

 ทฤษฎสีขีองโคบายาช ิ(Kobayashi. 1990:6-9) เป็นทฤษฎทีีเ่กี่ยวกบัสุนทรยีภาพ

ของสโีดยใช้วธิกีารหาต าแหน่งของสทีี่ปรากฏตรงกบัค าศพัท์ที่สื่อความหมายของอารมณ์

และความรู้สึกซึ่งมีถึง 180 ค า โดยน ามาเชื่อมโยงกับชุดสีตามทฤษฎีสีของวัตถุธาตุ   

โคบายาชิได้ท าการเดินทางรอบโลกไปตามสถานที่ต่างๆ เป็นระยะเวลานาน ร่วมกับ

สถาบนันิปปอง เกี่ยวกบัการออกแบบและวจิยัเรื่องส ีเพื่อท าการศกึษาและรวบรวมขอ้มูล

ทัง้หมดทีแ่ตกต่างกบัทางวฒันธรรม ความเชื่อ สภาพภูมอิากาศ จนกระทัง่ได ้ค ารหสัทีบ่่ง

บอกทีส่ ื่อความหมายอารมณ์และความรูส้กึ วถิชีวีติ ความเป็นอยู่ การใช้สใีนงานออกแบบ

ต่างๆ รวมไปถงึการจบัคู่สทีีบ่่งบอกความรูส้กึต่างๆ โดยมอีงคป์ระกอบไดแ้ก่  

 Image Scale คอื อธบิาย คน้หา หรอืการจ าแนกถงึสิง่ทีก่ าลงัศกึษาออกเป็นกลุ่มๆ  

  Color Image Scale คอื การแบ่ง และจ าแนก ส ีทีม่อีทิธพิลต่อความความรูส้กึ

ออกเป็นกลุ่ม  

  ค าทีจ่บักลุ่มเพื่อบ่งบอกบุคลกิภาพ มทีัง้หมด 15 หมวดค า ไดแ้ก่  

  ชวนฝนั หรอื Romantic /ชดัเจน โปรง่ใส หรอื Clear /สบายไมม่กีฎเกณฑ ์หรอื  
Casual /สมยัใหม ่ทนัสมยั หรอื Modern  /เป็นทางการ หรอื Formal /เลศิ ยอดเยีย่ม หรอื 
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Dandy /ไดร้บัความนิยมโดยตลอด หรอื Classic /ดเูป็นชนเผ่า หรอื Ethic /ดมูกีาร
เคลื่อนไหว หรอื Dynamic /หรหูรา โออ่า หรอืGorgeous / ไมเ่ป็นทางการ หรอื Casual /
น่ารกั หรอื Pretty /เป็นธรรมชาตหิรอื Natural /ดเูป็นผูด้ ีหรอื Elegant /ทนัสมยัแบบวยัรุน่ 
หรอื Chic / 

 
ภาพที ่2.24 :   ค ารหสัทีบ่่งบอก ทฤษฎสีขีองโคบายาช ิ

ทีม่าของภาพ: http://etech.gac.ntnu.edu.tw/responsiva/web/web_color.html 
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จากภาพด้านบน เป็นภาพแสดงความสมัพนัธ์ของค า ส ีลกัษณะวสัดุและรูปร่าง
รปูทรงทีใ่ชใ้นการออกแบบ โคบายาชไิดก้ าหนดใหม้กีารสรา้งความสมัพนัธข์องค ารหสัและ
สหีรอืจดัวางรหสัค า ความชอบในสต่ีางๆ และลกัษณะนิสยัเขา้ด้วยกนัเพื่อพจิาณาถงึสิง่ที่
ตรงกนักบัความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

โคบายาชสิรา้งเครื่องมอื Color Image Scaleในการจ าแนกคุณสมบตัแิละค ารหสั
ของสต่ีาง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม17 ไดแ้ก่  

   1. Chromatic Color เช่น สแีดง สเีหลอืง สฟ้ีา หรอืกลุ่มสทีีม่คี่าความลดหลัน่ใน
ความเขม้ของส ี

            2. Achromatic Color เช่น โทนสขีาว สเีทา และสดี า โดยแต่ละสจีะมคีวาม
แตกต่างไดแ้ก่ค่าความสว่างของส ีและความอิม่ตวัของส ี

    ในการไล่ระดบัของสีในแถบสีที่ปรากฏในภาพด้านล่างนี้ จะขึ้นอยู่กับระยะห่าง
ระหว่างสทีี่เชื่อมต่อกนัได้ หรอืสทีี่สามารถแปลงสเีป็นสใีกล้เคยีงได้  โดยจะเป็นออกเป็น
เฉดสแีละโทนสดีงันี้ 

1. Vivid Tone  คอื สสีด เป็นสทีีม่คี่าความสว่างสูง (Vivid/Strong)เป็นสทีีส่ดใสให้
ความรูส้กึมชีวีติชวีาและดงึดดูความสนใจไดด้ ี 

2. Bright tone คือสีที่มคี่าความสว่างสูง (Bright/Pale/Very Pale/Light 
Grayish/Light) ใหค้วามรูส้กึเบา สว่าง อ่อนโยน  

3. Subdue tone คอื สหีม่น เป็นสทีี่มคีวามสว่างของสีในระดบักลางถึงต ่า
(Grayish/Dull) เป็นสทีีใ่หค้วามรูส้กึสงบ นิ่ง เรยีบหรอือนุรกัษ์นิยม 

4. Dark tone คอืสโีทนมดืหรอืเขม้จดั เป็นสทีี่มคีวามสว่างของสใีนระดบัต ่ามาก
(Deep/Dark/Dark Grayish) ใหค้วามรูส้กึจรงิจงั เขม้ เครง่ 

                                                           
     17 ทนงศกัดิ ์เกตวิงษ์. “การศึกษาและพฒันารปูแบบกราฟฟิกเพ่ือปรบัภาพลกัษณ์องคก์รส าหรบัคณะ

ศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ” (วทิยานิพนธป์รญิญามหาบณฑติ สาขานวตักรรมการออกแบบ  
คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ), หน้า 9.  

DP
U



55 
 

 

ภาพที ่2.25  : กลุ่มส ีColor Image Scale 

ทีม่าของภาพ : http://apsychologyofcolor.blogspot.com/2012/11/friday-freebie-colors-and-human-brain.html 
   

    

 ในการวเิคราะหโ์ทนส ีจะแบ่งออกเป็นการวเิคราะหส์แีนวตัง้ คอืความเขม้และอ่อน

ของส(ีSoft & Hard) เช่น สทีีค่วามอ่อนมากใหพ้จิารณาว่าเป็นสอ่ีอน  และการวเิคราะหส์ี

แนวนอน คอืความรูส้กึของส ีแบ่งเป็นโทนรอ้นและโทนเยน็ (Warm & Cool) เช่น สแีดง คอื

สโีทนรอ้น สเีขยีว คอืสโีทนเยน็ เป็นต้น  จากนัน้ใหพ้จิารณา วเิคราะหแ์ยกกลุ่มสขีองผา้โดย

พจิารณาจาก ปรมิาณสทีีม่มีากทีสุ่ดในเศษผา้ว่าเป็นสโีทนใดตามตารางความสมัพนัธ ์แลว้

ก าหนดส ี 

ดงัตวัอยา่ง 

 

 

 

 

Vivid Tone 

Bright Tone 

Subdue Tone 

Dark Tone 
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สทีี ่1  สเีนื้อ (Pink Pale) อยูใ่น ช่วง Soft ระดบัที ่3 Warm ระดบัที ่1 เป็นสโีทนรอ้นทีม่ ี
ความอ่อนบางเบา 

สทีี ่2  สนี ้าเงนิเขม้ (Prussian Blue) อยูใ่น ช่วง Hard ระดบัที ่3 Cool ระดบัที ่3 เป็นสี
โทนเยน็ทีม่คีวามเขม้ มาก 

สทีี ่3  สแีดง (RED) อยูใ่น ช่วง Hard ระดบัที ่1  Cool ระดบัที3่  เป็นสโีทนรอ้นทีม่คีวาม
เขม้น้อย 

สทีี ่4  สนี ้าเงนิเขม้ (Prussian Blue) อยูใ่น ช่วง Hard ระดบัที ่3 Cool ระดบัที ่3  เป็นสี
โทนเยน็ทีม่คีวามเขม้มาก 

 ผู้วจิยัใช้การพจิารณาสดี้วยสเกลสขีองโคบายาชิในการจดัแบ่งกลุ่มสขีองเศษผ้า 

เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ในการออกแบบในขัน้ตอนต่อไป โดยสเกลสีนี้จะท าให้ชุมชน

สามารถเขา้ใจและพฒันาศกัยภาพทางการออกแบบผลติภณัฑข์องตนได ้ 

 

 

 

      
      
      
      
      
      

Warm 

   Soft 

Hard 

Cool 
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  2.2.2. การใช้ซ า้ (Reuse) 
  2.2.2..1 ความหมายของการใช้ซ า้ (Reuse) 
  การใช้ซ ้า (Reuse)18หมายถงึการน าผลติภณัฑห์รอื ชิ้นส่วนของผลติภณัฑซ์ึ่งผ่าน
ช่วงการน าไปใชเ้รยีบรอ้ยแลว้ และพรอ้มทีจ่ะเขา้สู่ช่วงของการท าลาย กลบัมาใชใ้หม่ ทัง้ที่
เป็นการใชใ้หม่ในผลติภณัฑเ์ดมิ หรอืผลติภณัฑใ์หม่กต็าม ไดแ้ก่ การออกแบบเพื่อการน า
กลบัมาใช้ซ ้า (Design for Reuse) เช่นการออกแบบให้ผลติภณัฑแ์ต่ละรุ่นมชีิ้นส่วนบาง
ชิน้ส่วนทีใ่ชร้ว่มกนัได ้เมือ่รุน่แรกหยดุการผลติแลว้ยงัสามารถเกบ็คนืและน าบางชิน้ส่วนมา
ใชใ้นการผลติรุน่ต่อไปได ้เป็นตน้ 
  การน ากลบัมาใช้ซ ้า คอืการน าเอาสิง่ของที่จะทิ้งแล้วมาใช้อกีครัง้หนึ่ง โดยสิง่ของ
นัน้ยงัคงสภาพทีใ่ชง้านไดห้รอืเป็นของทีถู่กทิง้เพราะใชป้ระโยชน์หลกัไม่ได ้หรอืหมดสภาพ
ใชก้ารไม่ได้แลว้ ซึ่งเป็นเรื่องปกตติามธรรมชาตเินื่องจากทรพัยากรในโลกมขีดีจ ากดั หาก
ไมท่ าการน ากลบัมาหมุนเวยีนใชซ้ ้าจะท าใหท้รพัยากรต่างๆหมดไปไดง้่าย  
 2.2.2.2 วิธีการใช้ซ า้ 
  การส ารวจสิง่ของต่างๆของตนเองว่ามผีลติภณัฑ์จะทิ้งที่สามารถใช้ซ ้าได้หรอืไม ่
วธิกีารใชซ้ ้าทีส่ามารถท าไดโ้ดยงา่ย ไดแ้ก่ 

1. การน ากลบัมาใช้ซ ้าโดยวธิกีารเดมิ เช่น น าเสื้อผ้าเก่าที่ใชแ้ล้วมาใช้ซ ้าอกี
ครัง้  

2. การน ากลบัมาใชซ้ ้าโดยการผ่านการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงเพื่อใชป้ระโยชน์
ในรูปแบบใหม่ เช่นการน าเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเย็บใหม่เป็น
ผลติภณัฑอ์ื่น เช่นถุงใส่ของ ผา้กนัเป้ือน กระเป๋า เป็นตน้  

 

  ผูว้จิยัสามารถสรุปหลกัการและน ามาประยกุตก์บัวจิยัไดด้งันี้ 

  - การออกแบบตอ้งไมฟุ้่งเฟ้อ เหมาะกบัความสวยงามและโอกาสในการใชส้อย ใช้
วสัดุทอ้งถิน่ 
  - ใชห้ลกั การใชซ้ ้า(Reuse) เป็นตวัช่วยในการออกแบบ  

  - การออกแบบทีส่ามารถใชง้านไดห้ลากหลาย เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค 

                                                           
     18 เครอืขา่ยการออกแบบเชงินิเวศเศรษฐกจิไทย.  2558. หลกัการของ EcoDesign . (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 
http://www2.mtec.or.th/website/article_list.aspx?id=46&cate=26. สบืคน้เมือ่วนัที ่ 11 กรกฎาคม 2558. 
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2.2.3 การพฒันาศกัยภาพในการออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ 

  2.2.3.1 การพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่ (New Product)  

  การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ (New Product) หมายถงึ การเสนอผลติภณัฑใ์หม่แบบ

รเิริม่ หรอืการปรบัปรุงผลติภณัฑเ์ดมิของธุรกจิใหม้คีุณสมบตัดิขี ึน้ หรอืเป็นการออกแบบ

ผลติภณัฑใ์หม่ของธุรกจิใหม้คีุณสมบตัดิขี ึน้ หรอืเป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์หม่ของธุรกจิ

ที่มีลกัษณะเหมือนผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาดทัว่ไป  ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะของ

ผลติภณัฑใ์หมไ่ด ้3 ลกัษณะ ดงันี้  

  1. ผลติภณัฑน์วตักรรม (Innovated Product) หมายถงึ ผลติภณัฑใ์หมท่ีม่แีนวคดิ

รเิริม่เป็นครัง้แรก ยงัไม่มมีาก่อนในตลาด มลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากผลติภณัฑอ์ื่นๆ  

  2. ผลติภณัฑป์รบัปรุงใหม่ (Modified Product) หมายถงึ ผลติภณัฑเ์ดมิทีม่กีาร

ปรบัปรงุในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง ท าใหก้ลายเป็นผลติภณัฑใ์หมอ่อกสู่ตลาดอกีครัง้  

  3. ผลติภณัฑเ์ลยีนแบบ (Me too Product) หมายถงึ ผลติภณัฑใ์หมข่องธุรกจิ ซึง่

เลยีนแบบผลติภณัฑข์องคู่แขง่ขนัทีม่อียูแ่ลว้ในตลาด  

  นอกจากนี้ ผลติภณัฑใ์หม่ยงัสามารถแยกไดอ้กีตามลกัษณะความสมัพนัธร์ะหว่าง

ผลติภณัฑใ์หม่ ในแงข่องบรษิทัและความใหมใ่นแงข่องตลาด ตามตารางความสมัพนัธข์อง

Ansoff’s Matrix ไดด้งันี้    DP
U



59 
 

 
ภาพที ่2.26 : Ansof’f’s Matrix 

   ทีม่าของภาพ : http://mugglelyyours.blogspot.com/2012/01/ansoff-matrix.html 

  1. ผลติภณัฑใ์หม่ส าหรบัโลกผลติภณัฑ ์ (New to the World Product) หรอื

ผลติภณัฑใ์หม่ตลาดใหม่ (Product development) หมายถงึ ผลติภณัฑใ์หม่ทีส่รา้งขึน้มา

ส าหรบัเขา้สู่ตลาดใหมโ่ดยเฉพาะหรอืผลติภณัฑใ์หม่แบบนวตักรรมในกรณีนี้ผลติภณัฑใ์หม่

ในแงข่องบรษิทัและในแงข่องตลาดจะสงูมากทีสุ่ด  

  2.การเพิม่ผลติภณัฑใ์หม่เขา้ไปในสายผลติภณัฑเ์ดมิทีม่อียู่ (Addition to Existing 

Product Lines) หรอืผลติภณัฑเ์ดมิ ตลาดใหม่ เป็นการพฒันาผลติภณัฑล์กัษณะเดมิใหก้บั

กลุ่มตลาดใหม่ หรอืกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Market Penetration) หมายถงึผลติภณัฑใ์หม่ที่

เสนอเขา้ไปในสายผลติภณัฑเ์ดมิของบรษิทั ในกรณีนี้ผลติภณัฑใ์หม่ในแง่ของบรษิทัและใน

แง่ตลาดจะปานกลาง เช่น จากเดมิผลติขายเสือ้ผา้หญงิ กม็กีารเพิม่รปูแบบเสือ้ผา้ชายเขา้

ไป เป็นตน้  

  3.ผลติภณัฑ์ใหม่ในแง่ของสายผลติภณัฑ์ใหม่ (New Product Line) หรอื 

ผลติภณัฑใ์หม่ ตลาดเดมิ (Diversification) หมายถงึ สายผลติภณัฑใ์หม่ที่เพิม่ขีน้ของ

บรษิทั และเป็นการเขา้สู่ตลาดเดมิทีม่อียู่เป็นครัง้แรก เช่น จากเดมิผลติเครื่องอุปโภคใน

1. 2. 

3. 4. 
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ครวัเรอืนเช่นผ้าม่าน ผ้าคลุมเตียง ท าการเพิม่ผลติภณัฑ์ใหม่ที่ยงัไม่เคยผลติเข้าไป เช่น

หมอนองิ หมอนรองคอ เป็นตน้  

  4.ผลติภณัฑท์ี่เกดิจากผลติภณัฑเ์ดมิที่มอียู่ (Improvement in Revision of 

Existing product – Modified Product) หรอืผลติภณัฑเ์ดมิตลาดเดมิ เป็นการพฒันา

เพิม่เตมิ (Market Development) หมายถงึ ผลติภณัฑใ์หม่ทีเ่กดิจากการปรบัปรุงผลติภณัฑ์

เดมิในเรือ่งของลกัษณะและคุณค่าของผลติภณัฑ์ เช่น ท าการลดต้นทุน หรอืลอกเลยีนแบบ

ผลติภณัฑอ์ื่นๆทีม่อียูเ่ดมิ 

  2.2.3.2 กระบวนการพฒันาผลิตภณัฑใ์หม่  

  กระบวนการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ (Product Development Process) หมายถงึ 

ล าดบัขัน้ตอนในการคน้หา พฒันาแนวความคดิ และปรบัปรุงผลติภณัฑใ์หม่ ซึง่ในการออก

ผลติภณัฑใ์หม่แต่ละครัง้ จ าเป็นต้องพจิารณาถงึล าดบัขัน้ตอนทีเ่กี่ยวขอ้ง เพื่อศกึษาความ

เป็นไปได้ส าหรบัผลติภณัฑใ์หม่ อนัจะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ซึ่งจะท าให้

ประหยดัทัง้เวลาและค่าใชจ้่าย ล าดบัขัน้ตอนในการพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ ประกอบด้วย

ขัน้ตอน ดงันี้  

 
  2.2.3.3 การเพ่ิมมูลค่าให้กบัผลิตภณัฑ ์

  จากบทสมัภาษณ์ของ ดร.พงศศ์รนัย ์พลศรเีลศิ จากรายการวทิยคุรอบครวัข่าว เมือ่

วนัที ่9 ธนัวาคม 2556 เกีย่วกบัการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัธุรกจิ19 ผูว้จิยัสามารถสรปุ

แนวความคดิทีเ่ป็นประเดน็ทีส่ามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัได ้ดงันี้    

1. สร้างมุมมองสองด้านให้สมดุลกัน  คือให้มองในมุมของผู้บริโภค และผู้

สรา้งสรรค์ผลงานหรอืผู้ขาย ให้สมดุลกนัและไปในทศิทางเดยีวกนั ไม่เกดิการเอาเปรยีบ

ผู้บรโิภค ไม่ขายสนิค้าที่ไม่ราคาแพงมากเกนิไปหรอืคุ้มค่า เพื่อให้ผู้บรโิภคเกดิความพงึ

พอใจและกลบัมาซื้ออกี ทัง้นี้ผลความพงึพอใจอาจไม่สามารถประเมนิเป็นตวัเลขได้ ต้อง

                                                           
     19 พงศศ์รนัย ์พลศรเีลศิ. 2557. การเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิ. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 
https://phongzahrun.wordpress.com/2013/12/09/ สบืคน้เมือ่วนัที ่ 15 กรกฎาคม 2558. 

การสร้างความคิดเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์ใหม ่

การคดัเลือก/กลัน่กลอง
ความคิด  

การพฒันาแนวความคิดและ
การทดสอบแนวความคิด  
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สอบถามความคดิเหน็และต้องสรา้งงานออกแบบให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคให้

มากทีสุ่ด 

2. ควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ในกระบวนการผลิตให้คุ้มค่ามากที่สุด กล่าวคือ

เครือ่งจกัรทีม่อียูส่ามารถน ามาดดัแปลงเพื่อเพิม่ความสามารถในการผลติใหส้ามารถท างาน

ได้หลากหลายมากขึ้น อีกทัง้แรงงานคน ก็ต้องมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลให้

เกิดผลมากที่สุดเช่นกนั อนัจะเกิดผลให้เกิดการลดต้นทุนที่ต้องจ่ายในการด าเนินกจิการ 

และเป็นการเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานอกีดว้ย ต้องพจิารณาขัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นในการ

ด าเนินการ  

3. ความยัง่ยนืของธุรกจิ เกดิมาจากการไหลของงาน หากสามารถสรา้งสรรคธ์ุรกจิ

จากตน้น ้า ถงึปลายน ้าไดเ้อง จะส่งผลใหเ้กดิความยัง่ยนืได ้ 

4. การเพิม่มลูค่าของธุรกจิหรอืผลติภณัฑท์ีม่อียู่ สามารถท าไดโ้ดยการเพิม่รปูแบบ

หรอืคุณลกัษณะสนิคา้ทีม่อียูใ่หม้คีวามเฉพาะและแตกต่างจากเดมิ  

  จากบทสมัภาษณ์ คุณยุทธนา อโนทนัสนิทว ีในครเีอทฟี มูฟ เรื่องการเปลีย่นขยะ

ใหเ้ป็นเงนิ20 ไดแ้นวคดิว่า คนส่วนใหญ่มทีศันคตทิีเ่ป็นลบต่อเศษวสัดุเหลอืใช ้ต้องแสดงให้

เหน็ถงึทีม่าทีไ่ปของเศษวสัดุหรอืเศษผา้พยายามใชเ้ศษวสัดุใหคุ้ม้ค่าทีสุ่ด หมายถงึไม่ควรมี

เศษเหลอืจากกระบวนการสรา้งสรรค ์เพื่อลดแรงงานและขัน้ตอนการท าในครัง้ต่อไป อกีทัง้

ควรสรา้งแนวคดิในการสรา้งสรรคผ์ลงานหรอืสรา้งโจทยใ์นการแก้ไขปญัหาเพื่อใหบ้รรลุถงึ

วตัถุประสงคน์ัน้ 

2.2.4 พฤติกรรมผู้บริโภค 

  2.2.4.1 การวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภค  

ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

                                                           
     20 ยุทธนา อโนทยัสนิทว.ี 2557.  เปลีย่นขยะใหเ้ป็นเงนิ . (ออนไลน์) ทีม่าของขอ้มลู 
: http://www.creativemove.com/interview/yuttana-anothaisintawee/#ixzz3kqRs6c2L . สบืคน้เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 
2558.  
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พฤตกิรรม21 มคีวามหมายถงึ กจิกรรมหรอืการกระท าต่างๆของสิง่มชีวิติซึง่บุคคล 

อื่นสามารถสังเกตได้เช่น การพูด การเดิน การหัวเราะ การสัมผัส เรียกว่า 

พฤตกิรรมภายนอก หรอืการกระท าทีบุ่คคลอื่นไม่สามารถมองเหน็ดว้ยตา เช่น การคดิ การ

ฝนัจนิตนาการ ต้องสงัเกตด้วยเครื่องมอืต่างคอยช่วย เช่น การใชเ้ครื่องมอืจบัเทจ็ การใช้

เครือ่งมอืการวดัลมหายใจเขา้ออก เรยีกว่า พฤตกิรรมภายใน  

ผู้บรโิภค หมายถึง ผู้ที่มคีวามต้องการในการซื้อ มอี านาจในการซื้อ จนท าให้เกิด

พฤตกิรรมในการซื้อ และพฤตกิรรมในการใช ้ เมื่อกล่าวรวมกนั ได้มผีู้ให้ความหมายของ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคจากบรบิทต่างๆดงันี้ 

พฤตกิรรมของผู้บรโิภค หมายถงึ กระบวนการและกจิกรรมต่างๆที่บุคคลเขา้ไปมี

ส่วนเกี่ยวข้อในการเสาะแสวงหาการเลือกซื้อ การใช้และการประเมินผล การก าจัด

ผลิตภัณฑ์หลังการใช้เพื่อสนองความต้องการและความอยากได้ให้ได้ร ับความพอใจ

(Belch&Belch,1993, p.103) 

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค หมายถงึ กจิกรรมต่างๆทีบุ่คคลเขา้ไปเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั

การจดัหาและการใช้ผลติภณัฑ ์รวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจที่เกดิขึน้ก่อนและหลงัการท า

กจิกรรมเหล่านี้ (Engel,Blackwell&miniard,1993,p.4) 

พฤตกิรรมของผู้บรโิภค หมายถงึ การกระท าของบุคคลใดลุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวขอ้ง

โดยตรงกบัการจดัหาการได้มาและการใช้สนิค้าและบรกิารนัน้  หมายรวมถงึกระบวนการ

ตดัสนิใจซึง่มอียู่ก่อนหน้าแลว้และมสี่วนในการก าหนดการกระท าดงักล่าว(ธงชยั สนัตวิงษ์, 

2540 ,หน้า 29) 

พฤตกิรรมของผู้บรโิภค หมายถงึ ปฏกิริยิาของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัการ

ได้รบัและการใช้สนิค้าและบรกิารทางเศรษฐกจิ รวมทัง้กระบวนการของการตดัสนิใจก่อน

ซือ้ และมสี่วนในการก าหนดการกระท าดงักล่าว (อดุลย ์จาตุรงคกุล ,หน้า 5) 

                                                           
     21ปรญิ ลกัษติานนท ์.จิตวิทยาและพฤติกรรมผู้บริโภค .(บรษิทัอนิโฟเมอรเ์ชีย่ลมารก์ จ ากดั, 2544). หน้า 45 
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จากการประมวลความหมายของพฤตกิรรมผู้บรโิภค (Consumer Behavior) ใน

ขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสรปุไดว้่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค หมายถงึ พฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคล

แต่ละบุคคลในการค้นหา การเลอืกซื้อ การใช้ การประเมนิผล หรอืจดัการกบัสนิค้าและ

บรกิาร ซึง่ผูบ้รโิภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของตนเองได ้ซึง่เหตุผลทีคุ่ณ

จ าเป็นตอ้งศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเพราะพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมผีลต่อความส าเรจ็ของธุรกจิ 

ดงันัน้การศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะท าใหส้ามารถสรา้งกลยุทธท์างการตลาดทีส่ร้างความ

พงึพอใจใหแ้ก่ผู้บรโิภคและความสามารถในการคน้หาทางแก้ไขพฤตกิรรมในการตดัสนิใจ

ซือ้สนิค้าของผู้บรโิภคในสงัคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกบัความสามารถในการตอบสนอง

ของธุรกจิมากยิง่ขึน้ ทีส่ าคญัจะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลติภณัฑข์องคุณใหด้ขีึน้

อยา่งต่อเนื่อง 

2.2.4.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค22 

   1. ดา้นวฒันธรรมและประเพณี 

  ปจัจยัดา้นวฒันธรรมถอืเป็นปจัจยัทีห่ล่อหลอมพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ของแต่ละ

บุคคลซึง่จะแปรเปลีย่นเป็นค่านิยมในการเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิาร และเป็นปจัจยัขัน้

พืน้ฐานทีสุ่ดในการก าหนดความตอ้งการและพฤตกิรรมของมนุษย ์ซึง่ประกอบไปดว้ย  

  ชนชัน้ทางสงัคม  -  เช่น เศรษฐ ีนักธุรกจิ ผู้บรหิาร พนักงานบรษิทั กรรมกร 
เป็นต้น บุคคลที่อยู่ในชนชัน้ทางสงัคมเดยีวกนักจ็ะมแีนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรมการซือ้ที่
เหมอืนกนั  

  ศาสนา  - ด้วยการสื่อสารท าให้ทัว่โลกมกีารตดิต่อทัว่ถึงกนั จงึมกีารให้
ความส าคญัต่อความเชื่อทางศาสนาทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ส่งผลกะทบต่อการเลอืกเครื่องแต่ง
กาย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเชื่อทางศาสนาเหล่านัน้  

                                                           
     22 นท ีบุญพราหมณ์. 2546. การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค. (งานสมัมนา ,6 พฤศจกิายน 2546.หอ้งประชุมที ่11 อมิ

แพคมารน่ีา เมอืงทองธานี). (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : http://www.rilp.ac.th/webpage_tec/sunisa/download/ebook/doc. 

16 ธนัวาคม 2558.  
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  2. ด้านสงัคม 

  ปจัจยัดา้นสงัคมเป็นปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งในชวีติประจ าวนัและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

 กลุ่มอา้งองิ  - กลุ่มตวัแทนทีม่อีทิธพิลต่อความคดิของสงัคมใดสงัคมหนึ่ง เช่น 
ครอบครวั เพื่อนสนิท ฯลฯ แต่กลุ่มเหล่านี้จะมขีอ้จ ากดัในเรือ่งอาชพี ระดบัชัน้ทางสงัคมและ
ช่วงอายุ 

 ครอบครวั  - กลุ่มจะมผีลต่ออทิธพิลทางความคดิของผูบ้รโิภคมากทีสุ่ดเพราะ
ผูบ้รโิภคจะรบัฟงัความคดิเหน็ของคนในครอบครวัเพื่อการตดัสนิใจก่อนเสมอ 

 สถานภาพคู่ครอง  - ผูบ้รโิภคทีม่สีถานะเป็นโสดจะมคีวามสนใจทางดา้น
แฟชัน่มากกว่าผูบ้รโิภคทีแ่ต่งงานแลว้ อกีทัง้ความกลา้ในการทดลองการแต่งตวัทีแ่ปลก
ใหมย่งัมสีงูกว่าผูบ้รโิภคทีแ่ต่งงานแลว้ ผูบ้รโิภคทีแ่ต่งงานแลว้มกัค านึงถงึความสมดุลใน
ดา้นความตอ้งการ และทรพัยากรของครอบครวัก่อน อกีทัง้การแต่งกายทีเ่รยีบรอ้ยกว่า  

 ขนาดของครอบครวั   -  ขนาดของครอบครวัจะส่งผลกระทบต่อเงนิทีม่เีพื่อใช้
จา่ยส าหรบัผลติภณัฑอ์ย่างใดอยา่งหนึ่ง ช่วงอายขุองบุตรในครอบครวักม็อีทิธพิลต่อการใช้
จา่ยในครอบครวั โดยเฉพาะผลติภณัฑท์ีผ่ลติตามแนวโน้มแฟชัน่  

 บทบาทและสถานะของผูซ้ือ้     - สถานะภาพทางสงัคมทีผู่บ้รโิภคด ารงอยูบ่าง
บทบาทและสถานะภาพอาจเปลีย่นแปลงไปตามช่วงเวลา อาชพีและการใชช้วีติของ
ผูบ้รโิภค 

 วฏัจกัรชวีติของครอบครวั (FLC ,Family life cycle)23   เ ป็ น ล า ดับขั ้นต อนที่
ผูบ้รโิภคด าเนินผ่าน และมทีศันคตแิละพฤตกิรรมตามขัน้ตอนนัน้ ผูท้ าการตลาดมกักล่าวถงึ
กลุ่มเป้าหมายโดยระบุเป็นช่วงชวีติของครอบครวั เช่น “แต่งงานแลว้ยงัไม่มลีูก” “แต่งงาน
และมลีกูแลว้” “โสด” เป็นตน้ คนโสดมกัใชเ้งนิกบั ผลติภณัฑบ์างอยา่งมากกว่าคนทีแ่ต่งงาน
และผูท้ีม่ลีูก โดยจะใช้เงนิกบัผลติภณัฑป์ระเภทอาหาร, เทคโนโลย,ีเครื่องแต่งกาย, สิง่
บนัเทงิ, การรกัษาสุขภาพและความงาม  

 ความคดิต่อตนเอง (Self-concept) หรอื (Self-perception) หมายถึงการที่
ผูบ้รโิภครบัรูต้นเอง ความคดิต่อตนเองรวมถงึทศันคติ การรบัรู ้ความเชื่อ และการประเมนิ

                                                           
     23 สุปญัญา ไชยชาญ. หลกัการตลาด. (กรุงเทพมหานคร : พ.ีเอ.ลฟีวิง่,2543). หน้า 45   
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ตนเอง ถงึแมว้่าความคดิต่อตนเองจะเปลีย่นแต่จะเปลีย่นอย่างชา้ คนแต่ละคนมเีอกลกัษณ์
ของตนเองจากความคดิต่อตนเองนี้ความคดิต่อตนเองมทีัง้ภาพลกัษณ์ทีเ่ราต้องการ  (Ideal 
Self-image) ซึง่เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่ราต้องการใหเ้ป็นและภาพลกัษณ์ทีเ่ป็นจรงิ (Real Self-
image) ซึง่เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่รารบัรูต้วัเองจรงิ โดยทัว่ไปเราพยายามยกระดบัภาพลกัษณ์
ของตนเองใหถ้งึระดบัภาพลกัษณ์ทีต่อ้งการ   

 บุคลกิภาพ   องค์ประกอบที่ส าคญัอย่างหนึ่งของความคดิต่อตนเองคอื
ภาพลกัษณ์รปูร่าง (Body image) ซึง่หมายถงึการรบัรูใ้นเรื่องความงามของรปูร่างหน้าตา 
คนทีม่กีารรบัรูใ้นเรื่องภาพลกัษณ์ของรปูร่างมกัจะออกกาลงัการเพื่อลดน้าหนักมากกว่าผูท้ี่
เป็น เพราะต้องการรกัษาสุขภาพหรอืเหตุผลทางสงัคมความคดิทีม่ต่ีอตนเองมอีทิธพิลต่อ
การบรโิภค สิง่ทีผู่บ้รโิภคแสดงใหเ้หน็ความคดิดงักล่าว เช่น นักศกึษามหาวทิยาลยัทีเ่รยีน
อยูช่ ัน้ปีสุดทา้ยอาจเริม่เปลีย่นรปูแบบการแต่งตวัใหดู้เหมอืนคนท างานมากขึน้หรอืต้องการ
ลบรอยสกัทีเ่ป็นดูโก๋เก๋เป็นแฟชัน่ออกเพราะคดิว่าคนอยู่ในวยัทางานแล้วและไม่เหมาะกบั
ช่วงชวีติใหม ่ความคดิต่อตนเองของแต่ละคนไมเ่หมอืนกนัขึน้อยูก่บัว่าอยู่ในบทบาทใด เป็น
ผูใ้ชส้นิคา้ ผูซ้ือ้สนิคา้หรอืผูจ้่ายเงนิซือ้ ผูใ้ชส้นิคา้อาจมคีวามคดิว่าตวัเองเป็นผูม้คีวามรูใ้น
การใช้อย่างด ี แยกแยะได้ว่าสนิค้าดหีรอืไม่ดี ผู้บรโิภคอาจมคีวามคดิว่าตวัเองเป็นคน
ประหยดัมธัยสัถ์ หรอืเป็นผูท้ีไ่ม่ไดส้นใจว่าสนิคา้จะมมีลูค่ามากน้อย เพราะไม่มขีอ้จ ากดัใน
การใชจ้า่ย  

 3. ด้านส่วนบคุคล 

การตดัสนิใจของผูซ้ือ้นัน้มกัจะไดร้บัอทิธพิลจากคุณสมบตัสิ่วนบุคคลต่างๆ  เช่น  

 เชือ้ชาต ิ  -  กลุ่มคนทีม่เีชือ้ชาตต่ิางกนัมคีวามนิยมบรโิภคสนิคา้ทีต่่างกนั ไม่
ว่าจะเป็นในดา้นของโทนส ีลวดลาย และโครงรา่งเงา อนัมาจากประสบการณ์และการเลีย้งด ู 

 อายแุละระยะเวลาของช่วงชวีติ -  พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคนัน้หากอยู่ในช่วงอายุ
เดยีวกนักจ็ะมพีฤตกิรรมในการเลอืกซือ้ทีเ่หมอืนหรอืคลา้ยกนั ซึง่ช่วงอายทุีแ่ตกต่างกนั  จะ
มคีวามชอบหรอืความต้องการแตกต่างกนัไป อายุของผูบ้รโิภคมผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
คะเนไดว้่าผูบ้รโิภคจะซือ้ผลติภณัฑอ์ะไร โดยดูทีอ่ายุ อายุสมัพนัธก์บัรสนิยมของผูบ้รโิภค
ในเรื่องอาหาร เสือ้ผ้า รถยนต์ เฟอรน์ิเจอร ์ และการพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถงึรายการ
โทรทศัน์ทีช่อบ  ในแต่ละช่วงอาย ุคนต่างวยัจะมวีถิกีารดาเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนั เช่น 

- อาชพี (Occupation)  
- บุคลกิภาพ (Attitude)  
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- รสนิยม (Taste)  
- ความเป็นอยู่ (Taste of Living)  
- กจิกรรม (Leisure)  

 เพศ ชายและหญงิมคีวามแตกต่างกนัทางสรรีะซึง่ทาใหม้คีวามตอ้งการ
ผลติภณัฑต่์างกนั แต่ละเพศมบีทบาททางสงัคม วฒันธรรมและเศรษฐกจิต่างกนั ชายและ
หญงิมอุีปนิสยัการซือ้ของต่างกนั ชอบสถานทีท่ีไ่ปซือ้ของ และมองราคาสนิคา้ไมเ่หมอืนกนั 
บทบาทของผูห้ญงิทีเ่ปลีย่นไปในปจัจุบนัทาใหบ้รษิทัตอ้งมกีลยทุธใ์หม่ และสรา้งผลติภณัฑ์
มุง่ทีก่ลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูห้ญงิมากขึน้ การตดัสนิใจของผูห้ญงิมกัเกี่ยวขอ้งกบัทางเลอืก
มากกว่าหนึ่ง ผูห้ญงิมองว่าการเลอืกซือ้สนิคา้เป็นกระบวนการเรยีนรูท้ีท่ าใหไ้ดท้ราบขอ้มลู
เกีย่วกบัผลติภณัฑท์ีม่ใีหเ้ลอืกและเกณฑก์ารเลอืกทีเ่พิม่ขึน้ไดต้ลอด  

 การศกึษา  -  การศกึษาของแต่ละบุคคลส่งผลต่อรายได ้อาชพี วถิชีวีติความ
เป็นอยูแ่ละรสนิยมในการเลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ 

 อาชพี -  ลกัษณะอาชพีมผีลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภคเช่นกนัลกัษณะอาชพีที่
แตกต่างกนักจ็ะท าใหม้คีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั 

 ฐานะทางเศรษฐกจิ   -  รายรบั รายจ่าย มกีระทบผลและมอีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้ซึง่หากผูบ้รโิภคมรีายจา่ยมากกว่ารายรบักจ็ะท าใหผู้ซ้ือ้มกีารตดัสนิใจทีเ่ขม้งวด
มากขึน้ 

 รปูแบบการใชช้วีติ   -  วธิกีารใชช้วีติซึง่เหน็ไดจ้ากกจิกรรมการใชช้วีติ ความ
สนใจ และความคดิเหน็ของคนหนึ่งๆ รปูแบบการใชช้วีติสะทอ้นบุคลกิภาพและความคดิจ่อ
จนเองของผูบ้รโิภคการวเิคราะหล์กัษณะทางจติวทิยา (Psychographics) จะท าใหท้ราบว่า
ผู้บรโิภคมรีูปแบบการใช้ชวีติอย่างไรและสามารถแบ่งผู้บรโิภคเป็นประเภทต่างๆ  ได ้
กล่าวคอืเมื่อผูท้ าการตลาดไดข้อ้มลูเกี่ยวกบัรปูแบบการใชช้วีติ กจ็ะสามารถแบ่งตลาดเป็น
ตลาดยอ่ยและเจาะกลุ่มผูบ้รโิภคไดถู้กตอ้ง  
 
  4. ด้านจิตวิทยา 

การเลอืกซือ้ของบุคคลไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยัทางจติวทิยา ซึง่ประกอบดว้ย  

 การจงูใจ พฤตกิรรมการเลอืกซือ้จะอยู่ทีก่ารสรา้งแรงจงูใจใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ดงันัน้
คุณจะต้องพจิารณาว่าสนิคา้ของคุณสามารถสรา้งแรงใจใหแ้ก่ผู้บรโิภคไดม้ากน้อยเพยีงใด
และสิง่ใดคอืแรงจงูใจ เช่น ราคา รปูแบบ สสีนั คุณลกัษณะ ฯลฯ 

DP
U



67 
 

 การรบัรู ้พฤตกิรรมผู้บรโิภคขึน้อยู่กบัการรบัรูข้องผู้บรโิภคเองซึ่งแต่ละคนการ
รบัรูย้อมไมเ่ท่าเทยีมกนั 

 การเรยีนรู ้พฤตกิรรมผูบ้รโิภคแต่ละบุคคลคนในการบรโิภคสนิคา้นัน้ ยอ่ม
จะตอ้งมกีารเรยีนรูก่้อนเพื่อการใชป้ระโยชน์จากสนิคา้ ซึง่ผูบ้รโิภคทีใ่ชส้นิคา้เดยีวกนัอาจจะ
เรยีนรูก้ารใชป้ระโยชน์คนละดา้น  

 ความเชื่อและทศันคตสิ่วนบุคคล ผูบ้รโิภคมกัใชค้วามเชื่อและทศันคตสิ่วนตวัใน
การตดัสนิใจซือ้เสมอ  

  2.2.4.3 การแบ่งรปูแบบพฤติกรรมผูบ้ริโภคตามลกัษณะจิตนิสยั 

  การแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามลกัษณะจิตนิสยั(Psychographic Segmentation)  
เป็นการแบ่งตามคุณลักษณะทางจิตวิทยา (Psychology) และประชากรศาสตร์
(Demographic) ผสมกนั โดยมปีจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพิม่จาก demographic ไดแ้ก่ รปูแบบการ
ใชช้วีติ บุคลกิภาพ ค่านิยม ศาสนา ประเพณี วฒันธรรม ทีส่ะทอ้นตวัตนของกลุ่มเป้าหมาย
ไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

  การแบ่งตลาดในเชงิจตินิสยัสามารถทีจ่ะใชเ้กณฑร์ปูแบบการด าเนินชวีติ 
บุคลกิภาพ ชนชัน้ทางสงัคม ค่านิยม มาใชไ้ดด้งันี้ 

1. ชัน้ทางสงัคม (Social Class)  ชัน้ทางสงัคมมอีทิธพิลอย่างมากต่อความพงึ
พอใจในผลติภณัฑ ์เช่น สงัคมของชนชัน้สูง ชนชัน้กลาง หรอืชนชัน้ล่าง มอีทิธพิลต่อความ
พงึพอใจในเรือ่งของการใชบ้รกิารของโรงแรม เช่น กจิกรรมพกัผ่อน การรบัประทานอาหาร
หรอืพบปะสงัสรรค ์ งานสงัคม และอื่น ๆ อกีมากมาย 

2. ค่านิยมและรปูแบบการด าเนินชีวิต (Value and Lifestyle)  ผู้บริโภคจะถูก
จดักลุ่มตามภาพลกัษณ์ส่วนตวั ค่านิยมและความพงึพอใจ รวมทัง้เจตคตต่ิอสิง่ใดสิง่หนึ่ง
และรปูแบบการใชช้วีติ โดยพจิารณาจากกจิกรรมทีก่ระท า 

3. บุคลิกภาพ (Personality) บุคลกิภาพเป็นลกัษณะด้านจติวทิยาที่แตกต่างกนั
ของบุคคล ซึง่จะน าไปสู่พฤตกิรรมการตอบสนองต่อสิง่แวดลอ้มต่าง ๆ รวมทัง้มอีทิธพิลต่อ
การเลอืกซื้อผลติภณัฑข์องแต่ละคน นักการตลาดจงึใช้ตวัแปรทางบุคลกิภาพในการแบ่ง
ส่วนตลาด โดยการสรา้งบุคลกิตราสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบับุคลกิภาพของผูบ้รโิภค  
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  2.2.4.4 หลกัเกณฑท่ี์จ าเป็นต้องพิจารณาในการวิเคราะหผ์ู้บริโภค24  

1. ประโยชน์ของตวัสนิค้าและบรกิาร ผู้บรโิภคจะมพีฤติกรรมในการเลอืกซื้อโดย
สนใจประโยชน์ทีไ่ดจ้ากตวัสนิคา้และบรกิาร มากกว่าตวัสนิคา้และบรกิาร เช่นการซือ้เครื่อง
คอมพวิเตอร ์ผู้ซื้อจะค านึงถงึประโยชน์ที่จะได้รบัคอืเครื่องจะต้องสามารถประมวลผล ได้
รวดเรว็และแมน่ย า 

2. ระดบัความต้องการ ในทางการตลาดระดบัความต้องการสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 
ระดบั คอื ความอยากได้(Want) ความปรารถนา (Desire) และความต้องการ (Needs) 
ระดบัความต้องการเหล่านี้เป็นสิง่ที่บ่งบอกว่าผู้บรโิภคมแีต่ละคนมรีะดบัความต้องการที่
แตกต่างกนัไป ดงันัน้คุณจ าเป็นต้องศกึษาอย่างยิง่ว่าสนิคา้และบรกิารของคุณนัน้สามารถ
เขา้ไปตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคในระดบัใด 

3. เกณฑ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ นอกจากประโยชน์ของสินค้าและบริการที่
ผู้บรโิภคจะได้รบัแล้วยงัมอีีกสิ่งหนึ่งที่ประกอบควบกับประโยชน์นัน้ซึ่งเรยีกว่า "เกณฑ์
มาตรฐานของผลิตภณัฑ์" เช่น รถยนต์ คุณลกัษณะส่วนเพิ่มคอื บรรทุกน ้าหนักได้มาก 
ประหยดัน ้ามนั ฯลฯ ดงันัน้การเลอืกซือ้ ผู้บรโิภคจงึพจิารณาส่วนเพิม่เตมิเหล่านี้เสมอคุณ
จะต้องศึกษาว่าคุณลกัษณะส่วนเพิ่มเติมที่มอียู่ในตัวสินค้าและบรกิารของคุณสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคไดท้ัง้หมดหรอืไม่ 

4. พจิารณาจดัล าดบัตราสนิค้า ผู้บรโิภคแต่ละคนเมื่อต้องการเลอืกซื้อสนิค้าและ
บรกิารใดๆ กต็ามมกัจะมตีราสนิคา้ในใจเสมอ โดยผูบ้รโิภคจะมกีารจัดล าดบัตราสนิคา้ตาม
เกณฑค์ุณลกัษณะทีผู่บ้รโิภคเลอืกไว ้เพื่อประเมนิผลและท าการตดัสนิใจซือ้ ดงันัน้หากคุณ
สามารถสรา้งตราสนิค้าให้เป็นทีรู่จ้กัในตลาดแลว้สนิคา้และบรกิารของคุณก็จะอยู่ในใจของ
ผูบ้รโิภคในการจดัล าดบัตราสนิคา้ 

5. บทบาทในการเลอืกซือ้ การตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้และบรกิารอยา่งใดอยา่ง
หนึ่งผูบ้รโิภคประกอบไปดว้ย 5 บทบาทดว้ยกนั คอื  

                                                           
     24 อรชร มณสีงฆ.์ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. (ออนไลน์). แหล่งทีม่า : 

: http://www.ba.cmu.ac.th/~ek/mobile721/mat/consumer.ppt. 16 ธนัวาคม 2557 
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 ผูร้เิริม่ เป็นผูท้ีม่คีวามตอ้งการเป็นคนแรก ซึง่บุคคลนี้อาจจะไมใ่ช่ผูเ้ป็น
เจา้ของหรอืเป็นผูใ้ชส้นิคา้และบรกิารนัน้ๆ  
แต่เป็นผูค้ดิรเิริม่เพยีงอยา่งเดยีว 

 ผูม้อีทิธพิล เป็นผูท้ีม่อีทิธพิลทางความคดิ ผูบ้รโิภคอาจจะเขา้ไปขอ
ค าปรกึษาและค าแนะน าก่อนการตดัสนิใจซือ้ 

 ผูต้ดัสนิใจ เป็นผูม้อี านาจในการตดัสนิใจซือ้ 

 ผูซ้ือ้ เป็นผูท้ีน่ าเงนิไปจ่ายค่าสนิคา้และบรกิารและน าสนิคา้นัน้กลบัมา 

 ผูใ้ช ้เป็นผูน้ าสนิคา้และบรกิารทีซ่ือ้มาไปใชง้าน 

 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 

 ผศ.รตัรลกัษณ์ ปญัจวุฒพิฒัน์ (2551) ได้สร้างแนวทางการวธิีการในการพฒันา
ผลิตภณัฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษผ้าไหม  กลุ่มแม่บ้านต าบลนกออก อ าเภอปกัธงชยั 
จงัหวดันครราชสมีา น าเอาเศษผ้าไหมจากการตดัเยบ็เสือ้ผ้ามาสรา้งมูลค่าเพิม่โดยการใช้
วธิกีารตกแต่งประยุกต์จากการตกแต่งเสือ้ผา้  ท าเป็นโคมไฟ ผา้ม่าน หมอนองิกระเป๋า แต่
ยงัมเีศษผ้าขนาดเลก็มากอีกมากมายที่หลงเหลอืจากกระบวนการตดัเยบ็ ผู้วจิยัจงึน ามา
สรา้งสรรคป์ระดษิฐเ์ป็นดอกไมป้ระดษิฐ์รปูแบบต่างๆ เพื่อเพิม่มลูค่าใหม้ากขึน้ โดยมเีกณฑ์
ก าหนดว่าเศษผา้ต้องไม่เป้ือน สกปรก สไีม่ตก ไม่มตี าหนิจากการทอหรอืยอ้ม เพราะจะมี
ผลต่ออารมณ์ความรูส้กึของผูซ้ือ้ 
  พลวตั เพชรนารถ และ วจ ี อนิทรกัษ์ (2551)   ศกึษาผา้ฝ้ายในการวจิยัเรื่องการ
ผลติภณัฑโ์คมไฟจากผ้าฝ้ายพื้นเมอืง กรณีศกึษาชุมชนบ้านกุดจอก ต าบลกุดจอก กิง่
อ าเภอหนองมะโมง จงัหวดัชยันาท พบว่าไดท้ าการศกึษาลกัษณะและชนิดของเสน้ใยฝ้าย
อย่างละเอยีดเนื่องจากเป็นงานวจิยัของคณะวทิยาศาสตร ์อกีทัง้ยงัศกึษาลกัษณะของการ
ฟอก ยอ้ม ลกัษณะของเคม ีสยีอ้ม และสธีรรมชาต ิ การทอเป็นผนืผา้โดยมลีกัษณะการทอ 
4 วธิ ี คอื การทอพื้นฐาน ทอขดิ ทอจก ทอมดัหมี ่ ในดา้นการแปรรูปผลติภณัฑน์ัน้ 
ผลติภณัฑท์ีชุ่มชนแห่งนี้ยงัคงเป็นรปูแบบผลติภณัฑแ์บบดัง้เดมิ จงึต้องมกีารพฒันาแนวคดิ
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รูปแบบของผลติภณัฑเ์พื่อให้ได้ผลติภณัฑท์ี่มคีวามแปลกใหม่และเพื่อเพิม่มูลค่าให้แก่ตวั
ผลติภณัฑ์ มกีารส ารวจรูปแบบการพฒันาผลติภณัฑจ์ากผ้าฝ้ายทอพื้นเมอืง  ซึ่งพบว่า มี
ลกัษณะของผา้ฝ้ายทีค่ลา้ยคลงึกบัชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ มขี ัน้ตอนการผลติทีไ่ม่ซบัซอ้น
มากนัก สามารถผลติได้ภายในชุมชน และยงัสามารถพฒันาแนวคดิและรูปแบบจาก
ผลติภณัฑน์ี้เพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑร์ปูแบบใหมไ่ด้ ซึง่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 
  สงิหา ปรารมภ  และ นิรชั สุดสงัข ์(2554)  การออกแบบของทีร่ะลกึ โดยใช ้
อตัลกัษณ์เครือ่งแต่งกาย ของชุมชนไทลือ้ บา้นหนองบวั อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน พบว่า 
ผูว้จิยัได้ศกึษาอตัลกัษณ์เครื่องแต่งกาย ของชุมชนไทลื้อบ้านหนองบวั อ าเภอท่าวงัผา
จงัหวดัน่าน  เพื่อออกแบบของทีร่ะลกึ ไดแ้ก่ตุ๊กตาหุ่นชายหญงิ สวมใส่เครื่องแต่งกายของ
ชุมชน  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นสื่อกลางในการเผยแผ่วัฒนธรรมของชุมชน มี
การศกึษาและรวบรวมข้อมลูจากหลกัฐานต่างๆ ของไทลือ้ เกี่ยวกบัลกัษณะเครื่องแต่งกาย
ทีใ่ชใ้นอดตี จากการบนัทกึเรื่องราวของภาพกจิกรรมฝาผนังวดัหนองบวั บา้นจ าลองไทลือ้ 
พระธาตุจอมแจง้ อนุสาวรยีเ์จา้หลวงเมอืงล่า เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ และใช้
แนวคดิ Contemporary ethnic style เป็นรปูแบบหลกัในการออกแบบ โดยมกีลุ่มตวัอย่างที่
ใชใ้นการวจิยั คอื นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาชมวถิชีวีติชุมชนไทยลือ้ และไดร้บัความสนใจอย่าง
มาก 
  จรสัพิมพ์ วังเย็น (2554)  การออกแบบเครื่องนุ่งห่มเพื่อพัฒนารูปแบบสินค้า
พืน้เมอืง กรณศีกึษา ผา้จกไทยวน จงัหวดัราชบุร ีพบว่าชุมชนทอผา้จกไทยวนมกีารพฒันา
รปูแบบของลวดลายใหท้นัสมยัมากขึน้ตามความต้องการของผูบ้รโิภค โดยมแีนวคดิในการ
ทอผ้าแบบวถิีดัง้เดมิผสมผสานกบัการผลติเพื่อการค้า เกิดเป็นลวดลายที่แบ่งได้เป็นสอง
ประเภทคอื ลวดลายแบบดัง้เดมิและลวดลายแบบประยุกต์  ผูว้จิยัไดน้ าเอาผา้ในกลุ่มผา้ซิน่
ตามาใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายเนื่องจากเป็นลายที่มลีกัษณะกระจายอยู่เต็มตวัผนื
ผา้ และมคีวามเหมาะสมทีจ่ะน ามาออกแบบมากกว่าผา้จกชนิดอื่นทีม่เีฉพาะตรงตนีผา้  อกี
ทัง้ลวดลายเป็นลายที่มีขนาดเล็ก และมีสีสันที่หลากหลาย ราคาไม่แพงมากเหมาะสม
ส าหรบัการน ามาทดลองพฒันาเป็นตวัอย่างรปูแบบผลติภณัฑเ์ครื่องแต่งกายส าหรบัสตรวียั
ท างานทีม่อีายรุะหว่าง 25-40ปี  จ านวน 6 ชุด โดยวเิคราะหผ์ลการประเมนิจากทศันคตทิีม่ ี
ต่อการเลอืกใชเ้สือ้ผา้ส าเรจ็รปูจากผา้ทอพืน้เมอืงมาใชร้ว่มกบัการออกแบบ 

  ปิยะนุช กมลวศิษิฎ ์(2552)  ไดศ้กึษาวธิกีารน าวสัดุเหลอืใชจ้ากกระบวนการ
ผลติกางเกงยนีสบ์รษิทัฮารา่ ไทยแลนดจ์ ากดั ไดเ้สนอวธิกีารในการวเิคราะหเ์ศษผา้ทีไ่ด้
และจดักลุ่มสขีองผา้ยนีสต์ามกระบวนการซกั ฟอก และยอ้ม เพื่อใหส้ามารถน าเศษผา้ยนีส์
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ไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ย่างงา่ย  โดยสรา้งเกณฑใ์นการเลอืกเศษผา้ ไดแ้ก่ สขีองเศษผา้ยนีสท์ี่
เหลอืมากทีสุ่ด และเป็นชิน้ทีม่รีปูร่างชดัเจน ไมม่ลีกัษณะแยกยอ่ยออกมา เนื่องจากส่วน
ดงักล่าวไมเ่อือ้อ านวยต่อการตดัต่อและสรา้งสรรคผ์ลงาน  

 ปุณฑรกิา สุคนธสงิห์  (2556) ได้ศกึษาวจิยัเรื่อง   การพฒันาศกัยภาพทาง
การตลาด ผลติภณัฑจ์ากเศษผา้ และสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอื : กรณีศกึษา กลุ่มอาชพี
ตดัเยบ็บา้นน ้ารอ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์  พบว่า การวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงค์
เพื่อ ศกึษาการด าเนินงาน สภาพปญัหา และความต้องการของกลุ่มอาชพีตดัเยบ็บา้นน ้า
รอ้น ต าบลน ้ารอ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์  พฒันาศกัยภาพทางการตลาด ในดา้น
การพฒันาผลติภณัฑ์ โดยใช้วสัดุจากเศษผา้ และสรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืต่อยอดองค์
ความรูใ้หแ้ก่ชุมชนในต าบลน ้ารอ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ประชากรในการศกึษา
คอื กลุ่มอาชพีตดัเยบ็หมู่ 5 บา้นน ้ารอ้น ต าบลน ้ารอ้น อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
จ านวน 28 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัประกอบดว้ย แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ 
แบบประเมนิพฤตกิรรม การเรยีนรู้ ของสมาชกิกลุ่มอาชพี และแบบประเมนิความรู ้
ความสามารถ และทกัษะ และระดบัรายได้ ผลการวจิยั พบว่า มกีารพฒันาผลติภณัฑจ์าก
เศษผา้ 3 ชิน้งาน ไดแ้ก่  ผลติภณัฑไ์ก่แจจ้ากเศษผา้  ผลติภณัฑด์อกไมแ้ฟนซจีากเศษผา้ 
ผลติภณัฑค์ยี์โคฟเวอร์ซองกุญแจจากเศษผ้าและชุมชนสามารถน าไปจดัจ าหน่ายได้ เกิด
การพฒันาศกัยภาพทางตลาด  
  Kenneth D. Langley, Yong K. Kim and Armand F. Lewis (2000) การวจิยัเรื่อง
การลดปรมิาณเศษผ้า พบว่าเศษผ้าจากการตัดเย็บถูกน าไปทิ้งและน าไปใช้ต่อในระบบ
อุตสาหกรรมเพื่อท าความสะอาด หรอืถูกน าไปก าจดัอย่างไม่ถูกวธิ ีจะท าให้เกดิมลภาวะ
มากกว่าการทิ้งเศษผ้าตามกระบวนการทิ้ง โดยผลการวิจยัมกีารกล่าวอ้างถึงสถิติของ
มลภาวะทีเ่กดิขึน้ในขัน้ตอนกระบวนการท าลายและก าจดัเศษผา้ เปรยีบเทยีบระหว่างเศษ
ผา้ธรรมดากบัเศษผ้าทีถู่กน าไปใชเ้พื่อท าความสะอาด ได้ผลว่าเศษผ้านัน้ไม่เหมาะสมต่อ
การน าไปใช้ต่อในรูปแบบของการท าความสะอาดหรอืก าจดัทิ้ง กล่าวคือ กระบวนการ
ดงักล่าวตอ้งใชพ้ลงังานในการขนส่งและการเผาท าลายเศษผา้ท าใหเ้กดิการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจกมากกว่าการใชผ้ลติภณัฑส์ าหรบัเชด็ท าความสะอาดโดยเฉพาะ ควรน าเศษผา้ไปใช้
ซ ้าในทางการอื่นมากกว่าการใชท้ าความสะอาดเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
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  จากการศกึษาผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึสรุปประเดน็ส าคญัไดด้งันี้ 

1. ในการออกแบบผลติภณัฑใ์หม ่รปูลกัษณ์ทีพ่บเหน็ตอ้งคงเอกลกัษณ์ของชุมชนไว ้ 
โดยท าการปรบัเปลีย่นเพยีงแนวคดิภาพลกัษณ์เท่านัน้   

2. ควรเลอืกน าเอาวสัดุในทอ้งถิน่มาประยกุต์ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
3. เพื่อความยัง่ยนืของชุมชน ตอ้งพฒันาศกัยภาพของชุมชนใหส้ามารถเรยีนรู้

กระบวนการและผลติผลติภณัฑไ์ดเ้อง ตอ้งท าการศกึษาว่าชุมชนมศีกัยภาพดา้น
ใดบา้งทีจ่ะสามารถช่วยพฒันาได้ 

4. ควรใชเ้ศษผา้อยา่งคุม้ค่ามากทีสุ่ด หรอืไมค่วรใหเ้หลอืทิง้เป็นขยะ  
5. ผา้ฝ้ายมขีอ้จ ากดัในการตดัเยบ็ คอืมคีวามหนา มเีศษฝ้ายทออยูห่ลากหลายส ี

หลากหลายขนาด ผูว้จิยัควรมคีวามระวงัในการออกแบบ 
6. ขอ้จ ากดัของเศษผา้  ตอ้งไมเ่ปรอะเป้ือน สกปรก เพราะจะเป็นการลดคุณค่าของ

ผลติภณัฑ ์ควรตัง้เกณฑใ์นการเลอืกเศษผา้มาใชเ้พื่ออ านวยต่อการตดัต่อและ
สรา้งสรรคผ์ลงานออกแบบ 
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานวิจยั 

 
  งานวจิยัเรื่อง “แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่
ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้: กรณีศึกษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮี้ย อ.ปวั  
จงัหวดัน่าน”  มจีุดประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการสรา้งมูลค่าเพิม่ด้วยการออกแบบ
ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัและสรา้ง
เป็นหลกัสูตรแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้าย
ทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดั โดยใชผ้า้ฝ้ายทอไทลือ้ บา้นเฮีย้  อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน 

  ผู้วจิยัได้แบ่งกระบวนการวจิยัออกเป็น 3 ส่วน เพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลและ
ประเมนิผล ดงันี้ 

ส่วนของกระบวนการวิจยั วิธีการด าเนินงานวิจยั 
3.1 การศึกษาข้อมลูและการเกบ็
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์
ผูเ้ช่ียวชาญ 

1. ศกึษาขอ้มลูทีเ่ป็นเอกสาร รวบรวมขอ้มลูจาก
หนงัสอืหรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

2. สรา้งเครือ่งมอืการเกบ็ขอ้มลู ไดแ้ก่ แนวค าถาม
แบบมโีครงสรา้งส าหรบัการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 
3. เกบ็ขอ้มลูจากผูเ้ชีย่วชาญโดยการสมัภาษณ์เชงิ
ลกึ  

3.2 การเกบ็ข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอย่าง 

1. วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ สรปุ
แนวคดิทีไ่ดจ้ากนัน้จงึสรา้งค าถามส าหรบั
แบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถาม 
3. วเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถาม 

3.3 การเกบ็ข้อมลูประเมินผลการ
ออกแบบจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญและ
นักออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ 

1. น าผลการวเิคราะหม์าออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่
ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายตรวจสอบ และ
สอบถามผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อหาประสทิธผิล
ของการออกแบบ 
(ต่อ) 
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 โดยทัง้สามส่วนมวีธิกีารด าเนินงานวจิยั ดงันี้ 

 3.1 การศึกษาข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ  
  เพื่อคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัแนวทางในการในการสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลติภณัฑแ์ฟชัน่
จากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัใหแ้ก่ชุมชนบา้นเฮีย้  

  1. วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
  ผูว้จิยัไดท้ าการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงันี้ 
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยั ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ มขีัน้ตอนรวบรวมขอ้มลูมาจาก 
แหล่งขอ้มลู 2 ประเภท 
  1.1 ขอ้มลูทุตยิภูม ิ(Secondary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มลูประเภทเอกสาร และสิง่พมิพ ์
อเิลก็ทรอนิกส ์แบ่งเนื้อหาทีต่อ้งศกึษาไวเ้ป็น 2 ส่วน คอื 
   1.1.1 ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูและทฤษฎกีารออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 
จากการรวบรวมขอ้มลูจากหนังสอื หรอืงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   1.1.2 ขอ้มลูทางดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอื
ใชจ้ากกระบวนการตดัใหแ้ก่ชุมชนบา้นเฮีย้   รวบรวมขอ้มลูจากหนงัสอืหรอืงานวจิยัที่
เกีย่วขอ้ง 
  1.2 ขอ้มลูปฐมภูม ิ(Primary Data) ไดแ้ก่ ขอ้มลูประเภทบุคคล ศกึษาจากการเกบ็
ขอ้มลูการออกแบบจากการสอบถาม โดยสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-dept Interview)  

1.2.1 การสมัภาษณ์ผู้ใหข้อ้มูลหลกัเกี่ยวกบัผา้ฝ้ายทอบ้านเฮีย้ จ านวน 6 
ท่านไดแ้ก่  

1. นางแพว ค าภานุช ประธานกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้  

2. สรปุและอภปิรายผลการวจิยั จากนัน้น าเสนอ
ผลงานวจิยั การออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท
กระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการ
ตดั โดยใชผ้า้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้ 

3.4 การเกบ็ข้อมลูประเมินผลการ
ออกแบบจาก ผลการประเมิน
ต้นแบบโดยกลุ่มตวัอย่าง 

1. สอบถามกลุ่มตัวอย่าง คนเมืองและคนน่าน 
เกยีวกบัความพงึพอใจในตน้แบบทีน่ าเสนอ 
2. สรปุและอภปิรายผลการวจิยั 
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2. นางกิง่จนัทร ์ลอืยศ  ช่างทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 
3. นางสมพร โวทาน ช่างสกรนีและตกแต่งผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 
4. นางค าเอือ้ย มลูค า ช่างเยบ็ผา้บา้นเฮีย้ 
5. นางศรสีุดา โวทาน ผู้บรหิารงานฝ่ายขาย กลุ่มวสิาหกิจชุมชนทอผ้า
ฝ้ายบา้นเฮีย้ 
6. นางสาวอาทมิา ลอืยศ    ผู้บรหิารงานฝ่ายขายและประสานงาน กลุ่ม
วสิาหกจิชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 

   1.2.2 การสมัภาษณ์จากนกัวชิาการและนกัออกแบบ เพื่อสอบถามแนวทาง
ในสร้างมูลค่าเพิ่มในผลติภณัฑ์ที่สร้างสรรค์จากเศษผ้าและแนวทางในการออกแบบ ใช้
วธิกีารเลอืกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  

เกณฑใ์นการคดัเลอืกนกัวชิาการและนกัออกแบบ 

   - เป็นผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบผลติภณัฑ์แฟชัน่ผู้ที่มปีระสบการณ์ใน
วงการมากกว่า 5 ปี ขึน้ไป  

    - จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 

  โดยมรีายนามนกัวชิาการและนกัออกแบบ จ านวน 3 ท่านดงันี้ 

1. อาจารยส์ริชัชา ส าลทีอง  
  รองคณบดฝี่ายวิชาการ และอาจารย์ประจ าสาขาวชิาออกแบบแฟชัน่  
  คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
2. คุณพรรณทพิา พ่วงด ี 
  นกัออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทเครือ่งประดบัและกระเป๋า  
  บรษิทัธนูลกัษณ์ จ ากดั มหาชน 
3. คุณทองทพิย ์วรีะกะสสั 
  ช่างท าแม่แบบและตดัเยบ็กระเป๋า  
  รบัจา้งบรษิทัชัน้น าเช่น แบรนดอ์ชิชู่ (Issue) 

 ในการสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้ง ประเด็นค าถามจะเขยีนขึน้มาจากการประมวล
ข้อมูลประเภทเอกสาร ค าตอบที่ได้จากการสมัภาษณ์จะเป็นข้อสรุปส่วนแรกของผลการ
วเิคราะห์ในบทที่ 4 แนวค าถามที่จะใช้ในการสมัภาษณ์ได้ก าหนดขอบเขตของประเด็น
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เกี่ยวกบัแนวทางในการในการสรา้งมลูค่าเพิม่ของผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ทีส่รา้งสรรคจ์ากเศษผ้า
ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดั ดงันี้ 

1. ประวัติของชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮี้ย  ที่มาของเศษผ้าและการน าเศษผ้าไป 
ประยกุตใ์ชผ้ลติเป็นสนิคา้เพื่อจ าหน่าย  

2. แนวคดิ ทศันคตแิละการสร้างมูลค่าเพิม่ในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑ์
แฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอ บา้นเฮีย้ 

3. ความเหมาะสมของทฤษฎี องค์ประกอบในการออกแบบและหลักการที่ใช้
พฒันาการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอ บา้นเฮีย้ 

4. แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์แฟชัน่จากเศษผ้าฝ้ายทอและทศิทางในการ
ออกแบบ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

  เครือ่งมอืทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูในส่วนนี้ เป็นแบบสมัภาษณ์มอียู ่2 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1  ขอ้มลูส่วนตวัเกีย่วกบับุคคล 
ส่วนที ่2  แบบสมัภาษณ์เพื่อแสดงความคดิเหน็ในลกัษณะเลอืกตอบ 

3.การเกบ็รวบรวมข้อมลูในการวิจยั 

  ผูว้จิยัใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญทีใ่หข้อ้มลู 1 ท่านใช้
เวลาประมาณ 60 นาท ีโดยการสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (Face - to-Face –Interview) 

4.การวิเคราะหข้์อมลู 

  4.1. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ คอื สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive 
Statistic) โดยหาค่าเฉลีย่ในการตอบแบบสอบถามการสมัภาษณ์ทีม่ขีอ้คดิเหน็ทีต่รงกนัมาก
ทีสุ่ดมาเป็นขอ้สรปุ 
  4.2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ น าขอ้มลูทัง้หมดทีไ่ดจ้ากการเขยีนบนัทกึแบบ
สมัภาษณ์เชงิลกึและน าขอ้มลูทีม่เีนื้อหาและประเดน็ทซี ้าๆกนั (Theme) มาหาขอ้สรุปที่
เชื่อมโยงกบัขอ้มลูเชงิปรมิาณทีว่เิคราะหไ์ดเ้พื่อตอบค าถามการวจิยั 
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3.2 เกบ็ข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง  

  เพื่อวเิคราะหร์ปูแบบและแนวทางในการออกแบบใหต้รงกบัความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค  โดยใชก้ารวจิยัเชงิปรมิาณ (Qualitative Research) ในรปูของการวจิยัเชงิส ารวจ 
(Survey Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวจิยั เพื่อส ารวจตวัแปรต่าง ๆ 
ทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
  ได้แก่ กลุ่มสตรผีู้บรโิภคผลติภณัฑแ์ฟชัน่ (จากกลุ่มประชากรที่มอีายุ 18 ปีขึน้
ไป) 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
  กลุ่มสตรผีู้ใช้ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ ได้แก่ กลุ่มคนเมอืง หรอื คนกรุงเทพและคน

ต่างจงัหวดัที่เขา้มาท างานในกรุงเทพ อาศยัอยู่ในกรุงเทพ จ านวน 25 คน โดยเก็บขอ้มูล
จาก งานแสดงสนิค้าผลติภณัฑ์จากผ้าทอ   และกลุ่มคนน่านคนจงัหวดัน่านที่อาศยั หรอื
ประกอบอาชพีในจงัหวดัน่านและแถบภาคเหนือ ส่วนใหญ่ใชส้นิคา้จากผา้ฝ้ายทอ  โดยเกบ็
ตวัอยา่งจาก การลงพืน้ที ่ณ เมอืงน่าน จ านวน 25 คน รวมทัง้หมด 50 คน  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    

  เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูในส่วนนี้  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษผ้าทอ และเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ของกลุ่มผูบ้รโิภค ซึง่มอียู ่3 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1:  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2:  ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการในผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 
ส่วนที ่3:  ขอ้มลูเกีย่วกบัทศันคตทิีม่ต่ีอการเลอืกใชส้นิคา้จากเศษผา้ทอ 
4.  ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

  4.1. ศกึษาและวเิคราะหเ์กี่ยวกบัทฤษฎทีางดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่โดย
สรุปผลจากการสมัภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ และศึกษาข้อมูลจากการ
รวบรวมขอ้มลูเอกสาร จากบทความ หนังสอื และงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ขอ้มลูเกี่ยวกบัทฤษฎี
การออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ใหต้รงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเป็นการหา
องค์ประกอบหลักและรูปแบบของการออกแบบที่มีความเหมาะสม  เป็นเอกลกัษณ์ 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย  
    ทฤษฎแีละแนวทางการออกแบบศลิปะทีใ่ช ้คอื 
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1. ทฤษฎสีแีละสเกลภาพของโคบายาช ิการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค  
2. องคป์ระกอบในการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 

 
    4.2. ศึกษาและวเิคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์แฟชัน่จากเศษผ้าที่มอียู่ใน
ปจัจุบนั ทีไ่ดจ้ากการส ารวจลงพืน้ที่ตามหา้งรา้นจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู ไดแ้ก่ รปูแบบ ราคาสนิคา้ วสัดุและกลุ่มผูบ้รโิภค   
       4.3. ศกึษาและวเิคราะหห์าผลจากการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ โดย
เริม่วเิคราะห์ความต้องการของกลุ่มบรโิภคเป็นข้อมูลหลกัเพื่อเป็นฐานข้อมูลส าหรบัการ
ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอใหส้อดคลอ้งกบัความต้องการ
มากทีสุ่ด 

5. การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
   ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) ตาม
เนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน ดงันี้ 

1.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สุลกัษณ์ ศรบีุร ี 
  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นระบบการศกึษาและการวจิยั 
2.  ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ธนพรรณ บุณยรตันกลนิ  
  อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 
  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
3.  อาจารยป์รฬุลภย ์พฤกษ์โสภ ี  
  อาจารยป์ระจ า สาขาวชิาการออกแบบพสัตราภรณ์ 
  คณะศลิปกรรมศาสตร ์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
   

หลงัจากนัน้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)โดยใชส้ตูร IOC = Σ R 
เมือ่ IOC หมายถงึ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 

N หมายถงึ จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
R หมายถงึ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยที ่ 
ค่า +1 หมายถงึ ขอ้ค าถามสามารถน าไปวดัไดอ้ย่างแน่นอน 
ค่า 0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าจะวดัได ้
ค่า -1 หมายถงึ ขอ้ค าถามไมส่ามารถน าไปวดัไดอ้ย่างแน่นอน 
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  ผูว้จิยัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.5 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถามจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้ 3ท่านซึ่งได้ตรวจสอบแบบสอบถามแล้วเหน็ว่าแบบสอบถามทุกขอ้ที่ผู้วจิยัสรา้งขึน้มี
ความเทีย่งตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ส่วนขอ้ทีม่ ี IOC ต ่ากว่า 0.5 ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรุงแก้ไขต่อไป ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.5 ถงึ 1 จากนัน้จงึ
น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

6. การวิเคราะหข้์อมลู 
   วเิคราะหโ์ดยการค านวณค่าเฉลีย่จากแบบสอบถาม และวเิคราะหโ์ดยการค านวณ
ค่ารอ้ยละจากแบบสอบถาม 
   ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามและแบบประเมนิ ท าการตรวจสอบขอ้มลู (Editing)โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีก่ลุ่มตวัอยา่งท าการตอบ และแยก
แบบสอบถามทีไ่มส่มบูรณ์ออก 
 

3.3 เกบ็ข้อมลูจากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญและนักออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่  
   มีจุดประสงค์เพื่อประเมินและตรวจสอบแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการ
ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดั โดยใชผ้า้ฝ้ายทอ
ไทลื้อบ้านเฮี้ย ในส่วนนี้ใช้แบบสอบถามกบักลุ่มนักออกแบบ โดยน าผลการวเิคราะห์มา
ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายตรวจสอบ และสอบถามกบัผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กี่ยวขอ้ง
เพื่อหาประสิทธิผลของการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่จากเศษผ้าฝ้ายทอว่าตรงกับ
สมมตฐิานหรอืไม ่โดยการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่  
การประเมนิต้นแบบจากผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการ จ านวน 5 คน ครัง้ที ่1 โดยประเมนิ
ตน้แบบ จ านวน 9 แบบ จากนัน้สรปุแบบอภปิรายผล และออกแบบตน้แบบใหม่ แลว้ท าการ
ประเมนิต้นแบบจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ จ านวน 5 คน ครัง้ที่ 2 โดยประเมนิ
ตน้แบบ จ านวน 3แบบและประเมนิขนาดทีเ่หมาะสมจากแมแ่บบกระดาษ 
 

1. เกณฑใ์นการคดัเลือกผูเ้ช่ียวชาญและนักออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ 
1.1  เป็นผูเ้ชีย่วชาญและนักออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในวงการ

มากกว่า 5ปีขึน้ไป  
1.2 จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรขีึน้ไป 
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โดยมรีายนามผูเ้ชีย่วชาญและนกัออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ จ านวน 5 คน ดงันี้ 
1. อาจารยศุ์ภนิชา ศรวีรเดชไพศาล 

อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประดษิฐแ์ละตกแต่งดว้ยผ้า 

2. อาจารยจ์ริาพร หุตะกมล 
อาจารยป์ระจ าคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสีิง่ทอ     
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการตดัเยบ็สิง่ทอ 

3. อาจารยม์ลัลกิา จงจติต์ 
 อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาออกแบบแฟชัน่ผา้และเครือ่งแต่งกาย   
 คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์  
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบและตกแต่งผลติภณัฑจ์ากผา้ 
4. คุณชนกนนัท ์มกุดาพงศธร 
  บรษิทั TOUCHING POINT 
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่และที่ปรกึษาด้านการ      

สรา้งแบรนดส์นิคา้แฟชัน่ 
5. คุณสุระเกยีรต ิรตันอ านวยศริ ิ

ทีป่รกึษาพเิศษ บรษิทั ไอ ซ ีซ ีอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั(มหาชน) 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑแ์ฟชัน่ 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  
  เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูในส่วนนี้คอื แบบประเมนิ โดยเนื้อหาประกอบดว้ย
ส่วนต่างๆ คอื 

ส่วนที ่1 : การประเมนิตน้แบบ 
1. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ    

2. ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละการก าหนดรอ้ยละของส ี   

3. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงานประกอบ   

4. ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า       

5. ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง        
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ส่วนที ่2 : ความเหมาะสมดา้นขนาดของกระเป๋า เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการผลติ

ดว้ยชุมชนเองในอนาคต   

  โดยให้ผู้เชี่ยวชาญและนักออกแบบผลติภณัฑ์แฟชัน่ประเมนิความคดิเห็นที่มต่ีอ
ผลงานการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอ โดยเป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มเีกณฑ ์5 ระดบัของลเิคอรท์ (Likert Scale) เป็นการวดั
ขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale)ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนนประกอบดว้ย 

ระดบัของความคดิเหน็ และคะแนน 
มากทีสุ่ด   = 5 คะแนน 
มาก    = 4 คะแนน 
ปานกลาง   = 3 คะแนน 
น้อย    = 2 คะแนน 
น้อยทีสุ่ด   = 1 คะแนน 

  การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลีย่การออกแบบ ซึง่มสีตูรในการค านวณ เพื่อหา
ช่วงห่างของขอ้มลูในแต่ละชัน้ (อนัตรภาคชัน้) ดงันี้ (ธานินทร ์ศลิป์ จารุ 2553 : 142)  
  อนัตรภาคชัน้ = ค่าพสิยั 

จ านวนชัน้ แทนค่า = 5-1 
5 = 0.80 

  จากการแทนค่าตามสตูรดงักล่าวขา้งตน้ เหน็ไดว้่า ช่วงห่างของขอ้มลูในแต่ละ
อนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) มคี่าเท่ากบั 0.8 ดงันัน้ ระดบัคะแนนเฉลีย่ จงึแสดงผลได ้5 
ระดบั ดงันี้ 
  คะแนนเฉลีย่ แปลผล 

4.21 – 5.00  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด 
3.41 – 4.20  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
2.61 – 3.40  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อย 
1.01 – 1.80  มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัน้อยทีสุ่ 

 
3. ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

          วเิคราะหผ์ลขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญมาสรา้งเป็นแบบประเมนิและตรวจสอบ
หลกัสตูร 
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4. การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) ตาม

เนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน ดงันี้ 
1. อาจารยช์นากานต ์เรอืงณรงค์ 
อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่และเจา้ของแบรนดก์ระเป๋า
Drizzle 
2. คุณนิศาชล หอมเพช็ร 
Brand Director บรษิทัเทยีมจนัทรไ์หมไทย  
อาจารยพ์เิศษดา้นการจดัการสนิคา้แฟชัน่ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

3. อาจารยป์ภณพรพฒัน์ มนศัพรดศิรณ์ 
อาจารยส์อนการออกแบบแฟชัน่ Fashion Design Studio 
ผูช้ านาญการพเิศษดา้นการออกแบบตดัเยบ็และการดแูลภาพลกัษณ์สนิคา้ 
แฟชัน่ 

 
  หลงัจากนัน้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)โดยใชส้ตูร IOC = Σ R 
เมือ่  IOC หมายถงึ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 

N หมายถงึ จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
R หมายถงึ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยที ่ 
ค่า +1 หมายถงึ ขอ้ค าถามสามารถน าไปวดัไดอ้ย่างแน่นอน 
ค่า 0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าจะวดัได ้
ค่า -1 หมายถงึ ขอ้ค าถามไมส่ามารถน าไปวดัไดอ้ย่างแน่นอน 

  ผูว้จิยัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.5 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถามจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้ 3 ท่านซึง่ไดต้รวจสอบแบบสอบถามแลว้เหน็ว่าแบบสอบถามทุกขอ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มี
ความเทีย่งตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ส่วนขอ้ทีม่ ีIOC ต ่ากว่า 0.5 ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.5 ถงึ 1  
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5. การวิเคราะหข้์อมลู 
  วเิคราะหโ์ดยการค านวณค่าเฉลีย่จากแบบสอบถาม และวเิคราะหโ์ดยการค านวณ
ค่ารอ้ยละจากแบบสอบถาม 
 
3.4 เกบ็ข้อมลูประเมินผลการออกแบบจาก ผลการประเมินต้นแบบโดยกลุ่มตวัอย่าง 
 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
  ได้แก่ กลุ่มสตรผีู้บรโิภคผลติภณัฑแ์ฟชัน่ (จากกลุ่มประชากรที่มอีายุ 18 ปีขึน้
ไป) 

2. กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
  กลุ่มสตรผีู้ใช้ผลิตภณัฑ์แฟชัน่ ได้แก่ กลุ่มคนเมอืง หรอื คนกรุงเทพและคน

ต่างจงัหวดัที่เขา้มาท างานในกรุงเทพ อาศยัอยู่ในกรุงเทพ จ านวน 25 คน โดยเก็บขอ้มูล
จาก งานแสดงสนิค้าผลติภณัฑ์จากผ้าทอ   และกลุ่มคนน่านคนจงัหวดัน่านที่อาศยั หรอื
ประกอบอาชพีในจงัหวดัน่านและแถบภาคเหนือ ส่วนใหญ่ใชส้นิคา้จากผา้ฝ้ายทอ  โดยเกบ็
ตวัอยา่งจาก การน าเสนอผลงานวจิยั ในงานมหกรรมผา้ทอและเครือ่งเงนิเมอืงน่าน ครัง้ที ่3  
ณ ขว่งเมอืงน่าน จ านวน 25 คน รวมทัง้หมด 50 คน  

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั    

  เครื่องมอืทีใ่ชส้ าหรบัเกบ็ขอ้มลูในส่วนนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัแนวทางในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์จากเศษผ้าทอ และเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในผลิตภณัฑ์
แฟชัน่ของกลุ่มผูบ้รโิภค ซึง่มอียู ่2 ส่วน ไดแ้ก่  

ส่วนที ่1:  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนที ่2:  ขอ้มลูเกีย่วกบัความพงึพอใจในผลติภณัฑต์น้แบบ 
4.  ขัน้ตอนการสร้างเครื่องมือ 

   วเิคราะหแ์ละอภปิรายผลจากผูเ้ชีย่วชาญและนักออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเมนิ
ความคิดเห็น และสร้างแบบสอบถามโดยใช้องค์ประกอบในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลติภณัฑก์ระเป๋าทีท่ าจากเศษผา้เป็นเกณฑใ์นการประเมนิ 

5. การตรวจสอบคณุภาพเครื่องมือ  
   ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ไปตรวจสอบความเทีย่งตรง (Validity) ตาม
เนื้อหาจากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 3 คน ดงันี้ 

1. อาจารยช์นากานต ์เรอืงณรงค์ 
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 อาจารยป์ระจ าคณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร ี 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่และเจา้ของแบรนดก์ระเป๋า
Drizzle 

2. คุณนิศาชล หอมเพช็ร 
    Brand Director บรษิทัเทยีมจนัทรไ์หมไทย  
    อาจารยพ์เิศษดา้นการจดัการสนิคา้แฟชัน่ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

3. อาจารยป์ภณพรพฒัน์ มนศัพรดศิรณ์ 
    อาจารยส์อนการออกแบบแฟชัน่ Fashion Design Studio 
    ผูช้ านาญการพเิศษดา้นการออกแบบตดัเยบ็และการดแูลภาพลกัษณ์ 
    สนิคา้แฟชัน่ 

 
  หลงัจากนัน้น ามาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC)โดยใชส้ตูร IOC = Σ R 
เมือ่  IOC หมายถงึ ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of congruence) 

N หมายถงึ จ านวนผูเ้ชีย่วชาญ 
R หมายถงึ ความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 
โดยที ่ 
ค่า +1 หมายถงึ ขอ้ค าถามสามารถน าไปวดัไดอ้ย่างแน่นอน 
ค่า 0 หมายถงึ ไมแ่น่ใจว่าจะวดัได ้
ค่า -1 หมายถงึ ขอ้ค าถามไมส่ามารถน าไปวดัไดอ้ย่างแน่นอน 

  ผูว้จิยัเลอืกขอ้ค าถามทีม่คี่า IOC มากกว่า 0.5 มาใชเ้ป็นขอ้ค าถามจากผูเ้ชีย่วชาญ 
ทัง้ 3 ท่านซึง่ไดต้รวจสอบแบบสอบถามแลว้เหน็ว่าแบบสอบถามทุกขอ้ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้มี
ความเทีย่งตรงของเนื้อหา ครอบคลุมในแต่ละดา้น และครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
ส่วนขอ้ทีม่ ีIOC ต ่ากว่า 0.5 ผูว้จิยัไดน้ ามาปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป ตามขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชีย่วชาญ โดยมคี่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.5 ถงึ 1  

6. การวเิคราะหข์อ้มลู 
   วเิคราะหโ์ดยการค านวณค่าเฉลีย่จากแบบสอบถาม และวเิคราะหโ์ดยการค านวณ
ค่ารอ้ยละจากแบบสอบถาม 
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   ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามและแบบประเมนิ ท าการตรวจสอบขอ้มลู (Editing)โดย
ตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีก่ลุ่มตวัอยา่งท าการตอบ และแยก
แบบสอบถามทีไ่มส่มบูรณ์ออก 
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บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงานวิจยั 

 
  งานวจิยัเรื่อง “แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท
กระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลอืใช้: กรณีศกึษาผ้าฝ้ายทอไทลื้อบ้านเฮีย้ อ.ปวั  จงัหวดัน่าน”   
มจีุดประสงค์เพื่อค้นหาแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่
ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัและน าเสนอรปูแบบผลติภณัฑ์
แฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดั โดยใชผ้า้ฝ้ายทอไทลือ้ บา้นเฮีย้  ผูว้จิยั
ไดส้รา้งแผนภาพแสดงความสมัพนัธข์องส่วนต่างๆในบทน้ีดงันี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

(ต่อ) 

 

 

  

 

 

 

 

4.1.1 ผลการสรุปวเิคราะหก์ารสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูใ้ห้

ขอ้มลูหลกัเกีย่วกบัผา้ฝ้ายทอบา้นเฮีย้ 

ลงพืน้ทีช่มุชนเพื่อเกบ็ขอ้มลู 

4.1.2 ผลสรุปวเิคราะหข์อ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ

ทางการออกแบบกระเป๋า 

ส่วนท่ี 2  (จากขอ้3.2)   

 4.2 การเกบ็ขอ้มลูจาก

กลุ่มตวัอยา่ง 
ผลจากแบบสอบถาม 

ลงพืน้ทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มลูแบบสอบถามความตอ้งการ

ของผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมาย 

  องคป์ระกอบในการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑก์ระเป๋าทีท่ าจากเศษผา้ 

ส่วนท่ี 1  (จากขอ้3.1)   

4.1 การศกึษาขอ้มลูและ

การเกบ็ขอ้มลูโดยการ

สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ DP
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ส่วนท่ี 3   (จากข้อ3.3)     

4.3 การเกบ็ข้อมูลประเมินผล

การออกแบบจากกลุม่

ผูเ้ช่ียวชาญและนักออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ครัง้ท่ี 1 

 

ผลการประเมนิผลงานตน้แบบการออกแบบผลติภณัฑ์

แฟชัน่ประเภทกระเป๋า จากเศษผา้ทอบา้นเฮีย้  

จ านวน 9 ชิน้  

 ส่วนท่ี 4  

4.4 สรปุความคิดทางการ

ออกแบบ และการะบวน

การในการขึน้ต้นแบบ 

  กระบวนในการออกแบบ  

และกระบวนการขึน้ตน้แบบ 

จ านวน 3ใบ 3 ขนาด 

สรุปความคดิทางการออกแบบ  

 

 

 

 ส่วนท่ี 5  (จากข้อ3.4)     

4.5 ผลการประเมินจาก

ผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูป้ระกอบการ  

ครัง้ท่ี 2 แนวทางท่ีเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพในการ

ออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจาก

เศษผา้บา้นเฮ้ีย 

 

ผูเ้ชีย่วชาญทางการออกแบบท าการประเมนิตน้แบบ 

ผลติภณัฑ ์

(จากข้อ3.4)     

4.6 ผลการประเมิน

ต้นแบบโดยกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
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4.1 การศึกษาข้อมลูและการเกบ็ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 

  4.1.1 ผลการสรปุวิเคราะหก์ารสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบัผา้

ฝ้ายทอบ้านเฮ้ีย   

  จากการลงพืน้ทีท่ีว่สิาหกจิชุมชนทอผา้ฝ้ายทอบา้นเฮีย้ อ.ปวั จ.น่าน  โดยท าการ

สมัภาษณ์เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกัเกีย่วกบัผา้ฝ้ายทอบา้นเฮีย้ จ านวน 6 ท่าน ไดแ้ก่ ผูน้ าชุมชน 

ช่างขึน้ตน้แบบและแมแ่บบ ช่างทอผา้ ช่างเยบ็ผา้ และผูท้ าการตลาดจดัจ าหน่ายสนิคา้ในการ

ออกงานแสดงสนิคา้ เพื่อสมัภาษณ์เกีย่วกบัประเดน็ประวตัขิองชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้  ทีม่า

ของเศษผา้และการน าเศษผา้ไปประยกุตใ์ชผ้ลติเป็นสนิคา้เพื่อจ าหน่าย  

  โดยผูว้จิยัสามารถสรปุวเิคราะหไ์ดโ้ดยแบ่งเป็นประเดน็หวัขอ้ ดงันี้ 

  4.1.1.1 ศกัยภาพของชุมชนทอผ้าฝ้ายบ้านเฮ้ีย  

สมาชกิและหน้าทีข่องสมาชกิในชุมชน ประกอบด้วยกลุ่มแม่บ้านโดยส่วนใหญ่ จะ

เป็นคนเฒ่าคนแก่และคนที่มอีาชพีรบัจา้งที่ว่างจากการท านาและท าสวน มาเป็นช่างทอ ช่าง

เยบ็ และช่างสกรนี ทัง้ท างานตกแต่งเพื่อผลติสนิคา้ออกจ าหน่าย 

 

            
ภาพที4่.1  : ภาพบนัทกึการสมัภาษณ์   1.นางแพว ค าภานุช  2.ช่างทอผา้ นางค าเอื้อย มลูค า  3. ผูบ้รหิารงาน

ฝา่ยขาย นางศรสีุดา โวทาน  4.นางสมพร โวทาน ช่างทอผา้และช่างสกรนี 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 

 

1. 2. 

3. 4. 
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ตารางที4่.1 : ตารางจ าแนกประเภทของงานและจ านวนคนท างานในชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 

ประเภทของงาน จ านวนคน 
ช่างเยบ็ 10 

(ช่างชัน้สงู 4คน 
ช่างเยบ็ทัว่ไป 6คน) 

ช่างทอ 3   
ช่างสรา้งแมแ่บบเพื่อตดั 1 

ช่างท างานสกรนี 1 
ช่างท างานตกแต่ง เช่นปกัลาย 2 

งานจปิาถะอื่นๆ เช่น ช่างรดี ช่างอดักาว 2  
ฝา่ยขายและการตลาด 2 

รวม 21 
  

ช่างส่วนใหญ่ไมไ่ดเ้รยีนตดัเยบ็โดยตรง เน้นเรยีนแบบสบืทอดจากบรรพบุรษุศกึษา

ดว้ยตนเอง มบีางส่วนทีศ่กึษาระยะสัน้จากกรมพฒันาฝีมอืแรงงานแลว้มาพฒันาฝีมอืต่อเอง 

หากวเิคราะหจ์ากผลติภณัฑท์ีม่ขีายอยู่นัน้ สามารถประเมนิไดว้่าเป็นช่างระดบักลางหรอืเป็น

ช่างทีส่ามารถสรา้งงานไดร้ะดบักลาง ไมเ่น้นงานประณตีมากนกั   

ช่างทอผา้บางคนท างานเยบ็ได ้  หรอืท างานตกแต่งได ้ หลายคนสามารถท างานได้

หลากหลาย อนัเกดิจากการเรยีนรูร้ะหว่างกนั  หากใครปว่ยหรอืไม่มาท างานกส็ามารถท างาน

แทนกนัไดใ้นบางส่วน 

  ทางชุมชนมกีารจา้งช่างทอรบันอก แลว้แต่จ านวนทีต่อ้งการหรอืช่วงผลติ  เช่น จาก

สปป.ลาว หรอืจงัหวดัสุโขทยั เชยีงใหม ่ แพร่  อกีทัง้ส่วนทีเ่ป็นงานไมล่ะเอยีดหรอืงานอยา่ง

งา่ย จะมนีกัเรยีนนกัศกึษาทีห่ารายไดพ้เิศษ มารบักลบัไปท าทีบ่า้น เช่นเยบ็ตุ๊กตาหรอืปลอก

หมอน ซึง่เป็นการกระจายรายไดใ้หแ้ก่ชุมชนโดยรอบอกีทางหนึ่งจงึสามารถวเิคราะหไ์ดว้่า

สมาชกิในชุมชนมศีกัยภาพทางดา้นการทอ และการตดัเยบ็เสือ้ผา้ในระดบักลาง  สามารถ

ประยกุตไ์ปสู่การเยบ็กระเป๋าไดห้ากมตีน้แบบน าเสนอให ้

ดา้นพืน้ฐานทางการออกแบบ   ผู้น าชุมชนเป็นผู้ควบคุมรูปแบบการออกแบบและ

การผลติทัง้หมด จากการสมัภาษณ์พบว่าไดน้ าเอาแบบจากนิตยสารแฟชัน่ แม่แบบส าเรจ็จาก

หนังสอืแฟชัน่มาปรบัและพฒันาเป็นแบบของตนเอง จากนัน้จงึทดลองท าตวัอย่างเพื่อวาง
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จ าหน่ายหน้ารา้น  ลูกคา้จะเลอืกแบบเพื่อวดัตวัตดั  โดยลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิวยักลางคน 

ส่วนเสื้อผ้าผู้ชายจ้างช่างต่างจงัหวดั ได้แก่สุโขทยั และเชยีงใหม่ จงึวเิคราะห์ได้ว่า พื้นฐาน

ทางการออกแบบของชุมชนนัน้เป็นขัน้ของการประยุกต์จากสิ่งที่ม ียงัไม่สามารถผลิตหรอื

คดิค้นแบบได้เอง ในพฒันาศกัยภาพในการผลติและการออกแบบกระเป๋านัน้ ต้องค านึงถึง

ความยากงา่ยของแบบตดัและกระบวนการผลติเป็นส าคญั  

    ดา้นการพฒันาศกัยภาพของสมาชกิในชุมชน   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร   
ของชุมชน จะมกีารจดัท าแผนธุรกจิและพฒันาอย่างต่อเนื่อง   มกีารส่งผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ช่าง
ทอผา้และฝา่ยขาย ฝา่ยการตลาดไปอบรมเพิม่เตมิความรูท้างดา้นเสน้ใย สิง่ทอและแนวโน้มใน
การออกแบบอย่างต่อเนื่อง ท าให้น าความรูต่้างๆเช่นการน าเสน้ใยผลติใหม่มาประยุกต์ใชห้รอื
แหล่งทีม่าของวตัถุดบิและเรื่องแหล่งกระจายสนิคา้มาปรบัปรุงและประยุกต์ใชใ้นชุมชน  ท าให้
ชุมชนไดร้บัรางวลัอนัเป็นผลมาจากการเขา้ร่วมโครงการเพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นต่างๆมาโดย
ตลอด จงึเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาศักยภาพของชุมชนในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์
แฟชัน่รปูแบบใหมท่ีน่ าเสนอ 

 
ภาพที4่.2  : รางวลัส่งเสรมิและชว่ยเหลอืสิง่แวดลอ้ม และประกาศนียบตัรผลติภณัฑโ์อทอประดบัสีด่าว 

ของชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ ตามล าดบั 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 

       ดา้นวสัดุและอุปกรณ์ วสัดุทอ้งถิน่ทีม่ ีไดแ้ก่ เสน้ใยฝ้าย ไหมประดษิฐ ์กระดุมไม ้
กระดิง่ เครือ่งเงนิประดบัตกแต่ง สามารถหาซือ้ไดใ้นอ.เมอืงน่าน  หากมคีวามตอ้งการแบบ
แปลกใหมพ่เิศษ จะตอ้งสัง่ซือ้จากเชยีงใหม ่หรอืกรุงเทพฯ วเิคราะหไ์ดว้่า ควรใชว้สัดุทีม่ใีน
ชุมชนหรอืวสัดุทีชุ่มชนหาไดใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุด เพื่อความยัง่ยนื อยูเ่องได้ 
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ภาพที4่.3  : วสัดุทอ้งถิน่ทีห่าไดง้า่ยในแถบเมอืงน่าน  

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 

ทางชุมชนมจีกัรเย็บผ้าอุตสาหกรรมจ านวน 10 ตัว ทัง้จกัรเย็บอุตสาหกรรมขนาด
มาตรฐานและจกัรเยบ็รมิผา้  มจีกัรเยบ็ผผา้แบบกระเป๋าซึง่สามารใชป้กัลายไดจ้ านวน 1 ตวั      

จึงสามารถสรุปได้ว่า   การออกแบบกระเป๋านั ้นจะไม่สามารถใช้หนังมาเป็น
ส่วนประกอบในการผลติได้ เนื่องจากหนังมคีวามหนามากกว่าผ้า และต้องใช้จกัรเยบ็หนัง
พเิศษที่มเีข็มจกัรและขนาดของเครื่องใหญ่กว่าจกัรเย็บผ้า  ทัง้นี้คุณภาพและปรมิาณของ
อุปกรณ์ที่มนีัน้เพียงพอต่อการสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ที่น าเสนอ  ควรใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ใน
กระบวนการผลติใหคุ้ม้ค่ามากทีสุ่ด 

 

 
ภาพที4่.4  : อุปกรณ์และบรรยากาศในหอ้งผลติชิน้งาน ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 
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 4.1.1.2 การตลาด 

  รายได้และการจ าหน่ายสินค้า   

รายไดห้ลกัของชุมชนมาจากการจ าหน่ายผลติภณัฑแ์ฟชัน่ ไดแ้ก่ เสือ้ผา้ ผา้ซิน่ 

ผา้พนัคอ อนัดบัรองลงมาไดแ้ก่ผลติภณัฑท์ีใ่ชใ้นครวัเรอืน โดยมาจากสถานทีใ่นการจดั

จ าหน่ายสนิคา้ไดแ้ก่ หน้ารา้นทีชุ่มชนบา้นเฮีย้  การออกรา้นของจงัหวดั เช่นงานออกรา้นที่

กรงุเทพฯ ไดแ้ก่ สายใยรกั งานโอทอปประจ าปีทีเ่มอืงทองธานี  งานแสดงสนิคา้โดยกรม

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม งานในอ าเภอเมอืงหรอืระดบัจงัหวดั ไดแ้ก่ งานป๋ีใหม่ 

งานน่านเนิบๆ งานผา้และเครือ่งเงนิเมอืงเหนือ งานออกรา้นต่างประเทศ ไดแ้ก่ประเทศจนี 

ประเทศญี่ปุน่ เป็นตน้ 

 
ภาพที ่4.5  : รา้นจ าหน่ายสนิคา้และส านกังานขายชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้  

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 

 
ภาพที4่.6  : บรรยายกาศการออกรา้นในงานแสดงสนิคา้ผลติภณัฑโ์อทอป ณ เมอืงทองธานี และการออกรา้นใน

จงัหวดัน่านชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 
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  รายได้ล าดบัต่อมาได้มาจากรบัจ้างท าชุดยูนิฟอร์ม ด้วยจงัหวดัน่านมกีารอนุรกัษ์

วฒันธรรมให้โรงเรยีนและหน่วยงานราชการ ท าการสวมใส่ผ้าไทยหรอืผ้าท้องถิน่ โดยออก

นโยบายใหม้กีารใส่ชุดผา้ไทยหรอืผา้ทอ้งถิน่ในการออกงานประจ าจงัหวดั หรอืการสวมใส่ชุด

ผ้าไทยในทุกวนัศุกร ์ท าให้เกดิโอกาสในการขยายตลาดไปสู่ตลาดบนได้แก่ ประเภทเสื้อผ้า

ออกงาน และตลาดเสือ้ผา้ชุดยนูิฟอรม์ส าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนต่างๆ 

   กลุ่มเป้าหมายของชุมชน 

ผูว้จิยัท าการส ารวจเบือ้งตน้จากการสมัภาษณ์ตวัแทนจ าหน่ายพบว่า 

การส ารวจ ณ รา้นจ าหน่ายสนิคา้ออกรา้นในงานโอทอปซติี้ เมอืงทองธานี กรงุเทพฯ 

เบือ้งตน้ พบว่ากลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสตรวียักลางคน อายุประมาณ 35- 50ปี ส่วน

ใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานรบัจา้งหรอืรบัราชการ   เป็นคนรกัผลติภณัฑโ์อทอป นิยมเลอืก

ซือ้ผลติภณัฑโ์อทอปจากรา้นในความสนใจของตน  มคีวามตอ้งการสนิคา้ทีแ่สดงออกถงึ

ลกัษณะเด่นของแต่ละชุมชน คนกลุ่มนี้มกี าลงัซือ้ระดบัปานกลางถงึมาก  เมือ่มสีนิคา้ทีช่อบ

หรอืสนใจจะเลอืกซือ้ทนัท ี นิยมใส่ชุดไทยหรอืชุดทีท่ าจากผา้ทอไทยในวนัศุกรต์ามหน่วยงาน

ก าหนด จงึมคีวามสนใจในการเลอืกซือ้กระเป๋าจากผา้ทอ โดยเรยีกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มคนเมอืง 

การส ารวจ ณ ร้านจ าหน่ายสินค้าของชุมชน และการออกร้านในเมืองน่านพบว่า

กลุ่มเป้าหมายของชุมชน โดยเรยีกกลุ่มนี้ว่า กลุ่มคนน่าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มยอ่ยไดแ้ก่  

กลุ่มที ่ 1 กลุ่มคน ไดแ้ก่ สตรวียักลางคน อายปุระมาณ 35- 50ปี อยูอ่าศยัแถบ

ภาคเหนือ เป็นกลุ่มคนทีส่นใจในเสือ้ผา้สตรทีีผ่ลติจากผา้ฝ้ายทอมอื กลุ่มน้ีมกี าลงัซือ้มาก จะ

เน้นการวดัตวัตดัเพื่อออกงานประจ าจงัหวดัหรอืชุดท างาน มคีวามตอ้งการสนิคา้ทีม่คีวาม

แตกต่างจากสนิคา้อื่นในรา้น เช่นท าการสัง่ทอลายหรอืสพีเิศษตามความตอ้งการ  และ

นอกจากนัน้ยงัเลอืกซือ้ผลติภณัฑใ์ชส้อยในครวัเรอืน เช่นหมอนองิ หมอนขา้ง ผา้คลุมเตยีง 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีรบัราชการ เช่นคร ูอาจารย ์ขา้ราชการ  

กลุ่มที ่ 2 กลุ่มรา้นคา้หรอืบรษิทัขนาดใหญ่ เช่นโรงเรยีน สัง่ตดัชุดนกัเรยีนจากผา้

พืน้เมอืง โรงแรมสัง่ทอผา้ม่านในจ านวนมาก 
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ชุมชนมคีวามตอ้งการกระจายแหล่งจ าหน่ายสนิคา้รปูแบบใหม่ ไดแ้ก่ กระเป๋าจากเศษ

ผา้ทอทีก่ลุ่มคนเมอืงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และกลุ่มคนน่านเป็นกลุ่มเป้าหมายรอง เนื่องจาก

ใหค้วามเหน็ว่ากลุ่มคนเมอืงน่าจะรบัรูแ้ละยอมรบัผลติภณัฑร์ปูแบบใหมไ่ดเ้รว็กว่ากลุ่มคนน่าน  

4.1.1.3 ความต้องการของชุมชน  

ชุมชนมคีวามตอ้งการผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าทีม่แีมแ่บบตดัไม่ยาก เขา้ใจได้

งา่ยหรอืมกีระบวนการผลติทีไ่มซ่บัซอ้นหรอืตอ้งใชเ้ทคนิคพเิศษ เนื่องจากตอ้งกระจายงาน

ใหแ้ก่สมาชกิในชุมชน ซึง่สมาชกิของชุมชนทีเ่ป็นช่างเยบ็ระดบัทัว่ไปส่วนใหญ่จะเป็นคนทีม่ ี

อายมุากกว่า 45ปี ถงึ70ปี และช่างเยบ็นอกอกีกลุ่มไดแ้ก่นกัเรยีนนกัศกึษาทีต่อ้งการท างาน

นอกเวลา หากมตีน้แบบน าเสนอใหเ้หน็เป็นรปูธรรมจะงา่ยต่อการอธบิายงานเพื่อน าไปผลติต่อ

ได ้ ทัง้ยงัเป็นการกระจายความรู ้ แนวคดิ ทศันคตแิละการสรา้งมลูค่าเพิม่ในการพฒันาการ

ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ใหแ้ก่ละแวกชุมชนโดยรอบได ้

ชุมชนมคีวามตอ้งการแนวทางในการออกแบบทีห่ลากหลายรปูแบบ ทัง้ใบเลก็และใบ

ใหญ่ เพื่อใหเ้กดิความหลากหลายเมือ่น าเสนอสนิคา้ขาย  

4.1.1.4 เศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้จากกระบวนการตดัเยบ็ บ้านเฮ้ีย 

แนวความคดิในการทอผา้ของชุมชนสามารถแบ่งออกไดส้องทางคอื  

แนวคิดที่ 1 การทอผ้าเพื่อการสืบทอดภูมิปญัญาวัฒนธรรมท้องถิ่น กล่าวคือการ

เรยีนรูเ้รื่องการทอผ้าของคนบ้านเฮี้ยนับแต่สมยัก่อนสบืความได้จากคนในท้องถิน่ถงึรุ่นปู่ย่า

จนถงึปจัจบุนัท าการเรยีนรูก้ารทอผา้โดยผ่านภมูปิญัญาสบืทอด โดยการมองดู จดจ าและลงมอื

ท าจากนัน้ต่อยอดพฒันาผูกลายต่างๆดว้ยตนเอง   สตรใีนชุมชน สามารถท าได้เองตัง้แต่อายุ

สบิปี ท าการฝึกหลงัจากกลบัจากโรงเรยีน มาช่วยแม่และย่ายายทอผ้าและตดัเยบ็เสื้อผ้าเพื่อ

ขายและสวมใส่ ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ทีจ่ดัตัง้ขึน้มลีกัษณะเป็นศูนยก์ารเรยีนรู ้เพื่อน าเสนอ

วถิชีวีติความเป็นอยู่ของชาวบา้นเฮีย้ สามารถท าการทดลองฝึกปฏบิตังิานทอผา้  การยอ้มผ้า

และการตดัเยบ็โดยผูเ้ขา้เยีย่มชมสามารถเขา้ถงึไดต้ลอดเวลา  ดว้ยความส าคญัของการทอผา้

คุณแพว ค าภานุช ผูน้ าชุมชนและด ารงต าแหน่งประธานกลุ่มคลสัเตอรผ์า้ทอจงัหวดัน่าน    มี

ความต้องการทีจ่ะน าการทอผา้ และสรา้งรปูแบบการทอผา้เพื่อบรรจุในหลกัสูตรการเรยีนการ

สอนในชัน้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนในรุ่นหลังได้มีโอกาสสืบสานวัฒนธรรมการทอผ้าอันดีงาม  
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  แนวคดิที ่2 คอื การทอเพื่อการคา้ ชุมชนสามารถหารายไดเ้สรมิจากการท าไร่นา หรอื

ประกอบอาชพีรองได้  โดยแนวคดินี้จะมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัขอ้ที่ 1 แต่เกี่ยวเนื่องกบัความ

ต้องการของตลาดและกลุ่มผูบ้รโิภคเขา้มาเป็นปจัจยัทีม่ผีลต่อการผลติการทอ ลวดลาย สทีีใ่ช้

ในการผลติผ้าทอหรอืการท าผลติภณัฑจ์ากผ้าทอไปจนถงึเศษผ้าที่เหลอืจากกระบวนการตดั 

ส่งผลท าใหเ้กดิรปูแบบซ ้าทางการผลติเมือ่เกดิความนิยมหรอืตอ้งการซ ้าในแบบเดมิทีข่ายไดด้ ี  

จากการส ารวจพบว่าชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮี้ยเก็บเศษผ้าที่เหลอืจากกระบวนการตดั

ไวใ้นกล่องอย่างด ีโดยเศษผา้ส่วนใหญ่ทีเ่กบ็ไว้เป็นเศษผา้ชัน้ดไีม่มตี าหนิ    โดยเศษผา้จะมี

ขนาด และเทคนิคการทอทีห่ลากหลาย ทัง้น้ีเศษผา้ส่วนใหญ่เป็นผา้ฝ้าย มสี่วนส่วนทีเ่ป็นไหม

ประดิษฐ์ผสมผ้าฝ้าย ซึ่งชุมชนมีแนวคิดว่าจะน าเศษผ้ากลับมาใช้ซ ้าโดยการสร้างเป็น

ผลติภณัฑต่์างๆเพื่อจ าหน่าย แต่ยงัไมม่แีนวทางในการพฒันารปูแบบของผลติภณัฑใ์หม ่  

 
ภาพที4่.7  : เศษผา้ทอเหลอืใขจ้ากกระบวนการตดัเยบ็ บา้นเฮีย้ 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 

         ในการคดัเลอืกเศษผ้ามาใช้ในการออกแบบนัน้ จะเลอืกจากเศษผ้าที่มรีูปร่างที่ซ ้ากนั
เป็นจ านวนมากและมเีพิม่เติมบ่อยครัง้จากกระบวนการตดัเยบ็ในรูปแบบเดมิ  เพื่อให้งาน
ออกแบบทีผ่ลติออกมานัน้สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บัเศษผา้ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตไดอ้กีดว้ย   

โดยผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเกณฑใ์นการคดัเลอืกเศษผา้ดงันี้ 
- เศษผ้าทีเ่ป็นชิ้นทีม่รีปูร่างชดัเจน ไม่มลีกัษณะแยกย่อยเศษส่วนออกมามาก 

เนื่องจากการมสี่วนดงักล่าวไมเ่อือ้อ านวยต่อการตดัต่อและสรา้งสรรคผ์ลงาน 
- เศษผา้ตอ้งไมม่รีอยเป้ือนสกปรก หรอืขาดวิน่ไม่สวยงามจนพฒันาต่อเป็นงาน

ออกแบบไมไ่ด ้ 
การแยกเศษผา้ เป็นการแยกเพื่อใหส้ะดวกต่อการน าไปใชอ้อกแบบ โดยผูว้จิยัจะ

ท าการแยกตามองคป์ระกอบในการออกแบบไดแ้ก่ เทคนิคการทอ รปูรา่ง และสขีองเศษผา้  
ผูว้จิยัท าการสรปุวเิคราะหโ์ดยการแบ่งกลุ่มเศษผา้ โดยแบ่งเป็น 
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1. การแบ่งกลุ่มเศษผา้ตามเทคนิคการทอ 

  หลงัจากการคดัเลอืกจดักลุ่มเศษผา้ทีส่ามารถน ามาใชไ้ดง้านออกแบบแลว้ ผูว้จิยัจงึท า
การวเิคราะห์จากเทคนิคการทอและรูปแบบของลวดลายที่แตกต่างกนัของเศษผ้า กล่าวคอื
ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้เป็นชุมชนทีม่ศีกัยภาพในการทอทีห่ลากหลาย เช่นการเกาะหรอืล้วง 
การยกดอกและการมดัก่าน  ทัง้นี้เศษผา้ทีเ่ลอืกมานัน้จะเป็นเศษผา้ทีเ่กดิจากการทอการเกาะ
หรอืลว้ง และการยกดอก เนื่องจากการทอทัง้สองแบบนี้จะนิยมน ามาตดัเยบ็เป็นเสือ้ผ้า ส่วน
การมดัก่านจะนิยมน าไปท าเป็นผา้ซิน่มากทีสุ่ด ซึง่การท าผา้ซิน่นัน้จะเป็นการใชผ้้าทอทัง้ผนื
ท าใหไ้มเ่กดิเศษเหลอื 

ผูว้จิยัจงึสรา้งเป็นตารางวเิคราะหเ์ทคนิคกรรมวธิ ีลกัษณะลวดลาย พืน้ผวิและการน า
เศษผา้ทอไปผลติเป็นผลติภณัฑเ์พื่อจดัจ าหน่ายเพื่อสะดวกต่อการท าความเขา้ใจ ดงันี้ 

ตารางที ่4.2 :   ตารางวเิคราะหเ์ทยีบเปรยีเทคนิคการทอ ลกัษณะลวดลาย พืน้ผวิและการน าผา้ทอไปผลติเป็นผลติภณัฑเ์พือ่
จดัจ าหน่าย 

 การเกาะหรือการล้วง การยกดอก 
ลกัษณะ
เด่น 

ภาษาทอ้งถิน่เรยีกว่า เก๊าะ หรอื ล่วง เป็น
การทอโดยน าเสน้พุ่งสานกบัเสน้ยนื ทลีะ1 
เสน้ยนื ตามระนาบของผา้สานจรดต่อลาย
เกาะไปเรือ่ยๆ  จงึท าใหไ้มเ่กดิช่อง
ระหว่างรอยต่อของลายในแต่ละส่วนบน
ผนืผา้    

การทอยกลวดลายใหนู้นสูงกว่าผนืผ้า
เดิมโดยท าการเลือกยกเส้นที่ท าให้
เกดิลาย แลว้ขม่บางเสน้ทบัไว ้

วสัดุ
ส าหรบั
ทอ 

เสน้ฝ้าย เสน้ไหมประดษิฐ ์

 

 

เสน้ฝ้าย  

 
 

 

DP
U



97 
 

 การเกาะหรือการล้วง การยกดอก 
พื้นผิว 
สมัผสั 

พืน้ผวิทีเ่รยีบเนียนดา้นหน้าผา้ทีใ่ช ้แต่
ดา้นหลงัผา้จะมเีสน้ใยฝ้ายขดักนั 
มคีวามบาง 

 

พืน้ผวินูนกว่าการทอเกาะเนื่องจากใช้
จ านวนเส้นด้ายฝ้ายที่มากกว่าการ
เกาะ มคีวามหนา 

 
 

 ดา้นหน้า ดา้นหลงั ดา้นหน้า ดา้นหลงั 

 
 
พืน้ผวิเรยีบ  

 

 
 
พื้ น ผิ ว มีลัก ษณะ
เ ป็นเส้นด้ายสาน
สลับด้ านลายกับ
ดา้นหน้า หากน าไป
ตดัเยบ็ต้องมผี้าซบั
ในรองเพื่อป้องกัน
การเกาะเกี่ยว หลุด
งา่ย 
 

 
 

มพีืน้ผวิสมัผสันูน 
เนื่องจากใชเ้สน้
ฝ้ายเบอรห์นา  

 
 

มพีืน้ผวิสมัผสันูน
เหมือนด้านหน้า 
แ ต่ด้วยการทอ
ข่มขึ้นลงท า ให้
เกดิลายสลบัดา้น
กบัดา้นหน้า 

ลกัษณะ
ลวด 
ลายท่ี
นิยม 

เกาะลายไปเรือ่ยๆ เกดิลกัษณะของ
เสน้หยกั หรอืเสน้ซกิแซก เหมอืนลายการ
ไหลของน ้า 

 

ลายสถาน ลายดอกจิก ลายดอก
ประแจ ลายไทรยอ้ย ลายชา้งหรอืมา้  
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1. 1.ลายเกาะยอด มเีขีย้ว หรอืการทอเกาะ

เป็นขัน้เหมอืนเขีย้วฟนั เหมอืนลาย
สายน ้า 

 

 
1.ลายสถาน หรอืลายดอกไมท้ีม่กีรอบ
เหลี่ยมรอบด้านนอก นิยมใช้ท าลาย
ผา้มา่น ผา้หลบ และผา้สะลฟูีกนอน 

 

 
1. 2.ลายเกาะสองยอด หรอืลายเกาะยอดทีม่ ี

สองดา้น เหมอืนสีเ่หลีย่มขนมเปียกปนู 
มองอกีมมุจะเหมอืนการเคลื่อนทีข่องน ้า 

 

 
2. ลายยอ้ย นิยมท าเป็นลายจบในการ
ท าลายผา้มา่น โดยต่อจากลายสถาน 

 

 
3. ลายดอกไม ้ตดัทอนมาจากกลบัดอกไม ้

บา้งกเ็รยีกลายแมงมมุ 

 
3. ลายดอกประแจ หรอืลูกกุญแจ 
ประยกุตจ์ากลายไทลือ้โบราณ 

 

 
4.ลายธาตุ เป็นลวดลายทีป่ระยกุตข์ึน้มา
ตามลกัษณะคลา้ยเจดยีเ์ป็นชัน้ๆ   ยอด

เจดยีป์ลายแหลม 
 
 

 
4.   ลายชา้ง ตดัทอนจากชา้งจรงิ 

นิยมท าเป็นลายคัน่ระหว่างลายสถาน 
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น าเศษผา้ไปท าเป็นรายละเอยีดส่วน
ตกแต่งเสือ้ผา้ เช่น ระบาย ยว้ย ดอกไม้

ตกแต่ง 

น าเศษผา้ไปท าเป็นรายละเอยีดส่วน
ตกแต่งเสือ้ผา้ ชายผา้มา่น ชายผา้ปู
เตยีง  ตุ๊กตา ผา้คลุมเครือ่งใช ้และ

ปลอกหมอน เป็นตน้ 
 

  ชุมชนทอผา้บา้นเฮีย้ จะมเีศษผา้การทอแบบการเกาะหรอืการลว้งมากทีสุ่ด เนื่องจาก

เป็นเศษผา้ทีเ่กดิจากกระบวนการตดัเยบ็เสือ้ผา้ ส่วนเศษผา้จากการทอแบบยอกดอกส่วนใหญ่

จะมขีนาดเลก็เนื่องจากเกดิจากเศษทีเ่กดิจากการใชเ้ป็นส่วนตกแต่งเสือ้ผา้ 

    2.การแบ่งกลุ่มเศษผ้าตามรปูร่างและขนาด 

  หากแบ่งตามกระบวนการการวางแม่แบบเพื่อตดัเยบ็เสือ้ผา้ทีท่างชุมชนนิยมตดัเยบ็
เพื่อจ าหน่ายมากทีสุ่ด จ านวน 2 แบบ ไดแ้ก่ชุดตดิกนัทรงตรงหรอืเขา้รปู  และชุดตดิกนัทีเ่ป็น
ทรงบานตรงชาย หรอืกระโปรงบาน  จะได้เศษผ้า 3 รูปร่างที่มขีนาดใหญ่เพยีงพอที่จะน าไป
พฒันาเป็นงานออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าไดด้งันี้ 
 

 
ภาพที4่.8  : การแบ่งกลุ่มเศษผา้ 

ทีม่าของภาพ :  ผูว้จิยั 
1.1 เศษผา้รปูร่างสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดใหญ่ เป็นเศษผา้ทีเ่กดิจากกระบวนการตดัเยบ็

ชุดตดิกนัทีเ่ป็นทรงตรงเขา้รปู              

 
  ภาพที4่.9  : ภาพทีม่าของเศษผา้จากกระบวนการวางแมแ่บบตดัรปูแบบชุดตดิกนัทรงตรงหรอืเขา้รปู  

แมแ่บบตดั 

ดา้นซา้ย 
แมแ่บบตดั 

ดา้นขวา เศษผา้ 

ทีไ่ด ้

การ

น าไป 

ใช ้
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  จากภาพทีม่าของเศษผา้ตามล าดบัขัน้ตอนกระบวนการวางแม่แบบเพื่อตดั ท าให้

เกดิเศษผ้าตรงบรเิวณกลางซึ่งขนาดความกว้างของเศษผ้าจะขึน้อยู่กบัขนาดความกว้างของ

แม่แบบตดั และขนาดความยาวจะขึน้กบัความยาวของชุดติดกนั   โดยเศษผ้ามขีนาดความ

กวา้งประมาณ 8-20 เซนตเิมตร และมขีนาดความยาวประมาณ 40-50 เซนตเิมตร ซึง่มจี านวน

มากกว่า 40ชิน้ 

 
ภาพที4่.10  : ภาพรปูแบบของเศษผา้จากกระบวนการวางแมแ่บบตดัรปูแบบชุดตดิกนัทรงตรงหรอืเขา้รปู 

1.2 เศษผ้ารูปร่างสเีหลี่ยมผนืผ้าและเศษผ้ารูปร่างสามเหลี่ยม เป็นเศษผ้าที่เกดิจาก

กระบวนการตดัเยบ็ชุดตดิกนัทีเ่ป็นทรงบานตรงชาย หรอืกระโปรงบาน  

               
ภาพที4่.11  : ภาพทีม่าของเศษผา้จากกระบวนการวางแมแ่บบตดัรปูแบบชุดตดิกนัทรงบานตรงชายหรอืกระโปรงบาน 

จากภาพทีม่าของเศษผา้ตามล าดบัขัน้ตอนกระบวนการวางแม่แบบเพื่อตดั ท าใหเ้กดิ

เศษผา้2 ชิน้ตรงบรเิวณกลาง ไดแ้ก่เศษผา้รปูร่างสเีหลีย่มผนืผา้มขีนาดกวา้งประมาณ 10-20 

เซนตเิมตร และขนาดยาวประมาณ 20-30 เซนตเิมตร ซึง่มจี านวนมากกว่า 30ชิน้ 

 

 

 

 

ภาพที4่.12  : ภาพรปูแบบของเศษผา้จากกระบวนการวางแมแ่บบตดัรปูแบบชุดตดิกนัทรงบานตรงชายหรอืกระโปรงบาน 

แมแ่บบตดั 

ดา้นซา้ย 

เศษผา้ทีไ่ด้ 

แมแ่บบตดั 

ดา้นขวา 

เศษผา้ทีไ่ด้ 
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เศษผ้ารูปร่างสามเหลี่ยมมขีนาดกว้างประมาณ 10-20 เซนติเมตร และขนาดยาว

ประมาณ 20-30 เซนตเิมตร ซึ่งขนาดความยาวของเศษผ้าที่ได้จะขึน้อยู่กบัความยาวของ

แมแ่บบตดัชายกระโปรง ซึง่มจี านวนมากกว่า 30ชิน้ 

 
ภาพที4่.13  : ภาพรปูแบบของเศษผา้จากกระบวนการวางแมแ่บบตดัรปูแบบชุดตดิกนัทรงบานตรงชายหรอืกระโปรงบาน 

3. การแบ่งกลุ่มเศษผา้ตามกลุ่มสี 

 ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มสขีองเศษผา้โดยการใช ้ Color Image Scale ทฤษฎสีขีองชเิกนโนบุ  

โคบายาช ิ(Kobayashi. 1990:6-9) โดยวเิคราะหส์รุป พบว่า จะไดเ้ศษผา้จ านวนมากกว่า 200 

ชิน้ในกลุ่มสสีามกลุ่ม ส่วนเศษผา้ในกลุ่มอื่นๆ นัน้เหลอืน้อยจงึไมไ่ดเ้ลอืกน ามาใช ้ดงันี้ 

1. กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)   

 
2. กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีมน่ (Vivid Tone and Subdue tone)

 

 
3. กลุ่มสเีขม้จดั (Dark tone) 

 

โดยเศษผา้ทีม่ลีวดลายจากทัง้ 3 กลุ่มสนีี้ จะค่ากลางแทรกอยูแ่ลว้แต่ปรมิาณของส ี
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ภาพที ่4.14   :   ภาพสแีละตวัอย่างการจดักลุ่มสขีองเศษผา้กบักรอบสทีีบ่่งบอกลกัษณะของรปูแบบต่างๆ 

จากภาพพบว่าเศษผา้ส่วนใหญ่เป็นเศษผา้ในสทีัง้ 3 กลุ่มสนีี้มากทีสุ่ด ดงัตารางสรปุต่อไปนี้ 

กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีมน่ 

 (Vivid Tone and Subdue tone) 

กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอนมาก 

(Pale tone and Very Pale Tone)    

กลุ่ มสี เ ข้มจัด  

(Dark tone) DP
U
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    กลุ่มส ี
 

                            
รปูร่างเศษผา้ 

 
กลุ่มเศษผา้รปูร่าง

สามเหลีย่ม 
 

กลุ่มเศษผา้รปูร่าง
สีเ่หลีย่มจตุรสั 

 
 

กลุ่มเศษผา้รปูร่าง
สีเ่หลีย่มผนืผา้ 

กลุ่มสโีทนอ่อน และ
กลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale 
tone and Very Pale 

Tone) 

 
22 

 

 
31 

 
28 

กลุ่มสหีม่น (Vivid 
Tone and 

 Subdue tone) 

 
21 

 
27 

 
24 

กลุ่มสเีขม้จดั  
(Dark tone) 

 
17 

 
23 

 
18 

รวม 60 81 70 

         จากตารางพบว่า เมื่อแบ่งเศษผา้ตามรูปร่างและโทนสแีลว้ จะได้เศษผ้าที่ใช้ได้จ านวน 

211 ชิน้ ซึง่มปีรมิาณมากเพยีงพอทีผ่ลติผลติภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายได ้ 

 จากการลงพื้นที่ชุมชนและท าการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผู้ให้ขอ้มลูหลกัเกี่ยวกบัผา้ฝ้าย

ทอบา้นเฮีย้ ผูว้จิยัสามารถสรปุไดว้่า ชุมชนมคีวามต้องการผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ส าหรบั

ตลาดกลุ่มเป้าหมายเดมิ โดยชุมชนมศีกัยภาพไดแ้ก่ต้นทุนทางวฒันธรรมเรื่องการทอผา้ การ

ตดัเยบ็ดว้ยจกัร และมกีารพฒันาตนเองอยู่ตลอด ท าใหส้ามารถเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ได้  ผู้วจิยัจงึท า

การก าหนดรูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์จากการวเิคราะห์กลยุทธ์การพฒันาของแอนซอฟ 

(Ansoff’s Matrix) ทีส่ามารถก าหนดรปูแบบของการพฒันาผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า

จากเศษผ้าฝ้ายทอของชุมชนบ้านเฮี้ยได้ว่า เป็นผลติภณัฑ์กลุ่มใหม่ (ตลาดเดมิ ผลติภณัฑ์

ใหม่) กล่าวคอื กระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชเ้ป็นผลติภณัฑใ์หม่ที่ชุมชนยงัไม่เคยท าการ

พฒันาและผลติเพื่อจ าหน่ายมาก่อน โดยมกีลุ่มตลาดสนิคา้ใหม ่  
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4.1.2   ผลการสมัภาษณ์จากนักวิชาการและนักออกแบบ  

  ผลการด าเนินการวจิยัจากการสมัภาษณ์นกัวชิาการและนกัออกแบบจ านวน 3ท่าน 

โดยผูว้จิยัสามารถสรปุวเิคราะหไ์ดโ้ดยแบ่งเป็นประเดน็หวัขอ้ ดงันี้ 

4.1.2.1 แนวคิด ทศันคติและการสร้างมลูค่าเพ่ิมในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์

แฟชัน่จากเศษผ้าฝ้ายทอ บ้านเฮ้ีย 

ผูเ้ชีย่วชาญมแีนวคดิทศันคตต่ิอเศษผา้ในเชงิบวก โดยใหค้วามเหน็ว่าเป็นเศษผา้สวย
มคีุณภาพ ดูมคีุณค่าและมกีระบวนการท าที่ต้องใช้ฝีมอื ท าด้วยมอืและไม่ควรทิ้งหรอืเก็บไว้
โดยเปล่าประโยชน์  
4.1.2.2 แนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่จาก
เศษผา้ฝ้ายทอ บ้านเฮ้ีย 

- ควรให้ความรูเ้รื่องผา้แก่ผู้บรโิภคก่อนจ าหน่าย เช่นการทอที่ต้องใชช้่างทอด้วยมอื

ดว้ยความช านาญเฉพาะถิน่   เสน้ฝ้ายหรอืไหม ทีม่าของลวดลาย   และสรา้งเรื่องราวในการ

น าเสนอสนิคา้เพื่อเป็นการสรา้งมลูค่าเพิม่ในผลติภณัฑ ์ 

- การเพิม่มลูค่าของธุรกจิหรอืผลติภณัฑท์ีม่อียู ่สามารถท าไดโ้ดยการเพิม่รปูแบบหรอื

คุณลกัษณะสนิคา้ทีม่อียูใ่หม้คีวามเฉพาะและแตกต่างจากเดมิ หากชุมชนสามารถสรา้งสรรค์

ธุรกจิจากตน้น ้าถงึปลายน ้าไดเ้อง จะส่งผลใหเ้กดิความยัง่ยนืได ้  
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4.1.2.3 ค าอธิบายภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีผลิตจากเศษผา้ทอบ้านเฮ้ีย  

          สรปุล าดบัไดด้งันี้  
ตารางที ่4.3 ตาราง ค าอธบิายภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หมท่ีผ่ลติจากเศษผา้ทอบา้นเฮีย้ 

ล าดบั
ท่ี 

ค าอธิบายภาพลกัษณ์ของผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีผลิตจาก 
เศษผา้ทอบ้านเฮ้ีย 

 จ านวน รอ้ยละ 

1.  Modern  ดทูนัสมยั 3 100.0 
2.  Cultured มวีฒันธรรม 2 66.6 
3.  Ethnic พืน้ถิน่ 1 33.3 

    3. Tasteful มรีสนิยม 1 33.3 
    3. Simple เรยีบง่าย 1 33.3 
    3. Stylish เก๋ไก๋ 1 33.3 

4. Delicate ละเอยีดอ่อน 0 0 
4. Casual ไมเ่ป็นทางการ 0 0 

  จากตารางพบว่า ค าอธบิายภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หม่ที่ผลติจากเศษผา้ทอบ้านเฮีย้ ที่

เหมาะสมทีสุ่ดคอืค าว่า Modern ดูทนัสมยั รองลงมาไดแ้ก่ Cultured มวีฒันธรรม   หรอือาจ

จ ากดัความไดว้่าผลติภณัฑใ์หม่จากเศษผา้ทอควรมคีวามทนัสมยัแต่แฝงดว้ยความงดงามของ

ศลิปวฒันธรรม  

4.1.2.4 ความเหมาะสมของทฤษฎี องค์ประกอบในการออกแบบและหลกัการท่ีใช้
พฒันาการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอ บ้านเฮ้ีย    

ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์นกัวชิาการและนกัออกแบบเพื่อก าหนดกรอบแนวทางในการจดั
กลุ่มของเศษผา้เพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งมลูค่าเพิม่ในการออกแบบผลติภณัฑป์ระเภทประ
เป๋าทีส่รา้งสรรคจ์ากเศษผา้  พบว่าผูเ้ชีย่วชาญใหค้ะแนนทีค่่าเฉลีย่เท่ากบั 4.66 หรอืแปลผล
เท่ากบัมากทีสุ่ด  จงึท าการการจดัเกณฑใ์นการเลอืกเศษผา้และการใช้ Color Image Scale 
ทฤษฎสีขีองชเิกนโนบุ  โคบายาช ิ(Kobayashi. 1990:6-9) สามารถจดักลุ่มของเศษผา้เพื่อให้
แนวทางในการออกแบบทีห่ลากหลายได ้     
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4.1.2.5 แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือ
ใช้จากกระบวนการตดั 

ผูว้จิยัท าการสมัภาษณ์นกัวชิาการและนกัออกแบบ โดยสรปุประเดน็ไดด้งันี้ 

ตารางที4่.4  ตารางเกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่เป็นแนวทางในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ 

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1.   การน าเศษผา้ไปใช้ในการออกแบบ 
1.1 ควรจดักลุ่มขนาดและรปูรา่งของเศษผา้เพื่อสะดวกต่อ
การน าไปใชอ้อกแบบ 

5 มากทีสุ่ด 

1.2 ควรค านึงถงึการน าเศษผา้ไปใชใ้หคุ้ม้ค่าทีสุ่ด  4.66 มากทีสุ่ด 

1.3 ควรมสีดัส่วนของเศษผา้มากกว่าผา้ประกอบ 
เป็นสดัส่วนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ50  

4.66 มากทีสุ่ด 

   

  จากตารางขา้งต้นพบว่าการน าเศษผ้าไปใช้ในการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท
กระเป๋า ควรท าการจดักลุ่มเศษผา้หรอืวสัดุทีไ่ดเ้พื่อใหท้ราบถงึขนาดของแต่ละชิน้ว่าใหญ่เลก็
เพยีงใด และควรใช้เศษผ้าไปใช้ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ควรเหลอืทิ้งมากแลสดัส่วนของเศษผ้าใน
กระเป๋าหน่ึงใบไมค่วรต ่ากว่ารอ้ยละ 50 หรอืหากเป็นไดค้วรใชเ้ศษผา้ท ากระเป๋าทัง้ผนื 

ตารางที4่.5 ตารางเกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่เป็นแนวทางในรปูร่างรปูทรงของผลติภณัฑแ์ฟขัน่ประเภทกระเป๋าทีอ่อกแบบ 

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

2. รปูร่างรปูทรงของผลิตภณัฑแ์ฟขัน่ประเภทกระเป๋าท่ีออกแบบ 
2.1 ควรเป็นไปตามรปูร่างของเศษผา้ทีไ่ด ้ 2.22 ปานกลาง 
2.2 ควรเป็นไปตามแรงบนัดาลใจทีไ่ด ้เช่นรปูรา่งที่
เกีย่วกบัอตัลกัษณ์เมอืงน่าน ( ลายผา้หรอืวดั)   

3.66 มาก 

2.3 ควรเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืตลาดใน
ปจัจบุนั 

5 มากทีสุ่ด 

  จากตารางข้างต้นพบว่าผู้เชี่ยวชาญแนะน าให้ท าการออกแบบกระเป๋าตามความ

ต้องการของผูบ้รโิภค หรอืตลาดในปจัจุบนั  ควรน าเสนอทรงถุงผา้ (Tote Bag)  กระเป๋าทรง
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ถุงใส่ของ (Case) หรอืกระเป๋าขนาดเลก็ส าหรบัจ าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึ เช่นกระเป๋าใส่เศษ

เหรยีญ กระเป๋าใส่ของจกุจกิ เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มรปูแบบของกระเป๋าทีนิ่ยมมากทีสุ่ด อกี

ทัง้เป็นต้นแบบกระเป๋าที่มแีม่แบบตัดไม่ซบัซ้อน เป็นทรงพื้นฐานในการเริม่ท าแม่แบบตัด

กระเป๋าสองมิติและขึ้นรูปเป็นสามมิติได้ไม่ยากนัก  ท าให้ชุมชนหรือผู้มีพื้นฐานเบื้องต้น

สามารถน าไปประยกุตแ์ละพฒันาศกัยภาพของตนเองต่อไปไดง้่าย  อกีทัง้ยงัเป็นรปูร่างรปูทรง

ของกระเป๋าทีไ่มต่ามสมยัมาก  สามารถท าออกจ าหน่ายไดเ้รือ่ยๆและใชง้านไดห้ลากหลาย  

ตารางที4่.6 ตารางตารางเกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่เป็นแนวทางในขนาดความกวา้งยาวของผลติภณัฑ์แฟขัน่ประเภทกระเป๋า
ทีอ่อกแบบ 

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ออกแบบ 

ระดบัความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

3.ขนาดความกว้างยาวของผลิตภณัฑแ์ฟขัน่ประเภทกระเป๋าท่ีออกแบบ 
3.1 ควรเป็นไปตามรปูร่างของเศษผา้ทีไ่ด ้ 3.66 มาก 
3.2 ควรเป็นไปตามความตอ้งการของผูบ้รโิภค หรอืตลาด
ในปจัจบุนั 

5 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางขา้งตน้พบว่าผูเ้ชีย่วชาญแนะน าว่าควรม ี2 ขนาดขึน้ไป ไดแ้ก่   กระเป๋าถอื

ตัง้แต่ขนาดเลก็ ขนาดกลางและขนาดใหญ่   ควรท าตน้แบบส าเรจ็ของรปูร่างรปูทรงกระเป๋าแต่

ละแบบทีเ่ป็นชิน้สวยงามแสดงสนิคา้หน้ารา้นเพื่อจ าหน่าย (Masterpiece)เป็นการแสดงใหเ้หน็

ถงึศกัยภาพของชุมชนและเป็นการดงึดูดให้ลูกค้าสนใจในผลติภณัฑ ์  และควรท ากระเป๋าใส่

ของใบเลก็ (Case Bag) ส าหรบัเป็นของทีร่ะลกึ   หรอือาจท าเป็นเซตเพื่อจ าหน่ายคู่กนั ท าให้

สามารถท ายอดขายไดม้ากกว่า   

 

ผูเ้ชีย่วชาญไดแ้นะน าขนาดมาตรฐานของกระเป๋าทรงต่างๆทีนิ่ยมผลติเพื่อจ าหน่ายใน

ตลาดแฟชัน่ ดงันี้  
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2. 2. กระเป๋าทรงถุงใส่ของ (Case)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การใชซ้ปิประกอบ ซปิควรเป็นซปิเสือ้ผา้ทีม่ขีายตลาดขนาดในตลาด ไม่ควรใชซ้ปิตดั 

เน่ืองจากตอ้งใชค้วามช านาญเฉพาะทางในการประกอบและไมค่วรออกแบบกระเป๋าทีม่ซีปิรอบ 

เนื่องจากการประกอบซิปต้องใช้ความช านาญในการวดัขนาดรางซิป หากเป็นช่างที่ไม่มี

พืน้ฐานมากจสรา้งความเสยีหายต่อกระเป๋าส่วนอื่น 

ตารางที4่.7  ตารางเกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบเรือ่งต าแหน่งเศษผา้ 

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

4. ต าแหน่งของเศษผ้า      
4.1 ใหเ้ศษผา้อยูด่า้นบน ดา้นล่างเป็นผา้ประกอบทีม่คีวามหนา    4.66 มากทีสุ่ด 
4.2 ใหเ้ศษผา้ในการเป็นผา้ประกอบ   แต่ตวักระเป๋าเป็นผา้ชนิดอื่น
ทีม่คีวามแขง็และหนา 

3.66 มาก 

4.3 ตดัเศษผา้เป็นชิน้เลก็ๆแลว้น าไปตดัต่อกบัผา้ชนิดอื่นแลว้
ประกอบเป็นกระเป๋า 

1.66 น้อย 

  จากตารางขา้งต้นพบว่าต าแหน่งของเศษผ้าควรอยู่ด้านบน ส่วนด้านก้นกระเป๋าควร

เป็นผ้าอื่น เช่น ผ้าแคนวาสหรอืผ้าที่มคีวามหนา ทนทาน ไม่ควรใช้เศษผ้าทัง้ผนืท ากระเป๋า 

เน่ืองจากผา้ฝ้ายและผา้ไหมประดษิฐข์องชุมชนมคีวามฟู บาง ไม่ทนทนต่อรอยขดีข่วน  และ

ผู้เชี่ยวชาญแนะน าว่าไม่ควรก าหนดให้กระเป๋ามชี่องใส่ของเพื่อใช้งานได้หลากหลายมาก

เกนิไป เน่ืองจากเป็นการเพิม่ต้นทุนในการผลติ อกีทัง้คาดว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มน้ีจะมคีวาม

สนใจในผา้ทอหรอืรปูลกัษณ์ความสวยงามภายนอกของผลติภณัฑม์ากกว่าการใชง้าน  ไม่ควร

ความกว้างต ่ากวา่ 15 ซม.  –ขนาดเลก็มาก(A6) ใสข่องขนาดเลก็
มากเช่น เศษเหรียญ เงิน 
ความกว้าง 15-22ซม.  –ขนาดเลก็(A5) ใสข่องทัว่ไป เช่นของ
จกุจิก เคร่ืองเขียน   

ความกว้าง22-40 ซม.  –ขนาดใหญ่(A4)  ใสข่องทัว่ไป เช่น 
หนงัสอื เอกสาร 
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ตัดเศษผ้าเป็นชิ้นเล็กๆแล้วน ามาต่อกันใหม่ เนื่ องจากท าให้เสียคุณค่าของเศษผ้า ควร

ออกแบบใหใ้ชเ้ศษผา้ไดท้ัง้ผนื 

ตารางที4่.8 ตารางเกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบเรือ่ง วสัดุประกอบ      

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

 5.วสัดปุระกอบ      
5.1 ควรใชว้สัดุประกอบทีห่าไดง้า่ยในทอ้งถิน่   4.33 มากทีสุ่ด 
5.2 ควรใชส้ายกระเป๋าผา้แบบส าเรจ็รปูเพื่องา่ยต่อการประกอบ   4.66  มากทีสุ่ด 

5.3 ผา้หรอืวสัดุทีใ่ชป้ระกอบ  

- ผา้แคนวาส ขนาด 12 OZ.  3.66 มาก  
- ผา้แคนวาส ขนาด 14 OZ. 4.33 มากทีสุ่ด 

  จากตารางพบว่าผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยเป็นอย่างยิง่ว่าควรใชว้สัดุประกอบทีห่าไดง้่ายใน

ทอ้งถิน่  หรอืสามารถสัง่วสัดุใหชุ้มชนไม่เกดิราคาต้นทุนของการเดนิทางเพิม่ ควรใชว้สัดุแบบ

ส าเรจ็รปูเพื่องา่ยต่อการประกอบ แต่ท าการตกแต่งดว้ยมอื เช่น  การใชหู้กระเป๋าส าเรจ็จะช่วย

ลดขัน้ตอนในกระบวนการผลติ  เน่ืองจากมนัมคีวามแขง็แรงมากกว่าการท าสายกระเป๋าด้วย

เศษผา้ทอ   โดยหูกระเป๋าส าเรจ็นัน้มจี าหน่ายทัง้แบบสายผ้าและหนัง และสามารถใช้มอืเยบ็

สอยกบักระเป๋าได้โดยไม่ต้องใช้จกัร ควรใช้ผ้าประกอบเป็นผ้าแคนวาส ขนาด 14 OZ. 

เนื่องจากมรีาคาไมแ่พง หาซือ้งา่ยและมคีวามหนาแขง็แรงคงทน มคีวามหนาเพยีงพอทีจ่ะพยุง

เศษผา้ทีป่ระกอบใหก้ระเป๋าเป็นทรงได ้แต่ควรมสีดัส่วนของผา้แคนวาสไม่มากไปกว่าส่วนของ

เศษผา้ทอ  ส่วนไหล่ตกแต่งประกอบ เช่น ห่วงสเีงนิหรอืสทีองจะมสี่วนช่วยใหก้ระเป๋ามคีวาม

น่าสนใจมากขึน้  และการใชใ้ยเสรมิเยบ็ประกบกบัซบัในจะช่วยใหก้ระเป๋าเป็นทรงและมคีวาม

แขง็แรงขึน้ 

  การออกแบบกระเป๋าที่ดีนัน้นอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามแล้ว จะต้อง

ค านึงถงึความคงทนแขง็แรงเป็นส าคญั โดยค านึงจากกลุ่มคนทัว่ไปทีม่อีายุการใชง้านกระเป๋า1 

ใบ เฉลี่ย 3-5ปี ฉะนัน้การประกอบตวักระเป๋าหรอืวสัดุอุปกรณ์ควรใชอ้ย่างด ีหรอืเลอืกใหไ้ด้

ตามมาตรฐานทัว่ไป  
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ตารางที4่.9 ตารางเกณฑใ์นการพจิารณาเพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบเรือ่ง การเพิม่มลูค่าใหก้บัเศษผา้ดว้ยการตกแต่ง      

เกณฑใ์นการพิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ ระดบัความเหมาะสม 
ค่าเฉล่ีย แปลผล 

 6. การเพ่ิมมลูค่าให้กบัเศษผา้ด้วยการตกแต่ง      
6.1 การกุ๊นรมิ ขอบผา้ ดว้ยผา้กุ๊นสตีามเศษผา้ทีไ่ด ้     2.66 ปานกลาง 
6.2 การตดัต่อทศิทางต่างๆ   4.66 มากทีสุ่ด 
6.3 การเดนิดา้ยหรอืเดนิเสน้เลยีนแบบลายเพื่อเพิม่ความแขง็แรง 4.66 มากทีสุ่ด 
6.4 การการตกแต่งกระดิง่ หรอืเหรยีญเงนิใหค้วามรูส้กึถงึความ
เป็นชนเผ่า วฒันธรรมพืน้ถิน่ 

4.33 มากทีสุ่ด 

6.5 การตกแต่งดว้ยพู่ประดบั ท าใหส้ื่อถงึความเป็นชนเผ่าและระลกึ
ถงึของทีร่ะลกึจากภาคเหนือ   

4.33 มากทีสุ่ด 

6.6 การจดัวางต าแหน่งหรอืทศิทางของซปิทีแ่ปลกตา   1.66 น้อยทีสุ่ด 
6.7 การตกแต่งดว้ยการรดู ระบาย  3.33 ปานกลาง 
6.8 การอดัจบี จบัผา้ หรอืจบัพลที 4.66 มากทีสุ่ด 

 

จากตารางข้างต้นพบว่าการตกแต่งด้วยการตดัต่อทศิทางต่างๆ   การเดนิด้ายหรอื

เดินเส้นเลียนแบบลายเพื่อเพิ่มความแข็งแรง และการอัดจบี จบัผ้า หรอืจบัพลีท มคีวาม

เหมาะสมมากทีสุ่ด โดยผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะว่าเป็นวธิทีีช่่างเสือ้ผา้ทีม่คีวามช านาญสามารถท า

ได ้ผูว้จิยัควรสรา้งบล๊อกในการวางแบบตดัต่อใหชุ้มชนทีส่ลบัทศิทางไดห้ลากหลาย  รองลงมา

คอืการการตกแต่งดว้ยกระดิง่ หรอืเหรยีญเงนิ การตกแต่งดว้ยพู่ประดบั จะสามารถสื่อถงึความ

เป็นชนเผ่าและระลกึถงึของทีร่ะลกึจากภาคเหนือ 

ผูเ้ชีย่วชาญเสนอแนะใหท้ าการเพิม่ซบัในกระเป๋าจะช่วยเพิม่มลูค่าของกระเป๋าใหม้าก

ขึน้ อกีทัง้ยงัดแูละรกัษาความสะอาดง่ายกว่า  
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4.2 การเกบ็ข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง 
  4.2.1 ข้อมลูด้านประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการ

เลือกซ้ือสินค้า  

  จากการลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ทางชุมชนบ้านเฮี้ยต้องการให้เป็น

กลุ่มเป้าหมายหลกั  ไดแ้ก่  กลุ่มคนเมอืง หรอืกลุ่มสตรผีูบ้รโิภคผลติภณัฑแ์ฟชัน่ในงานแสดง

สนิคา้ผลติภณัฑจ์ากผา้ทอโดยกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ เลอืกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 

ท าการสุ่มตวัอย่างท าแบบสอบถามที่งานแสดงสนิค้าโอทอป ศูนย์แสดงสนิค้าเมอืงทองธานี  

โดยเป็นกลุ่มคนที่พักอาศัยหรือท างานอยู่ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 25 คน  และ

กลุ่มเป้าหมายรอง ไดแ้ก่ กลุ่มคนน่าน จ านวน 25 คน  ณ ขว่งเมอืงน่าน  

    ผลสรปุวเิคราะห ์พบว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ย

ละ 80 ส่วนใหญ่มอีาย ุ36-45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 56   การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 

88   และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนประมาณ 25,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 84 มอีาชพีขา้ราชการ

และนักวสิาหกจิคดิเป็นรอ้ยละ 72  ส่วนใหญ่เป็นคนที่มภีูมลิ าเนาจากต่างจงัหวดั ได้แก่ 

เชยีงราย พะเยา ล าปาง สุโขทยั อุดรธานี  คดิเป็นรอ้ยละ 60  ระดบัราคาของกระเป๋า ทีท่ าจาก

ผ้ า ท อ ที่ เ ลื อ ก ซื้ อ ไ ด้ แ ก่  1,000 ถึ ง  5,000 บ า ท  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  76   
ตารางที4่.10 ตารางผลสรุปการเรยีงล าดบัเหตุผลในการเลอืกซื้อกระเป๋าทีท่ าจากผา้ทอของกลุ่มตวัอย่าง 

ล าดบัเหตผุลในการเลือกซ้ือ 
กระเป๋าท่ีท าจากผา้ทอ 

เหตผุลในการเลือกซ้ือ 
กระเป๋าท่ีท าจากผา้ทอ 

ล าดบัท่ี 1 รปูแบบทีช่ื่นชอบ 
ล าดบัท่ี 2 สสีนั 
ล าดบัท่ี 3 ประโยชน์ใชส้อย 
ล าดบัท่ี 4 ขนาด 
ล าดบัท่ี 5 วสัดุ 
ล าดบัท่ี 6 ความคงทนแขง็แรง    
ล าดบัท่ี 7 ราคา 
ล าดบัท่ี 8 ความเป็นแฟชัน่หรอืความทนัสมยั 
ล าดบัท่ี 9 ตราสนิคา้หรอืรา้นคา้        

   จากตารางพบกว่ากลุ่มตวัอยา่งมเีหตุผลในการเลอืกซือ้ไดแ้ก่รปูแบบทีช่ื่นชอบเป็น

อนัดบัแรก รองลงมาคอืสสีนั และประโยชน์ใชส้อย ตามล าดบั   
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            ตารางที ่4.11 ตารางผลสรุปการเรยีงล าดบักลุ่มสทีีก่ลุ่มตวัอย่างชืน่ชอบ 

ล าดบัท่ี  กลุ่มสีท่ีกลุ่มตวัอย่างช่ืนชอบ 

3 กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone and Very Pale 
Tone)   เช่น กลุ่มสผีสมขาว สพีาสเทล  ไดแ้ก่สชีมพู่อ่อน สขีาวนวล 
สฟ้ีา 

1 กลุ่มสเีขม้จดั (Dark tone)เช่นกลุ่มสดี า สนี ้าเงนิเขม้  
2 กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสเีขม้ (Vivid Tone and Subdue tone)  ไดแ้ก่ 

สแีดงสด สเีขยีวเขม้ สสีม้สด กบัสทีีม่คีวามมดืแนวเอริท์โทน 

  จากตารางพบว่ากลุ่มตวัอยา่งชื่นชอบสเีขม้จดั (Dark tone) เช่น กลุ่มสดี า สนี ้าเงนิเขม้ 

รองลงมาคอืกลุ่มสโีทนอ่อนและกลุ่มสจีดัจา้นกบักลุ่มสเีขม้ ตามล าดบั วเิคราะหไ์ดว้่ากลุ่มคน

เมอืงแต่งกายสไีมจ่ดัจา้นมาก นิยมใส่สคีลุมโทน จงึตอ้งการกระเป๋ากลุ่มสเีขม้จดัเพื่อเลอืกใชไ้ด้

กบัเสือ้ผา้ทีห่ลากหลายหรอืใชก้บัชุดประเพณนีิยมทีห่น่วยงานทีท่ างานใหส้วมใส่ 

ตารางที ่4.12 ตารางผลสรุปการเรยีงล าดบัความตอ้งการของขนาดกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag) และ กระเป๋าใส่ของ (Case  

Bag)ของกลุ่มตวัอย่าง 

ขนาดของกระเป๋า ล าดบัท่ี 

กระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag) 
ขนาดใหญ่หรอืขนาดประมาณกระดาษ    A3 3 
ขนาดกลางหรอืขนาดประมาณกระดาษ    A4 1 
ขนาดเลก็ หรอืขนาดประมาณกระดาษ     A5           2 
ขนาดของกระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) 
ขนาดใหญ่หรอืขนาดประมาณกระดาษ     A4 3 
ขนาดกลางหรอืขนาดประมาณกระดาษ    A5 2 
ขนาดเลก็ หรอืขนาดประมาณกระดาษ     A6 1 

    จากตารางขา้งต้น กลุ่มตวัอย่างมคีวามต้องการกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag) ขนาด

กลางมากที่สุด อนุมาณได้ว่า กลุ่มตวัอย่างต้องการกระเป๋าเพื่อใช้ใส่สิง่ของในชวีติประจ าวนั

และขนาดที่กระทดัรดั  ล าดบัที่สอง ได้แก่ กระเป๋าที่มขีนาดเลก็และขนาดใหญ่ อนุมานได้ว่า

ต้องการกระเป๋าเพื่อใช้กบัการสวมใส่เสื้อผ้าประเพณีได้แก่เสื้อกบัผ้าซิน่ ส่วนกระเป๋าใส่ของ 

(Case  Bag) จะเลอืกซือ้เพื่อใชเ้ป็นของทีร่ะลกึ เป็นตน้    

DP
U



115 
 

  4.2.2 ข้อมูลเก่ียวกบัความต้องการในผลิตภณัฑ์แฟชัน่ประเภทกระเป๋าและ

ข้อมลูเก่ียวกบัทศันคติท่ีมีต่อการเลือกใช้สินค้าจากเศษผา้ทอ 

  ผูว้จิยัสรุปวเิคราะหข์อ้มลูและ พบประเดน็ทีน่่าสนใจ ดงันี้ 

       ตารางที ่4.13 ตารางผลสรุปทศันคตทิีม่ต่ีอเศษผา้ทอบา้นเฮีย้ของกลุม่ตวัอย่าง 

ประเดน็ค าถาม  ค่าเฉล่ีย แปลผล 

ความรู้สึกท่ีมีต่อเศษผา้ 
 

 มคีุณค่าจากกระบวนการและ
กรรมวธิกีารทอ 

4.76 มากทีสุ่ด 

 มคีวามสวยงามดว้ยลวดลาย 4.64 มากทีสุ่ด 

 มสีสีนัทีห่ลากหลายสวยงาม 4.56 มากทีสุ่ด 

การน าเศษผ้าไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ ์  

 สามารถน าไปออกแบบตามแนว
นิยมแบบใหมไ่ด(้ตามรปูแบบทีท่นัสมยั) 

4.84 
 

มากทีสุ่ด 

 สามารถน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์
ประเภทกระเป๋าได ้

4.56 
 

มากทีสุ่ด 

 

   จากตารางพบว่ากลุ่มตวัอย่างมคีวามรูจ้กัทอไทลือ้ระดบัหนึ่ง  มคีวามต้องการเลอืกใช้

ผลติภณัฑ์ที่มาจากผ้าทอเมื่อพบเหน็ผ้าตวัอย่างที่ให้ดูประกอบการท าแบบสอบถาม เมื่อได้

รบัรู้ข้อมูลเบื้องต้นและกระบวนการผลิตที่มาที่ไปของเศษผ้าจากผู้ให้ท าแบบสอบถาม จงึ

ตระหนกัถงึคุณค่าว่าไมค่วรเสยีเศษผา้ไปแมแ้ต่น้อย   

     ตารางที ่4.14 ตารางปจัจยัทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการเลอืกใชผ้ลติภณัฑก์ระเป๋าจากเศษผา้ทอของกลุ่มตวัอยา่ง 

ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการเลือกใช้
ผลิตภณัฑก์ระเป๋าจากเศษผา้ทอ 

 ค่าเฉล่ีย แปลผล 

คุณภาพของเศษผา้เดมิ 4.56 มากทีสุ่ด 

ลายผา้และสขีองเศษผา้ 4.68 มากทีสุ่ด 

วสัดุตกแต่ง 4.80 มากทีสุ่ด 
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ขนาดทีเ่หมาะสมกบัการใชส้อย 4.68 มากทีสุ่ด 

มคีวามคงทนแขง็แรง 4.44 มากทีสุ่ด 

การออกแบบทีท่นัสมยั 4.84 มากทีสุ่ด 

ตราสนิคา้หรอืระดบัคุณภาพสนิคา้ 
(ดาวโอทอป) 

 
4.44 

 
มากทีสุ่ด 

การผลติทีส่่งเสรมิใหชุ้มชนเกดิรายได้ 4.48 มากทีสุ่ด 

    

                     จากตารางเปรยีบเทยีบกลุ่มคนเมอืงจะค านึงถงึการออกแบบทีท่นัสมยัมากทีสุ่ดเมื่อจะ

เลอืกใชผ้ลติภณัฑก์ระเป๋าจากเศษผ้าทอ รองลงมาคอืกระเป๋าต้องมวีสัดุตกแต่งและมขีนาดที่

เหมาะสมกบัการใชส้อย 

ตารางที ่4.15 ตารางผลสรุปทศันคตต่ิอกระเป๋าทีท่ าจากผา้ทอตมแนวนิยมแบบดัง้เดมิของกลุ่มตวัอย่าง 

ทศันคติต่อกระเป๋าท่ีท าจากผา้ทอตาม
แนวนิยมแบบดัง้เดิม 

 ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1.แสดงถงึเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ีผ่ลติ
ดว้ยผา้จากภาคเหนือ 

 
4.80 

 
มากทีสุ่ด 

2.มคีวามประณตีสวยงาม 3.72 ปานกลาง 
3.มคีวามทนัสมยั 3.72 ปานกลาง 
4.เป็นรปูทรงทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านใน
ชวีติประจ าวนัของท่าน 

 
3.54 

 
ปานกลาง 

5.มรีปูแบบและการตกแต่งทีน่่าสนใจ 4.32 มากทีสุ่ด 
     จากตารางพบว่ากลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอกระเป๋าที่ท าจากผา้ทอตามแนวนิยมแบบ

ดัง้เดมิเกี่ยวกบัแสดงถงึเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ี่ผลติด้วยผ้าจากภาคเหนือ  ด้วยเศษผ้า   

อนุมานได้ว่า ในการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าทอ ควรมปีรมิาณ

ของเศษผา้แสดงอยูบ่นกระเป๋ามากกว่าผา้ประกอบอื่นๆ   
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ตารางที4่.16  ตารางผลสรุปทศันคตต่ิอกระเป๋าทีท่ าจากผา้ทอตมแนวนิยมแบบใหมข่องกลุ่มตวัอย่าง 

ทศันคติต่อกระเป๋าท่ีท าจากผา้ทอตามแนว
นิยมแบบใหม่ 

ค่าเฉล่ีย  แปลผล 

1.แสดงถงึเอกลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ีผ่ลติดว้ย
ผา้จากภาคเหนือ 

 
4.68 

 
มากทีสุ่ด 

2.มคีวามประณตีสวยงาม 4.64 มากทีสุ่ด 

3.มคีวามทนัสมยั 4.84 มากทีสุ่ด 

4.เป็นรปูทรงทีเ่หมาะสมกบัการใชง้านใน
ชวีติประจ าวนัของท่าน 

4.80 มากทีสุ่ด 

5.มรีปูแบบและการตกแต่งทีน่่าสนใจ 4.88 มากทีสุ่ด 

    

   จากตารางพบว่ากลุ่มตวัอย่างมทีศันคตต่ิอกระเป๋าทีท่ าจากผา้ทอตามแนวนิยมแบบ

ใหมเ่กีย่วกบัรปูแบบการตกแต่งทีน่่าสนใจของกระเป๋าดว้ยคู่สแีละการตดัต่อลายผา้และมคีวาม

ทนัสมยัตามล าดบั 
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4.3      การเกบ็ข้อมลูประเมินผลการออกแบบจากกลุ่มผู้เช่ียวชาญและนักออกแบบ

ผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ครัง้ท่ี 1 

  จากผลสรุปแนวทางในการออกแบบ ผู้วิจยัได้น านักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเพื่อ

บรกิารวชิาการแก่ชุมชนและเลอืกเศษผา้ตวัอย่างจากชุมชนมาทดลองใชใ้นการออกแบบ โดย

ก าหนดให้ใช้ผ้าตามท้องตลาดที่มสีแีละขนาดใกล้เคยีงทดแทนเศษผ้าจรงิ ส่งผลให้การสรา้ง

งานออกแบบครัง้นี้ ได้ผลงานออกแบบที่หลากหลาย   จากนัน้จึงท าการคัดเลือกผลงาน

ออกแบบของนักศกึษาจ านวน 9 แบบที่มคีวามประณีตสวยงาม มาให้ผู้เชี่ยวชาญท าการ

ประเมนิความเหมาะสม  โดยผู้วจิยัได้สร้างเกณฑ์ในการประเมนิจากผลการสมัภาษณ์จาก

นกัวชิาการและนักออกแบบและผลสรุปจากแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่าง จงึไดเ้ป็นองคป์ระกอบ

ในการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑก์ระเป๋าทีท่ าจากเศษผา้ดงันี้ 

1. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ – มกีารออกแบบกระเป๋าโดย

ใชเ้ศษผา้อยา่งคุม้ค่าเหมาะสม โดยเน้นใชล้วดลายของเศษผา้ที่โดดเด่น บ่งบอกถงึเอกลกัษณ์

ชุมชน เช่น ลายน ้าไหล ลายขอประแจ 

2. ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละการก าหนดรอ้ยละของส ี–  มกีารออกแบบโดย

ใชส้สีนัตามกลุ่มส ีเพื่อหาแนวทางในการจบัคู่สขีองเศษผา้กบัผา้ประกอบ  

3. ความเหมาะสมด้านการออกแบบตกแต่งและงานประกอบ –   มกีารตดัเยบ็

ประกอบงานที่ประณีต ท าการตกแต่งที่เหมาะสมกบัศกัยภาพเดมิที่มขีองชุมชนซึ่งได้แก่การ

ตดัเยบ็เสือ้ผา้  เช่น การตกแต่งกระเป๋าโดยใชก้ารตดัต่อเศษผา้แนวทะแยงทีเ่ลยีนแบบ”ลายน ้า

ไหล” การปกัดา้ยไหมเพื่อเลยีนแบบลายผา้ และการตเีกลด็ผา้ และมกีารออกแบบการตกแต่ง

อื่นๆทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพของชุมชน   

4. ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า  -  มรีปูทรงและขนาดทีเ่หมาะสม

ทีสุ่ด ไดแ้ก่ กระเป๋าทรงถุงผา้(Tote Bag)  และกระเป๋าใส่ของ(Case Bag) ซึง่เป็นทรงกระเป๋า

รปูทรงสีเ่หลีย่ม เป็นทรงทีไ่มม่คีวามซบัซอ้นในแมแ่บบสามารถท าไดง้่าย  สามารถขยายขนาด

ได ้ มคีวามเหมาะสมกบัความตอ้งการและการใชใ้นชวีติประจ าวนัของกลุ่มเป้าหมาย  

5. ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  - ใชว้สัดุประกอบทีห่าได้ง่ายใน
ทอ้งถิน่    ตน้ทุนไมส่งู  
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  ผูว้จิยัไดน้ าต้นแบบ  ทัง้ 9 แบบ ไปผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นการออกแบบ 5 คนท าการ
ประเมนิ เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรงุแกไ้ขเพิม่เตมิส าหรบัการออกแบบในครัง้ต่อไป  ดงันี้ 

ตารางที4่.17 ตารางสรุปรวมผลประเมนิความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ 

แบบท่ี ภาพผลงานต้นแบบ ระดบัความเหมาะสม 

เศษผา้ กระเป๋าท่ีไดจ้ากเศษผา้ ค่าเฉล่ีย แปลผล 

1.  

  

 
4 

 
มาก 

2.   

 

 

 
 

4 
 

มาก 

3.  
 

 

 
3.75 

 
มาก  

4.   

 
 

 

 
3 

 
ปานกลาง 

5.  
 

 

 
4 

 
มาก 

6.  

  

 
3.25 

 
ปานกลาง 

7.  

 
 

 
3.75 

 
มาก 

8.  

 
 

 
3.25 

 
ปานกลาง 

9.  
 

 

 
2.75 

 
ปานกลาง 

DP
U



120 
 

จากตาราง กระเป๋าทีม่คีวามเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบมากทีสุ่ด

ได้แก่ แบบที่ 5 เนื่องจากเป็นแบบที่ใช้เศษผ้าหมดทัง้สองผนื  มลีกัษณะในการตดัต่อตาม

รปูรา่งของเศษผา้ทีไ่ด ้   เช่น ลายตดัต่อแนวทะแยงเหมาะสมกบัเศษผา้รปูสามเหลีย่มเป็นต้น 

ล าดบัต่อมา ไดแ้ก่ แบบที1่และแบบที ่2 โดยแบบที1่ มลีกัษณะการตดัต่อเช่นเดยีวกบัแบบที ่5  

ควรค านึงถงึต าแหน่งของเศษผา้ซึ่งไม่ควรให้เศษผ้าอยู่ด้านก้นกระเป๋า และกระเป๋านัน้มสีอง

ดา้น ตอ้งจดัวางต าแหน่งของเศษผา้ใหต้รงกนัหากออกแบบใหด้า้นหน้าและดา้นหลงัเหมอืนกนั 

ส่วนแบบที ่1 นัน้มคีวามเหมาะสมดว้ยการวางต าแหน่งของเศษผา้ตรงกลางและมรีายละเอยีด

ตกแต่งระบายที่ช่วยส่งเสริมให้เศษผ้าดูเด่นชัดมากขึ้น  ควรมีแนวทางในการใช้เศษผ้า

หลากหลายขนาดหรอืใชใ้หห้มด 1 ชิน้ ไมเ่หลอืเศษในการออกแบบกระเป๋า 1 ใบ  
ตารางที ่ 4.18  ตารางสรุปรวมผลประเมนิความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละการก าหนดรอ้ยละปรมิาณของส ี

 
แบบท่ี 

 
กลุ่มสี 

 
ภาพผลงาน

ต้นแบบ 
  

 
ร้อยละปริมาณของสี 

สพีืน้ : สขีองเศษผา้ 
 

ระดบัความ
เหมาะสม 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

1.   

 
 

 
 

           70 : 30 
 

 

 
3.25 

 
ปานกลาง 

2.   
 
 

                                                            
90  : 10 

 
 

 
3.75 
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3.   

 
 
 

                    80 : 20 
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แบบท่ี กลุ่มสี ภาพผลงาน
ต้นแบบ 

 

ร้อยละปริมาณของสี 
สพีืน้ : สขีองเศษผา้ 

 

ระดบัความ
เหมาะสม 

ค่า 
เฉล่ีย 

แปลผล 

4.   

 

           70 :30 
 

 
 

 
3 

 
ปานกลาง 

5.  

 

                       90 : 10 

 

4.5  
มากทีสุ่ด 

6.  

      
  

                  80 : 20 
 

 

 
4.5 

 
มากทีสุ่ด 

7.    

 

                 80 : 20 
 

 
 

 
4 

 
มาก 

8.   

   

              70 : 30 
 

 
 
 

 
4 

 
มาก 

9.  

 

      60 : 40 

 
 

 
3 

 
ปานกลาง 

  จากตารางขา้งต้น พบว่าการจบัคู่สคีวรจบัคู่สทีุกกลุ่มสกีบัสทีี่มคี่ากลาง เช่น สขีาว สี

ด า หรอืสเีทา หรอืเป็นสพีืน้ของสผี้า โดยจากการวเิคราะหเ์ศษผ้าพบว่า สสี่วนใหญ่ในเศษผ้า

ทอทีม่ลีายจะมสีคี่ากลางอยูป่ระมาณรอ้ยละ 10    
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2.   

 
 
 

Tote Bag 3 ปานกลาง 

Case  Bag 2.75 ปานกลาง 

3.  

 

Tote Bag 3.5 ปานกลาง 

Case  Bag 4.25 มากทีสุ่ด 

4.  

 

Tote Bag 3 ปานกลาง 

Case  Bag 3 ปานกลาง 

5.  

  

Tote Bag 4.75 มากทีสุ่ด 

Case  Bag 4.25 มากทีสุ่ด 

6.  

 

Tote Bag 4.5 มากทีสุ่ด 

Case  Bag 4  มาก 

7.  

 

Tote Bag 4 มาก 

Case  Bag 3 ปานกลาง 

8.  

 

Tote Bag 3 ปานกลาง 

Case  Bag 2.75 ปานกลาง 

9.  

 

Tote Bag 2.75 ปานกลาง 

Case  Bag 3 ปานกลาง 

 จากตารางพบว่า   

DP
U



DP
U



DP
U



127 
 

   จากตารางกระเป๋าทีม่คีวามเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบมากทีสุ่ดไดแ้ก่ กระเป๋าแบบที ่

1 เน่ืองจากใชว้สัดุคุณภาพดเีพื่อใหก้ระเป๋าเป็นทรง เช่น ใยสงัเคราะห ์ผา้แคนวาส และกระเป๋า

แบบที ่9 ที่ใชส้ายผา้ขนาดหนาเป็นสายเยบ็ตดิกบัตวักระเป๋า  วสัดุลกัษณะนี้สามารถเยบ็ตดิ

งา่ยดว้ยจกัร หาซือ้งา่ยกว่าสายกระเป๋าทีเ่ป็นหนัง หรอืสายกระเป๋าพลาสตกิ ควรใชอ้ะไหล่ทีม่ ี

คุณภาพด ีสไีมล่อกงา่ย 

   สรุปในส่วนนี้ ผูว้จิยัไดอ้งค์ประกอบที่เหมาะสมการในการสรา้งมลูค่าเพิม่ให้ด้วยการ

ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัใหแ้ก่ชุมชนบา้นเฮี้ย  

โดยการทดลองขึ้นต้นแบบจรงินัน้ จะท าให้เกิดภาพและขนาดจรงิที่ชดัเจนมากขึ้น จากนัน้

ผูว้จิยัจงึน าองคป์ระกอบทีไ่ดไ้ปสรปุเป็นแนวทางในการออกแบบแกไ้ขเพิม่เตมิในส่วนต่อไป 
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จากแนวความคิดทางการออกแบบและกระบวนการขึ้นต้นแบบ  ผู้วิจยัได้ต้นแบบ
กระเป๋าทีม่ทีีม่าจากส3ีกลุ่ม (Pale tone and Very Pale Tone,  Dark Tone, Vivid Tone and 
Subdue Tone) และมาจากแนวคดิ3แนวคดิ (แนวคดิเลยีนลาย แนวคดิประกอบ และแนวคดิ
ผสม)จ านวน6 ใบ ได้แก่ กระเป๋าถุงผ้า(Tote bag) 3ใบ และกระเป๋าถุงใส่ของ (Case Bag)
จ านวน3ใบ ซึง่กระเป๋าทัง้2แบบมคีวามสมัพนัธก์นัตามกลุ่มส ี 
  จากนั ้นผู้วิจ ัยจึงน าไปให้ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการทางด้านผลิตภัณฑ์
กระเป๋า ประเมนิความเหมาะสมในหวัขอ้ต่างๆ ดงัขัน้ตอนต่อไป 
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4.4 สรปุความคิดทางการออกแบบและกระบวนการในการขึ้นต้นแบบ 

  จากการศกึษาและวเิคราะหแ์นวทางการออกแบบ   ผูว้จิยัสามารถสรุปแนวทางในการ

พฒันาศกัยภาพในการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้บา้นเฮีย้ ดงันี้ 

1. ประเดน็ปัญหาและวตัถปุระสงค ์ 

ช่ืองานวิจยั (Project) 
  แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจาก 
เศษผา้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้ อ.ปวั จ.น่าน 
ประเดน็ปัญหา (Problem) 
  การน าเศษผา้ทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัเยบ็จากชุมชนทอผา้ฝ้ายไทลือ้ บา้นเฮีย้
มาผลติเป็นผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าใหม้คีวามเหมาะสมสวยงาม  
วตัถปุระสงค ์(Objective) 

- เพื่อค้นหาแนวทางในการสรา้งมูลค่าเพิม่ด้วยการออกแบบผลติภณัฑ์แฟชัน่จาก

เศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดัใหแ้ก่ชุมชนบา้นเฮีย้ อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน  

- เพื่อน าเสนอรปูแบบผลงานการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษ

ผา้ฝ้ายทอเหลอืใช ้

2. การก าหนดรปูแบบการพฒันาผลิตภณัฑ ์(Positioning and growth strategies) 

  ผูว้จิยัไดก้ าหนดรปูแบบการพฒันาผลติภณัฑ์จาก Ansoff’s Matrix  เป็นการพฒันา

ผลติภณัฑร์ูปแบบ ตลาดเดมิ-ผลติภณัฑใ์หม่  หรอืการเสนอผลติภณัฑ์ใหม่แบบรเิริม่ โดย

ชุมชนบา้นเฮีย้ ยงัไมเ่คยท าการผลติผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าถอืสตรมีาก่อนนี้   

3. กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) 

  สรปุกลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มสตรคีนเมอืง และกลุ่มเป้าหมายรอง ไดแ้ก่ กลุ่ม

สตรคีนน่าน โดยเป็นกลุ่มเดมิในตลาดทีชุ่มชนก าหนดไว ้ตามตารางดงันี้ 
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ตารางที ่4.22 ตารางแสดงกลุ่มเป้าหมายหลกัและกลุ่มเป้าหมายรอง 

ข้อมลู กลุ่มเป้าหมายหลกั 
คนเมือง  

กลุ่มเป้าหมายรอง 
คนน่าน 

เพศ หญงิ  หญงิ 
อายุ 36-45ปี 36-45ปี 

ภมิูล าเนา คนกรงุเทพและคน
ต่างจงัหวดัทีเ่ขา้มาท างานใน
กรงุเทพ อาศยัอยูใ่นกรงุเทพ 

คนจังหวัดน่านที่อาศัย หรือ
ประกอบอาชีพในจงัหวัดน่าน 
ส่วนใหญ่ใช้สินค้าจากผ้าฝ้าย
ทอ 

ท่ีอยู่อาศยั  แถบชานเมอืง     จงัหวดัน่านและแถบภาคเหนือ 

อาชีพ ขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ
พนกังานออฟฟิศและเจา้ของ
ธุรกจิส่วนตวั  

ข้าราชการ รฐัวสิาหกิจ กลุ่ม
แม่บ้าน  และกลุ่ มสนับสนุน
ขา้ราชการ 

เงินเดือน 25,000 – 55,000 บาท   15,000 – 35,000 บาท   
การศึกษา ปรญิญาตร ีเป็นขัน้ต ่า  ม.ปลาย -ปรญิญาตร ี  

 

4.  แนวคิดในการออกแบบ  (What to Communicate) 

แนวคดิที ่1 เลยีนลาย – การสรา้งลายตกแต่งเดนิไหมหรอืดา้ยปกัมอืและตดัต่อและ

การเยบ็ดว้ยการเลยีนแบบลายของเศษผา้เดมิ  

แนวคดิที ่2  ผสม   - การผสมผสานเศษผา้ทอ ชิน้เลก็ชิน้น้อยเป็นผนืใหม่ โดยเน้น

การใชเ้ศษผา้ทอทีม่รีปูรา่งสามเหลีย่มและสีเ่หลีย่มขนาดเลก็  

แนวคดิที ่3 ประกอบ  - การประกอบเศษผา้ทอกบัวสัดุประกอบอื่น ไดแ้ก่ ผา้แคนวาส 

หรอืการวางสายกระเป๋าเพื่อประกอบ โดยใชเ้ศษผา้ขนาดกลาง 

5. การส่ือสารด้วยอารมณ์และบรรยากาศของงาน  How to Communicate   

  Modern   (ดทูนัสมยั)   Cultured (มวีฒันธรรม)  
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6.  แรงบนัดาลใจในการออกแบบ  (Inspiration)  

   ผู้วจิยัท าการศึกษาข้อมูลของชุมชน ค้นหาแรงบนัดาลใจในการออกแบบ โดยได้รบั 

แรงบนัดาลใจจากการทอผ้าศิลปวฒันธรรมอันงดงามของเมอืงน่าน  การสืบทอดลวดลาย

เฉพาะในการทอผา้จากโบราณจากรุ่นสู่รุ่น   น ามาสรา้งสรรคใ์หม่ดว้ยการ   ถ่ายทอดเรื่องราว

ในรปูแบบทีท่นัสมยั รอ้ยเรยีงกนัเป็นศลิปะเล่าขานชวีติความเป็นอยู่รมิน ้าน่าน   

 

ภาพที4่.15: ภาพ แรงบนัดาลใจในการออกแบบ 

ทีม่าของภาพ  : ผลงานการออกแบบของนกัศกึษาชัน้ปีที ่3   ส่วนหนึ่งของรายวชิาการออกแบบแฟชัน่2   

ปีการศกึษา 2558 ภาควชิาการออกแบบและธุรกจิแฟชัน่ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

7. ผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบ   Product / Item 

  กระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag)  จ านวน 9 ใบ มทีัง้หมด 3  แนวทาง ตามแนวคดิในการ

ออกแบบ โดยออกแบบแบบละ 3กลุ่มส ี ไดแ้ก่  

1. กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)    

2. กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีมน่ (Vivid Tone and Subdue tone) 

3. กลุ่มสเีขม้จดั (Dark tone)                                 และมทีัง้หมด 3 ขนาด ไดแ้ก่ 
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การข้ึนต้นแบบกระเป๋าแบบท่ี 1  แนวคิดเลียนลาย 

แบบร่างและขนาดของกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag และ กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) 

 

 

 

กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag)  
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องคป์ระกอบ 
ในการออกแบบ 

การข้ึนต้นแบบกระเป๋าแบบท่ี 1  แนวคิดเลียนลาย 

รปูร่างทรง กระเป๋าทรงสีเ่หลีย่มคางหม ูมคีิว้กระเป๋าและบุพลาสตกิแขง็ทีก่น้
กระเป๋าเพื่อความแขง็แรง สามารถใชง้านได2้แบบ 

 กลุ่มสแีละปรมิาณ 
รอ้ยละของส ี

  
กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง       90 10                                

การตกแต่ง การเลยีนลายผา้ดว้ยการปกัเดนิเสน้ดา้ยตามลายของผา้ทอ 
วสัดุ ผา้แคนวาสสมีว่งเบอร ์14 หรอืขนาด14 oz. สายผา้ ผา้คอตตอน 

กระดุมแป๊ก ดา้ยสงัเคราะห ์ใยสงัเคราะห ์ซปิผา้ หวัซปิ 
เศษผา้    

 
 
 
 

ตวัอยา่งเศษผา้กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone 
and Very Pale Tone) จ านวน 3 ชิน้  
ชิน้ที ่1 ขนาดกวา้ง 20 ซม. ยาว 80 ซม. 
ชิน้ที ่2 ขนาดกวา้ง 15 ซม. ยาว 40 ซม. 
ชิน้ที ่3 ขนาดกวา้ง 18 ซม. ยาว 42 ซม. 
ชิน้ที ่4-5 ขนาดกวา้ง 15 ซม. ยาว 15 ซม. 

ภาพกระบวนการขึน้ต้นแบบตวัอยา่ง 

 

                 >                > 

1 

3 

2 

4 

5 
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ตารางที4่.23  ตารางแสดงภาพกระเป๋าแบบที ่1 แนวคดิเลยีนลายและขนาดของกระเป๋า 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอี่อนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone) 

กลุ่มสเีขม้จดั  
(Dark tone) 

กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

 
 
เลยีน
ลาย 

 

ขนาดเลก็    หสูงู 8  ซม.  / กวา้ง12ซม.       
ความกวา้ง 25  ซม.      
ความสงู 18 ซม.      
ความหนา 10  ซม. 
ความกวา้งฐาน  18 ซม. 

   
 
 

  

ขนาดกลาง   หสูงู 20  ซม.   / กวา้ง15ซม.       
ความกวา้ง  35 ซม.      
ความสงู 25 ซม.      
ความหนาฐาน  15 ซม.  
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 

   

ขนาดใหญ่  หสูงู 25  ซม.   / กวา้ง15ซม.       
ความกวา้ง 45 ซม.  
ความสงู 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวา้งฐาน  30 ซม. 

   *ต้นแบบ DP
U



135 
 

การข้ึนต้นแบบกระเป๋าแบบท่ี 2  แนวคิดผสม 

แบบร่างและขนาดของกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag และ กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) 

  

                                                                    

     กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) 
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องคป์ระกอบ 
ในการออกแบบ 

การข้ึนต้นแบบกระเป๋าแบบท่ี 2 แนวคิดผสม 

รปูร่างทรง กระเป๋าทรงสีเ่หลีย่มคางหม ู   
เศษผา้    

 
 
 
 

ตวัอยา่งเศษผา้กลุ่มเขม้จดั (Dark Tone) จ านวน 5 ชิน้  
ชิน้ที ่1 ขนาดกวา้ง 30 ซม. ยาว 31 ซม. 
ชิน้ที ่2 ขนาดกวา้ง 24 ซม. ยาว 28 ซม. 
ชิน้ที ่3 ขนาดกวา้ง 18 ซม. ยาว 34 ซม. 
ชิน้ที ่4-5 ขนาดกวา้ง 20 ซม. สงู 25 ซม. 
ชิน้ที ่6-7 ขนาดกวา้ง 15 ซม. สงู 20 ซม. 

 กลุ่มสแีละปรมิาณ 
รอ้ยละของส ี

 
 กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง        80  20                        

การตกแต่ง การผสมผสานงานตกแต่งดว้ยการตดัเกลด็การวางลายตดัต่อ
แนวทะแยง  

วสัดุ ผา้แคนวาสสเีทาและสดี าเบอร ์14 หรอืขนาด14 oz. สายผา้  
ผา้คอตตอน กระดุมแป๊ก ใยสงัเคราะห ์ซปิผา้ หวัซปิ 

ภาพกระบวนการขึน้ต้นแบบตวัอยา่ง 

 
               >                   >
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ตารางที4่.24  ตารางแสดงภาพกระเป๋าแบบที ่2 แนวคดิผสมและขนาดของกระเป๋า  

แนวคิด ขนาดกระเป๋า กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอี่อนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone) 

กลุ่มสเีขม้จดั  
(Dark tone) 

กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

 
 
 
 
 
ผสม 

ขนาดเลก็  หสูงู 10  ซม.  / กวา้ง10ซม.       
ความกวา้ง 25  ซม.      
ความสงู 16 ซม.      
ความหนา 10  ซม. 
ความกวา้งฐาน  20 ซม. 

 
 

 
 

 

ขนาดกลาง  หสูงู 15  ซม. / กวา้ง15ซม.       
ความกวา้ง 35  ซม.      
ความสงู 25 ซม.      
ความหนา 15  ซม. 
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 

 
 

 
 

 

ขนาดใหญ่  หสูงู 25  ซม./ กวา้ง20ซม.     
ความกวา้ง 45 ซม.  
ความสงู 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวา้งฐาน  30 ซม. 

   

*ต้นแบบ 
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การข้ึนต้นแบบกระเป๋าแบบท่ี 3 แนวคิดประกอบ 

แบบร่างและขนาดของกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag และ กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) 

 

             

 

                                                 

DP
U



139 
 

องคป์ระกอบ 
ในการออกแบบ 

การข้ึนต้นแบบกระเป๋าแบบท่ี 3 แนวคิดประกอบ 

รปูร่างทรง กระเป๋าทรงสีเ่หลีย่มคางหม ู  ฐานทรงร ีมคีิว้และฐานแขง็ทีก่น้
กระเป๋าเพิม่ความแขง็แรง 

 กลุ่มสแีละปรมิาณ 
รอ้ยละของส ี     

กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง    80  20                        
การตกแต่ง การวางสายกระเป๋าเป็นลายตดัต่อเพื่อประกอบกบัผา้ชนิดอื่น 

วสัดุ ผา้แคนวาสสเีทาและสดี าเบอร ์14 หรอืขนาด14 oz. สายผา้  
ผา้คอตตอน กระดุมแป๊ก ใยสงัเคราะห ์ซปิผา้ หวัซปิ อะไหล่รปู
สีเ่หลีย่มและตะขอเกีย่วรปูคอหมา 

เศษผา้    
 

ตวัอยา่งเศษผา้กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีมน่ (Vivid Tone and 
Subdue tone) จ านวน3 ชิน้  
ชิน้ที ่1 ขนาดกวา้ง 38 ซม. ยาว 41 ซม. 
ชิน้ที ่2 ขนาดกวา้ง 38 ซม. ยาว 39 ซม. 
ชิน้ที ่3 ขนาดกวา้ง 20 ซม. ยาว 22 ซม. 

ภาพกระบวนการขึน้ต้นแบบตวัอยา่ง 

1 2 

3 
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ตารางที4่.25 ตารางแสดงภาพกระเป๋าแบบที ่3 แนวคดิประกอบและขนาดของกระเป๋า 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอี่อนมาก 
(Pale tone and Very Pale Tone) 

กลุ่มสเีขม้จดั  
(Dark tone) 

กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

 
 
   
 
 
ประกอบ 

ขนาดเลก็  หสูงู 12  ซม.  / กวา้ง12ซม.       
ความกวา้ง 22  ซม.      
ความสงู 18 ซม.      
ความหนา 10  ซม. 
ความกวา้งฐาน  18 ซม. 

   

ขนาดกลาง  หสูงู 12  ซม.  / กวา้ง12ซม.       
ความกวา้ง 32  ซม.      
ความสงู 25 ซม.      
ความหนา 15  ซม. 
ความกวา้งฐาน  25 ซม.    
ขนาดใหญ่  หสูงู 12  ซม.  / กวา้ง12ซม.       
ความกวา้ง 42 ซม.  
ความสงู 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวา้งฐาน  30 ซม.     

*ต้นแบบ 
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ตารางที4่.26  ตารางแสดงภาพแบบกระเป๋าทรงถุงใส่ของ (Case) ทีส่มัพนัธก์บัรปูแบบกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote) ตามกลุ่มส ี

แนวคิด รปูแบบกระเป๋าทรงถงุผ้า  
(Tote Bag) 

กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอน
มาก (Pale tone and Very 

Pale Tone) 

กลุ่มสเีขม้จดั  
(Dark tone) 

กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีมน่ 
 (Vivid Tone and Subdue tone) 

เลยีน
ลาย 

 
  

    

ผสม 

  
 

  

ประกอบ 

 
   

ความกวา้ง 10 ซม. และความยาว 15 ซม.  ส าหรบัใส่ของขนาดเลก็มากเช่น เศษเหรยีญ เงนิ 
รปูแบบของการตดัต่อสมัพนัธก์บัรปูแบบกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag) 

*ต้นแบบ 

*ต้นแบบ 

*ต้นแบบ 
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4.5 ผลการประเมินต้นแบบจากผู้เช่ียวชาญและผู้ประกอบการ จ านวน 5 คน ครัง้ท่ี 2 

  ดว้ยเวลาในการวจิยัทีจ่ ากดัในการท าการประเมนิครัง้ที ่2 ผูว้จิยัไดท้ าการขึน้ต้นแบบ

จรงิเศษผา้จรงิกลุ่มสลีะ 1 ใบ รวม3 ใบ 3 ขนาด  ส่วนขนาดอื่นนัน้ผูว้จิยัท าการขึน้ต้นแบบโดย

ใช้แบบกระดาษ จากนัน้จึงน าต้นแบบไปให้ผู้เชี่ยวชาญแลผู้ประกอบการ ประเมินและ

ตรวจสอบเพื่อหาประสทิธผิล  ดงันี้   

ผลการประเมินโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการจ านวน 5 คน ครัง้ท่ี  2 
 

ตารางทื4่.27  ตารางการประเมนิครัง้ที2่ กลุ่มสอ่ีอน(Pale) และสอ่ีอนมาก(Very Pale) โดยผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการ   

  
 ต้นแบบเพื่อประเมิน ครัง้ท่ี  2   แบบท่ี 1  

แนวคดิ เลยีนลาย 

 
  

กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคีา่กลาง          90 10                                

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
อนัดบั
ความพึง
พอใจใน
ต้นแบบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
แปลผล 

1.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการ
ออกแบบ 

      4.2 มากทีส่ดุ  
 
 
อนัดบัท่ี 

3 

2.ความเหมาะสมดา้นการจบัคูส่แีละรอ้ยละของ
ปรมิาณส ี

3.6 มาก  

3. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงาน
ประกอบ 

3.6 มาก  

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote 3.6 มาก 
กระเป๋าทรงCase 2.6 ปานกลาง 
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  4.6 มากทีส่ดุ 

คา่เฉลีย่รวม 3.7  มาก 
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จากตารางผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะว่า 

ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เหมาะสม

กบัเศษผ้ารูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาวที่เกิดจากกระบวนการตดัเศษเหลือจากแม่แบบ

เสื้อผ้า ซึ่งสามารถใช้ได้สองด้านของกระเป๋า ทัง้น้ีการมดี้านขา้งกระเป๋าที่เป็นผ้าพื้นหรอืผ้า

แคนวาสจะช่วยเรือ่งการใชเ้ศษผา้สองดา้นทีเ่ป็นผา้ต่างลายหรอืต่างสกีนัได ้ 

การจบัคู่สแีละรอ้ยละของปรมิาณส ีอยู่ในระดบัมาก โดยเสนอแนะว่า ควรท าการจบัคู่

และให้ค่ารอ้ยละของสทีีม่คี่าอ่อนมปีรมิาณน้อยกว่าสเีขม้หรอืสเีขม้ที่มคี่าสกีลาง เช่นสนี ้าตาล

เขม้ สเีทา หรอืสดี า และไม่ควรออกแบบให้ผา้สอ่ีอนวางอยู่ด้านก้นกระเป๋า เน่ืองจากจะท าให้

สกปรกงา่ย ซึง่คนส่วนใหญ่จะไมเ่ลอืกซือ้ใชม้ากเท่ากบัผา้ทีส่เีขม้  

  ความเหมาะสมด้านการออกแบบตกแต่งและงานประกอบอยู่ในระดับมาก โดย

เสนอแนะว่า ลกัษณะของลายตดัต่อทางตรงของกระเป๋าแบบที่ 1 ควรปรบัให้เป็นแนวทะแยง

ตามทิศทางแนวคิดของแบบอื่นๆ เนื่ องจากตัดต่อทางตรงและกระเป๋าทรงน้ีมีรูปแบบที่

คล้ายคลงึกบัในท้องตลาดทัว่ไป แมก้ารตดัต่อแนวทะแยงจะยุ่งยากและมขีัน้ตอนในการผลติ

มากกว่า แต่เมื่อผูเ้ชีย่วชาญวเิคราะหจ์ากเครื่องแต่งกายทีชุ่มชนออกแบบตดัเยบ็แลว้นัน้ คาด

ว่าชุมชนมศีกัยภาพเพยีงพอที่จะท าไดด้ ีการมกีระดุมแป๊กเพิม่รูปแบบการใช้สอยให้สามารถ

พบัเก็บความกว้างด้านขา้งและปรบัเปลี่ยนเพื่อใช้ได้สองแบบนัน้อาจส่งเสรมิให้เกิดการขาย

มากขึน้ แต่ควรค านึงถงึประการทีส่ าคญัว่า กลุ่มคนทีเ่ลอืกซือ้กระเป๋าผา้ประเภทน้ี จะเป็นกลุ่ม

ทีช่ื่นชอบในวฒันธรรม ชื่นชอบทีม่าทีไ่ปและความสวยงามของผา้มากกว่าที่จะสนใจในรปูแบบ

การใช้สอยที่หลากหลาย  ส่วนงานประกอบด้านในควรเป็นผ้าที่มีความแข็งแรง  เช่น ผ้า 

แคนวาส ไม่ควรใช้ผ้าคอตตอนกบักระเป๋าขนาดใหญ่ ควรเก็บขอบรมิให้เรยีบรอ้ยไม่เกดิการ

โป่งพอง การเลยีนลายโดยใช้การเดนิด้ายมคีวามน่าสนใจมาก แต่ควรใช้ไหมขนาดเล็กเยบ็

หรอืปกัด้วยมอื จะท าให้เพิม่มูลค่ามากกว่าใช้จกัร ทัง้นี้จะได้ให้กลุ่มคนเฒ่าหรอืนักเรยีนใน

ละแวกชุมชนสามารถรบัเอางานฝีมอืไปท าทีบ่า้น สรา้งรายไดใ้หชุ้มชนโดยรอบไดอ้กีทางหนึ่ง 

  ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋าอยูใ่นระดบัด ีกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote 

Bag) สามารถใชง้านไดจ้รงิ ส่วนกระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) นัน้อาจมรีปูแบบทีไ่มเ่หมาะสมที่

จะเป็นตน้แบบผลติ ควรเอาเสน้เอน็ตรงกลางกระเป๋าออก และแทนทีด่ว้ยการตดัต่อทีเ่ป็น

แนวทางเดยีวกบักระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag) เพื่อขายคู่กนั  
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  ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่งอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด เนื่องจากการจดั

วางลายตดัต่อสายกระเป๋าผา้ท าใหก้ระเป๋ามคีวามแขง็แรง รองรบัน ้าหนกัไดม้าก 

ตารางที4่.28 ตารางการประเมนิ ครัง้ที ่ 2 กลุ่มสเีขม้ (Dark tone)โดยผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการ   

 

 ต้นแบบเพื่อประเมิน ครัง้ท่ี  2  แบบท่ี 2 
แนวคดิ ผสม 

 
 

 
 กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง        80  20                         

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
อนัดบั
ความพึง
พอใจใน
ต้นแบบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
แปลผล 

1.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการ
ออกแบบ 

 5 มากทีสุ่ด  
 
 

อนัดบัท่ี 
1 

2.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละของ
ปรมิาณส ี

5 มากทีสุ่ด 

3.ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงาน
ประกอบ 

5 มากทีสุ่ด 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote 5 มากทีสุ่ด 
กระเป๋าทรงCase 4.6  มากทีสุ่ด 
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  4.6 มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.86 มากทีสุ่ด 
 

  จากตารางผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะว่า 

  ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบอยูใ่นระดบัทีม่ากทีสุ่ด เนื่องจาก

ใชเ้ศษผา้หลากหลายขนาดและหลายชิน้   
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  ความเหมาะสมด้านการจบัคู่สีและร้อยละของปรมิาณสีอยู่ในระดบัที่มากที่สุด โดย

ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็ว่า ปรมิาณรอ้ยละของสเีขม้กลุ่มนี้เหมาะสมกบัผา้แคนวาสสดี า ซึง่

อยูด่า้นกน้กระเป๋าท าใหด้แูลรกัษางา่ย    

  ความเหมาะสมด้านการออกแบบตกแต่งและงานประกอบอยู่ในระดบัทีม่ากที่สุด การ

สรา้งลายตดัต่อที่ผสมลายผ้าที่หลากหลายเขา้ด้วยกนั ได้แก่ ลายน ้าไหลและลายดอก การตี

เกล็ดจะช่วยเพิม่มูลค่าให้เศษผ้าพื้นไม่มลีายได้ การเข้าซปิแบบมทีี่หุ้มปลายซปิช่วยเพิม่ให้

กระเป๋าคงทนแขง็แรงมากขึน้  

ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋าอยู่ในระดบัทีม่ากทีสุ่ด   กระเป๋าทรง

ถุงผ้า (Tote Bag) อยู่ในระดับที่มากที่สุด เนื่องจากเป็นรูปทรงที่อยู่ในความนิยม 

กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้เพื่อออกงานได้ ควรลดขนาดความสูงของหูกระเป๋าขนาดเลก็ ส่วน

กระเป๋าใบขนาดใหญ่ควรท าใหส้ายกระเป๋ามคีวามยาวกว่านี้ กระเป๋าใส่ของ (Case  Bag) มี

ความเหมาะสมด้านรูปทรงและขนาดของกระเป๋าอยู่ในระดับที่มากที่สุด   เนื่องจากมกีาร

เลยีนแบบลายตดัต่อจากกระเป๋าทรงถุงผา้ (Tote Bag) ท าใหเ้พิม่มลูค่าเมือ่วางจ าหน่ายคู่กนั  

ความเหมาะสมด้านวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่งอยู่ในระดบัที่มากที่สุด  ด้วยสาย

กระเป๋าผา้ทีม่รีาคาต้นทุนไม่แพง พบัครึง่แลว้เยบ็ท าใหเ้กดิความแขง็แรงมากขึน้ สามารถซปิ

ขนาด 5 ซม.กบักระเป๋าทัง้สามขนาดได ้ 
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ตารางที4่.29  ตารางการประเมนิ ครัง้ที ่ 2  กลุ่มสจีดัจา้น (Vivid Tone) และสเีขม้ (Subdue tone)โดยผูเ้ช่ียวชาญและ

ผูป้ระกอบการ   

 

 ต้นแบบเพื่อประเมิน ครัง้ท่ี  2  แบบท่ี 3  
แนวคดิ ประกอบ 

 
 

 
กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง     80  20                        
 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
อนัดบั
ความพึง
พอใจใน
ต้นแบบ 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
แปลผล 

1.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการ
ออกแบบ 

4.6  มากทีสุ่ด  
 
 
อนัดบัท่ี 

2 

2.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละของ
ปรมิาณส ี

4.6   มากทีสุ่ด 

3.ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงาน
ประกอบ 

5 มากทีสุ่ด 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote 4.6  มากทีสุ่ด 

กระเป๋าทรงCase 5 มากทีสุ่ด 

5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  4.6  มากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.73 มากทีสุ่ด 

  จากตารางผูเ้ชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะว่า 

  ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบอยูใ่นระดบัทีม่ากทีสุ่ด  เนื่องจาก

ใชเ้ศษผา้ทีม่คีวามกวา้งหมดผนื  ทัง้นี้ควรค านึงถงึการตดัต่อดา้นขา้งดว้ยผา้พืน้ (เหมอืนแบบ
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ที ่ 1)     เนื่องจากหาเศษผา้ทีม่ขีนาดใหญ่เท่ากบัตนัแบบทีอ่อกแบบใหม้ลีายต่อกนัสองขา้งได้

ยาก และยากต่อท าการผลติต่อไปในอนาคต    ซึง่การออกแบบกระเป๋าทีใ่ชด้า้นขา้งประกบกนั

ตอ้งค านึงถงึลายตรงระหว่างรอยต่อดา้นขา้งใหม้คีวามต่อเนื่องกนัเพื่อความสวยงามเป็นส าคญั 

โดยในอนาคตหากใชเ้ศษผา้ขนาดใหญ่เท่าแบบกระเป๋าตน้แบบนี้จนหมด     จะท าใหชุ้มชนไม่ 

อยากผลติแบบน้ีต่อไปอกี   ควรออกแบบกรอบลายการตดัต่อบรเิวณตรงกลางกระเป๋า(เหมอืน

กระเป๋าแนวคดิผสม ) เพื่อใหชุ้มชนสามารถประยกุตใ์ชเ้ศษผา้ไดห้ลากหลายรปูรา่ง  

  ความเหมาะสมด้านการจบัคู่สีและร้อยละของปรมิาณสีอยู่ในระดบัที่มากที่สุด  โดย

ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็ว่ารอ้ยละของปรมิาณสใีนกลุ่มนี้ควรเป็นอตัราสสีดต่อสเีขม้ที่รอ้ยละ 

70ต่อ 30 และรอ้ยละ 80 ต่อ 20  

  ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงานประกอบ อยู่ในระดบัทีม่ากทีสุ่ด ดว้ย

การจดัวางสายกระเป๋าตดัต่อตามลายของผา้ทีเ่หมาะสม แต่ควรค านึงว่าเศษผา้ในกลุ่มนี้มลีาย

ผ้าหลากหลาย การวางสายกระเป๋าอาจบดบงัลายผ้า ส่วนงานประกอบนัน้มคีวามละเอยีด

เรยีบรอ้ย และมกีระเป๋าดา้นในเพื่อเพิม่การใชส้อย  

 ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋าอยู่ในระดบัที่มากทีสุ่ด  กระเป๋าทรง

ถุงผ้า (Tote Bag) อยู่ในระดบัที่มากที่สุด เนื่องจากกระเป๋าขนาดกลางซึ่งเป็นขนาดที่ขึ้น

ต้นแบบเหมาะสมกบัการใช้งานของกลุ่มคนทัว่ไป กระเป๋าขนาดเล็กมคีวามน่าสนใจมาก มี

ความกระทดัรดัและใช้งานง่าย ทัง้น้ีการใช้สายคาดรูปแบบน้ีกบักระเป๋าผ้านัน้ไม่เหมาะสม 

เนื่องจากท าใหเ้กดิภาพลกัษณ์ทีว่างไวไ้ดแ้ก่ ดทูนัสมยั (Modern) และ มวีฒันธรรม (Cultured) 

เปลีย่นไป ซึง่อาจกลายเป็นภาพลกัษณ์กฬีาหรอืไม่เป็นทางการ จงึไม่ควรท าสายคลอ้งคาดกบั

ใบขนาดใหญ่ ส่วนต าแหน่งของหคูลอ้งสายคาดส าหรบัขนาดเลก็และขนาดใหญ่ ควรอยู่สูงกว่า

นี้ เพื่อป้องกนัสายพลกิเมือ่สะพาย 

ความเหมาะสมด้านวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่งอยู่ในระดบัที่มากที่สุด  ด้วยสาย

กระเป๋าผา้ทีม่รีาคาตน้ทุนไมแ่พง เมือ่พบัครึง่แลว้เยบ็ท าใหเ้กดิความแขง็แรงมากขึน้ การเล่นสี

สลบัสรีะหว่างสายกบัซปิ ช่วยเพิม่ความน่าสนใจมากขึน้ สามารถซปิขนาด 5 ซม.กบักระเป๋า

ทัง้สามขนาดได ้
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  สรุปผลการประเมนิผลในความเหมาะสมด้านขนาดของกระเป๋า เพื่อใช้เป็นฐานขอ้มูล

ในการผลติด้วยชุมชนเองในอนาคต  โดยผู้วจิยัได้ให้ผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 คน ประเมนิแม่แบบ

กระดาษ ดงันี้ 

ตารางที4่.30 ตารางประเมนิขนาดกระเป๋าทีอ่อกแบบจากแนวคดิเลยีนลาย ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หมาย
เหตุ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

 
 

เลยีนลาย 

 

ขนาดเลก็     
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.   0 0 3 100 8 

ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10ซม.     3 100 0 0  
ความกวา้ง 25  ซม.      3 100 0 0  
ความสงู 18 ซม.      3 100 0 0  
ความหนา 10  ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  18 ซม. 3 100 0 0  

ขนาดกลาง     
หกูระเป๋าสงู 20 ซม.    3 100 0 0  
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 15ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้ง  35 ซม.      3 100 0 0  
ความสงู 25 ซม.      3 100 0 0  
ความหนาฐาน  15 ซม.  3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 3 100 0 0  

ขนาดใหญ่  (ต้นแบบ) 
หกูระเป๋าสงู  25 ซม.    3 100 0 0  
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 15ซม.    3 100 0 0  
ความกวา้ง 45 ซม.  3 100 0 0  
ความสงู 30 ซม.   3 100 0 0  
ความหนา  18 ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  35 ซม. 3 100 0 0  
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ตารางที4่.31 ตารางประเมนิขนาดกระเป๋าทีอ่อกแบบจากแนวคดิผสม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หมาย
เหตุ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

  
 
 

ผสม 

 

ขนาดเลก็  (ต้นแบบ) 
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.   0 0 3 100 8 ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10ซม.       3 100 0 0  
ความกวา้ง 25  ซม.      3 100 0 0  
ความสงู 16 ซม.      3 100 0 0  
ความหนา 10  ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  20 ซม. 3 100 0 0  
ขนาดกลาง   
หกูระเป๋าสงู 15  ซม.  3 100 0 0  
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 15 ซม.       3 100 0 0 10 

ซม. 
ความกวา้ง 35  ซม.      3 100 0 0  
ความสงู 25 ซม.      3 100 0 0  
ความหนา 15  ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 3 100 0 0  
ขนาดใหญ่   
หกูระเป๋าสงู 25  ซม. 3 100 0 0  
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 16 ซม.     3 100 0 0  
ความกวา้ง 45 ซม.  3 100 0 0  
ความสงู 30 ซม.   3 100 0 0  
ความหนา  18 ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  30 ซม. 3 100 0 0  
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ตารางที ่4.32 ตารางประเมนิขนาดกระเป๋าทีอ่อกแบบจากแนวคดิประกอบ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หมาย
เหตุ จ านวน ร้อยละ จ านวน จ านวน 

 
   
 
 

ประกอบ 

 

ขนาดเลก็    
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.   0 0 3 100 8 ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง  12ซม.       3 100 0 0  
ความกวา้ง 22  ซม.      3 100 0 0  
ความสงู 18 ซม.      3 100 0 0  
ความหนา 10  ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  18 ซม. 3 100 0 0  

ขนาดกลาง  (ต้นแบบ) 
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.    0 0 3 100 10 

ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12ซม.       3 100 0 0  
ความกวา้ง 32  ซม.      3 100 0 0  
ความสงู 25 ซม.      3 100 0 0  
ความหนา 15  ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 3 100 0 0  
ขนาดใหญ่   
หกูระเป๋าสงู 12  ซม. 0 0 3 100 10 

ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12ซม.       3 100 0 0  
ความกวา้ง 42 ซม.  3 100 0 0  
ความสงู 30 ซม.   3 100 0 0  
ความหนา  18 ซม. 3 100 0 0  
ความกวา้งฐาน  30 ซม. 3 100 0 0  

 

  ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะว่าหากผลิตแบบกระเป๋าเพื่อจ าหน่ายจรงิตามขนาดที่

ก าหนดไวข้า้งต้น อาจต้องมกีารปรบัแก้อกีครัง้หนึ่ง เนื่องจากการเยบ็ผา้ต้องเผื่อเยบ็และเผื่อ
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การถ่วงน ้าหนกั  ทัง้น้ีกระเป๋าใบขนาดใหญ่ของทัง้สามแนวคดิ ควรท าการเยบ็กดเศษผา้กบัซบั

ในใยสงัเคราะหเ์พื่อความคงทนแขง็แรง 

ข้อเสนอแนะและประเดน็อ่ืนๆนอกเหนือจากแบบประเมิน  

 ผูว้จิยัสรปุผลขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ ดงันี้ 

1. กระเป๋าทัง้สามแบบมกีารสื่อสารด้วยอารมณ์และบรรยากาศของงานเป็นไปตามที่

ก าหนด ได้แก่ Modern (ดูทนัสมยั) Cultured (มวีฒันธรรม) และมคีวามเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

2. แนวความคดิในการออกแบบ ทัง้สามแนวคดิ เกดิจากความเขา้ใจในทีม่าทีไ่ปของเศษ

ผา้ ประยกุตเ์ป็นรปูธรรมใหชุ้มชนน าไปใชไ้ด ้ 

3. ควรค านึงถงึภาพรวมในการวางจ าหน่ายผลติภณัฑ์บนชัน้วางของใหม้คีวามเป็นหนึ่ง

เดยีวกนัทัง้ลายตดัต่อ เช่นควรเป็นลายตดัต่อแนวทะแยงเหมอืนกนัทุกแบบ  หรอือาจผลติเพื่อ

จ าหน่ายกระเป๋าทัง้สามแบบน้ีต่างวาระ เช่น ผลติเป็นคอลเลคชัน่ประจ าฤดกูาล เป็นตน้  

4. กลุ่มสแีละปรมิาณการใช้สขีองแต่ละกลุ่มมคีวามเหมาะสมทุกกลุ่มส ี แต่ควรเฉลี่ยจดั

ปรมิาณสคี่ากลางให้ท่ากนัหรอืไม่แตกต่างกนัมากนัก เพื่อให้มองภาพรวมเป็นหนึ่งเดยีวมาก

ขึน้เมือ่วางจ าหน่ายในรา้นเดยีวกนั   

5. ควรท าป้ายประกอบภาษาไทยและภาษาองักฤษเพื่ออธบิายสนิคา้ เช่น ตราสนิคา้ การ

ดูแลรกัษาความสะอาด และป้ายประกอบเพื่อประชาสมัพนัธชุ์มชน เพื่อให้เกดิความรูส้กึถงึ

คุณค่าและความงดงามของผา้ทอมากขึน้  

6. ควรผลิตถุงผ้าดบิหรอืถุงผ้าสปนับอล มกีารติดป้ายร้านด้วยการสกรนี ซึ่งเป็นสิง่ที่

ชุมชนสามารถผลติไดเ้อง เพื่อใชใ้นเป็นสิง่ห่อหุม้ผลติภณัฑเ์พื่อขาย และเพื่อใชใ้นการจดัเก็บ

รกัษากระเป๋าผา้ ทัง้ยงัเป็นการท าใหรู้ส้กึถงึความมคีุณค่าและมมีลูค่าเพิม่ขึน้ 

4.6 ผลการประเมินต้นแบบโดยกลุ่มตวัอย่าง  

  ผูว้จิยัไดน้ าเอาตน้แบบไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 คน ท าการประเมนิความ

เหมาะสมและความพงึพอใจในผลติภณัฑต์น้แบบ  

  กลุ่มที ่1   กลุ่มเป้าหมายหลกั ไดแ้ก่ กลุ่มคนเมอืง   ท าการส ารวจ ณ  งานแอ่วมว่น
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เมอืงเหนือ อมิพเีรยีลส าโรง ในวนัที ่6 มนีาคม 2559  มจี านวนผูป้ระเมนิ 25 คน   

  กลุ่มที ่2  กลุ่มเป้าหมายรอง ไดแ้ก่ กลุ่มคนน่าน ท าการส ารวจ ณ งานมหกรรมผา้ทอ

และเครือ่งเงนิเมอืงน่าน ครัง้ที ่3  ณ ขว่งเมอืงน่านในวนัที ่ 12-16 กุมภาพนัธ ์2559 โดยผูว้จิยั

ไดร้บัเชญิจากอุตสาหกรรมจงัหวดัน่าน ใหท้ าการแสดงผลงานวจิยัการออกแบบสรา้งสรรคใ์น

งาน มจี านวนผูป้ระเมนิ 25 คน  

ตารางที4่.33 ตารางการประเมนิครัง้ที2่ กลุ่มสอ่ีอน(Pale) และสอ่ีอนมาก(Very Pale)   โดยกลุ่มตวัอย่าง   

 

ภาพต้นแบบเพ่ือประเมิน    
แนวคดิ เลยีนลาย 

 
 

  
กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคีา่กลาง          90 10                                

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
แปลผล 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
น่าน 
25 
คน 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
น่าน 
25 
คน 

1.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ  4.5 4.1 มาก
ทีสุ่ด 

มาก 

2.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละของปรมิาณส ี 4.6 4 มาก
ทีสุ่ด 

มาก 

3. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงานประกอบ 4.2 3.8 มาก มาก 
4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    

กระเป๋าทรงTote 4.2 4 มาก มาก 
กระเป๋าทรงCase 4.6 3.8 มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  4.1 4 มาก มาก 
ค่าเฉลีย่รวม 4.36 3.95 มาก

ทีสุ่ด 
มาก 
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จากตารางกลุ่มตวัอย่างผู้ประเมนิมขี้อเสนอแนะว่าลายผ้ามคีวามสวยงามและโทนสี

ของการจบัคู่สมีสีวยงาม แต่สทีีม่คี่าอ่อนไมค่วรจดัไวใ้นต าแหน่งกน้กระเป๋าเน่ืองจากกระเป๋าผา้

นัน้จะสกปรกไดง้า่ย 

ตารางที4่.34 ตารางการประเมนิครัง้ที2่ กลุ่มสเีขม้ (Dark tone) โดยกลุ่มตวัอย่าง   

 
ภาพต้นแบบเพ่ือประเมิน     

แนวคดิ ผสม 

 
 

 
 กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง        80  20                         

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
แปลผล 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
น่าน 
25 
คน 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
น่าน 
25 
คน 

1.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ  4.6 4.4 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

2.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละของปรมิาณ
ส ี 

4.6 4.2 มาก มาก
ทีสุ่ด 

3. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงาน
ประกอบ 

4.6 4.6 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote 4.6 4.7 มาก

ทีสุ่ด 
มาก
ทีสุ่ด 

กระเป๋าทรงCase 4.4 4.6 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  4.4 4.4 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.53 4.48 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 
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  จากตารางกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามคดิเหน็ว่าการวางลายตดัต่อมคีวามแปลกใหมน่่าสนใจ 
ท าใหไ้ม่รูส้กึว่าเป็นการน าเศษผา้มาสรา้งสรรค ์รปูแบบของกระเป๋ามคีวามน่าสนใจ ขนาดของ
กระเป๋าเหมาะสมกบัการน าไปใชเ้มือ่ออกงานหรอืใชถ้อืเมือ่สวมผา้ซิน่  
ตารางที4่.35 ตารางการประเมนิครัง้ที2่ กลุ่มสจีดัจา้น (Vivid Tone) และสเีขม้ (Subdue tone) โดยกลุ่มตวัอย่าง   

 

ภาพต้นแบบเพ่ือประเมิน     
แนวคดิ ประกอบ 

 
 

 
กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง     80  20                        

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
ค่าเฉล่ีย 

 
แปลผล 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
น่าน 
25 
คน 

คน
เมือง 
25 
คน 

คน
น่าน 
25 
คน 

1.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ  4.4 4.3 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

2.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละของปรมิาณ
ส ี 

4.1 4.7 มาก มาก
ทีสุ่ด 

3. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่งและงาน
ประกอบ 

4.6 4.6 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote 4.7 4.8 มาก

ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

กระเป๋าทรงCase 4.6 4.6 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  4.4 4.4 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่รวม 4.46 4.50 มาก
ทีสุ่ด 

มาก
ทีสุ่ด 
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  จากตารางกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามคดิเหน็ว่าผา้ทอทีน่ ามาใชใ้นการออกแบบเป็นผา้ทอมี

เอกลกัษณ์ชดัเจนงานของผา้ไทลื้อ สามารถบ่งบอกถงึอตัลกัษณ์ของเมอืงน่านได้เป็นอย่างด ี

การออกแบบมคีวามรว่มสมยัเหมาะสมกบัวยัท างาน  ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละ

ของปรมิาณส ีกลุ่มคนน่านใหค้่าเฉลีย่ของสมีากกว่า วเิคราะหไ์ดว้่า กลุ่มคนน่านชอบสจีดัจา้น

เมื่อเลอืกถอืกระเป๋ากบัผ้าถุงสสีนัต่างๆเมื่อออกงาน จะได้รบัความสนใจ ส่วนประเดน็อื่นนัน้ 

ไมแ่ตกต่างกนัมากนกั 

  สรปุในส่วนนี้ พบว่า ผูว้จิยัสามารถตอบวตัถุประสงคใ์นการน าเสนอรปูแบบผลงานการ

ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าทอเหลอืใช ้จากผลการประเมนิต้นแบบ

จากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการ และผลการประเมินต้นแบบโดยกลุ่มตัวอย่าง  พบว่า

ค่าเฉลี่ยของกระเป๋าตามแนวคิดผสม มีความเหมาะสมมากที่สุด  ด้วยการตัดต่อเศษผ้า

หลากหลายชิ้น สามารถใช้เศษผ้าได้หลายรูปร่างและหลายขนาด ท าให้เกดิความแปลกใหม ่

น่าสนใจมากขึน้ กลุ่มสจีากต้นแบบจรงิและภาพร่างทีเ่หมาะสมในปรมิาณรอ้ยละ การตกแต่ง

ทัง้หลากหลายทัง้การตดัต่อลายผา้และการตเีกลด็ มรีปูร่างรปูทรงทีม่ขีนาดเหมาะสม และดว้ย

วสัดุประกอบทีม่คีุณภาพ จงึท าใหก้ระเป๋าต้นแบบน้ีเหมาะสมทีจ่ะน าไปผลติเพื่อจ าหน่ายมาก

ทีสุ่ดในทัง้สามแบบ ทัง้น้ีกระเป๋าอกีสองแบบยงัต้องท าการปรบัแบบและพฒันารปูแบบในการ

ตดัต่อต่อไป 
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  บทท่ี 5 

สรปุผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  การวจิยัเรือ่งแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท

กระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใช:้ กรณีศกึษาผา้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้ อ.ปวั  จงัหวดัน่าน 

มวีตัถุประสงค์เพื่อคน้หาแนวทางในการสรา้งมูลค่าเพิม่ด้วยการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่

ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้จากกระบวนการตดัและเพื่อน าเสนอรูปแบบ

ผลงานการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใช ้ ซึง่คน้พบ

ว่า มหีลากหลายแนวคดิเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ จงึได้ท าการท าแบบสอบถาม 

ผูเ้ชีย่วชาญ อนัได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบการและกลุ่มเป้าหมาย  จากนัน้ผู้วจิยัจงึน า

ข้อมูลทัง้หมดมาสังเคราะห์เพื่อคัดเลือกวิธีการที่ดีที่สุดเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

ศกัยภาพการออกแบบกระเป๋าใหแ้กชุ้มชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ โดยสามารถสรปุไดด้งันี้ 

 

1. วิธีการในการวิจยัเพ่ือพฒันาศกัยภาพการออกแบบของชุมชน 

1.1  ลงพืน้ทีศ่กึษาและวเิคราะหข์อ้มลูของชุมชน  

ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์ศกัยภาพการออกแบบและการผลติที่ชุมชนท าได้ โดย

ชุมชนสามารถผลติเสื้อผ้าทัง้สตรแีละเสื้อผ้าบุรุษได้  มชี่างฝีมอืที่สามารถท างานประดษิฐ ์

งานปกั  ผูว้จิยัจงึค้นหาการตกแต่งเสื้อผ้าที่เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัน ามาประยุกต์ใช้กบัการ

ออกแบบตกแต่งผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า ได้แก่ การตเีกลด็ การปกัหรอืเดนิด้าย

และการตดัต่อ โดยเป็นการตกแต่งทีไ่ม่ยาก คนโดยรอบสามารถรบังานไปท าทีบ่า้นได้เป็น

การกระจายรายไดอ้กีทางหนึ่ง อกีทัง้ต้องท าการส ารวจต้นทุนทางวสัดุของชุมชน ว่ามวีสัดุ

พืน้ถิน่ใดบา้งทีส่ามารถหาไดเ้อง จะท าใหชุ้มชนไมต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่นและอยูไ่ดเ้องอยา่งยัง่ยนื 

จากนัน้ท าการศกึษาวเิคราะห์เศษผ้าของชุมชน ได้แก่ ผ้าฝ้ายทอ ผา้ฝ้ายผสม

ไหมประดษิฐ ์ไหมประดษิฐต์ามล าดบั  โดยมลีวดลายไดแ้ก่ ลายน ้าไหล ลายเกาะยอด ลาย

ดอกไม ้ลายธาตุเป็นต้น สามารถแบ่งกลุ่มขนาดและรูปร่างของเศษผ้าไดแ้ก่เศษผา้รูปร่าง

สีเ่หลี่ยมผนืผา้ขนาดใหญ่   เศษผา้รปูร่างสเีหลีย่มผนืผ้าขนาดกลางและขนาดเลก็และเศษ

ผ้ารูปร่างสามเหลี่ยม  ตามล าดบั ทัง้นี้สามารถแบ่งปรมิาณกลุ่มสขีองเศษผ้าตามทฤษฎีสี
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และสเกลภาพของโคบายาช ิไดแ้ก่ เศษผา้กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น (Vivid Tone and 

Subdue tone) เศษผ้ากลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone and Very Pale 

Tone)   และเศษผา้กลุ่มสเีขม้จดั (Dark tone) ตามล าดบั   

1.2 ส ารวจความตอ้งการของชุมชนและความตอ้งการของกลุ่มผูบ้รโิภค 

  ชุมชนมคีวามตอ้งการผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าทีม่แีม่แบบตดัไม่ยาก เขา้ใจ

ได้ง่ายหรือมกีระบวนการผลิตที่ไม่ซบัซ้อน  และสามารถกระจายงานและแนวทางการ

พฒันาการออกแบบให้แก่คนโดยรอบในชุมชนเช่น คนเฒ่าหรือนักเรียนนักศึกษาที่หา

รายไดพ้เิศษ   

กลุ่มผูบ้รโิภค ไดแ้ก่ กลุ่มคนเมอืงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั และกลุ่มคนน่านเป็น

กลุ่มเป้าหมายรอง โดยเหน็ว่ากลุ่มคนเมอืงจะสามารถรบัรูแ้ละยอมรบัในผลติภณัฑร์ปูแบบ

ใหมไ่ดเ้รว็กว่ากลุ่มคนน่าน อกีทัง้ยงัมโีอกาสในการจ าหน่ายไดม้ากกว่าและไดร้าคามลูค่าที่

สงูกว่า โดยกลุ่มนี้มคีวามตระหนกัรูใ้นคุณค่าของเศษผา้ทออยา่งมาก  มคีวามตอ้งการ

รปูแบบทีช่ื่นชอบเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคอืสสีนั และประโยชน์ใชส้อย มคีวามชื่นชอบสี

เขม้จดั (Dark tone) ตอ้งการงานตดัเยบ็ทีป่ระณตี และมวีสัดุทีด่เีหมาะสมกบัโอกาสการใช้

สอย ทางดา้นขนาดของกระเป๋ากลุ่มเป้าหมายมคีวามตอ้งการกระเป๋าขนาดกลางมากทีสุ่ด 

เพื่อใชใ้ส่ของใชไ้ดห้ลากหลายโอกาส ทัง้นี้ผูว้จิยัท าการผลติตน้แบบกระดาษทัง้สามขนาด 

และผลติตน้แบบจรงิตามความเหมาะสม เพื่อหลากหลาย เกดิโอกาสในการจ าหน่ายไดม้าก

ขึน้    

1.3 ก าหนดรปูแบบในการพฒันาผลติภณัฑ ์ 

  ก าหนดใหเ้ป็นรปูแบบของผลติภณัฑแ์บบตลาดเดมิ ผลติภณัฑใ์หม่  โดยกลุ่มตลาด

เดมิทีซ่ือ้สนิคา้ประเภทเสือ้ผา้ของชุมชน   

1.4 ก าหนดภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หม่ 

  การสื่อสารด้วยอารมณ์และบรรยากาศของงาน  ได้แก่ Modern (ดูทนัสมยั)   

Cultured (มวีฒันธรรม) โดยต้องการสื่อให้เห็นงานออกแบบที่ทนัสมยัแต่ สะท้อน

ศิลปวฒันธรรมอนัดงีามของเมอืงน่าน  จงึหยบิน าการสบืทอดลวดลายการทอผ้ามาเป็น 

แรงบนัดาลใจในการออกแบบ   
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2. แนวทางในการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท

กระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลือใช้จากกระบวนการตดั    

องคป์ระกอบในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑก์ระเป๋าท่ีท าจากเศษผ้า 

ผูว้จิยัสรุปองคป์ระกอบในสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บัผลติภณัฑก์ระเป๋าทีท่ าจากเศษผา้ที่

ออกแบบ จากการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญและกลุ่มผูบ้รโิภค  ไดแ้ก่ 

1. การน าเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ – มกีารใชเ้ศษผา้อย่างคุม้ค่าเหมาะสมโดย

เน้นใชล้วดลายของเศษผา้ทีโ่ดดเด่นบ่งบอกถงึเอกลกัษณ์ชุมชน เช่น ลายน ้าไหล ลายดอก

และลายขอประแจ 

2. การจบัคู่สแีละการก าหนดรอ้ยละของส ี–  จดักลุ่มสแีละก าหนดรอ้ยละปรมิาณ

ของสผี้าในปรมิาณที่เหมาะสม  ควรใชส้ทีี่มคี่ากลางเช่น สดี า หรอืน ้าตาล เป็นตวัเชื่อมสี

ของผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบจากเศษผ้าหลายกลุ่มสี  เพื่อให้เกิดเป็นภาพรวมในการวาง

จ าหน่ายผลติภณัฑบ์นชัน้วางของทีม่คีวามเป็นหน่ึงเดยีวกนั ซึง่ปรมิาณสขีองเศษผา้ต่อสคี่า

กลางไมค่วรเกนิรอ้ยละ 70 ต่อ รอ้ยละ 30  โดยผูว้จิยัไดท้ าตารางภาพต้นแบบการใช้รอ้ยละ

ปรมิาณของสจีากเศษผา้และการจบัคู่เศษผา้ใหแ้ก่ชุมชนเพื่อน าไปประยุกต์และพฒันาใชต่้อ

ได ้(ตามเอกสารในภาคผนวก ก) 

3. การออกแบบตกแต่งและงานประกอบ –  ท าการตกแต่งทีเ่หมาะสมกบัศกัยภาพ

เดมิทีม่ขีองชุมชนคอืการตดัเยบ็เสือ้ผา้  ดงันัน้ในการตกแต่งกระเป๋า ผูว้จิยัจงึเลอืกแนวทาง

ในการตกแต่งจากการตกแต่งเสื้อผ้า โดยใช้การตัดต่อเศษผ้าแนวทะแยงที่เลียนแบบ

ลกัษณะการวางลายผา้ของชุมชน  การปกัดา้ยไหมเพื่อเลยีนแบบลายผา้ และการตเีกลด็ผา้ 

4.  รปูทรงและขนาดของกระเป๋า   -  รูปทรงทีเ่หมาะสมที่สุดไดแ้ก่กระเป๋าทรงถุง

ผา้(Tote Bag)  และกระเป๋าใส่ของ(Case Bag) เนื่องจากเป็นรปูทรงสเีหลี่ยมทีไ่ม่มคีวาม

ซบัซอ้นในแมแ่บบ สามารถท าไดง้า่ยและสามารถขยายขนาดได ้ มคีวามเหมาะสมกบัความ

ต้องการและการใช้ในชวีติประจ าวนัของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้วจิยัได้ท าตารางขนาดของ

กระเป๋าใหแ้ก่ชุมชนเพื่อน าไปประยกุตแ์ละพฒันาใชต่้อได้ ( ตามเอกสารในภาคผนวก ข)  

   จากผลการประเมินพบว่าชุมชนบ้านเฮี้ยควรเน้นผลิตกระเป๋าขนาดกลาง 

รองลงมาคือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่เป็นล าดับท้ายสุด ตามล าดับความต้องการของ
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ผู้บรโิภค เนื่องจากเศษผ้าของชุมชนมลีกัษณะบางหรอืหากต้องท าการตัดต่อกันหลาย

ชิน้ส่วน เมือ่ตดัต่อชิน้ใหญ่ อาจไม่แขง็แรงหรอืรบัน ้าหนักของทีใ่ส่ได ้ต้องมผีา้แขง็หรอืพลา

สตดิรองชัน้เยบ็กดเพื่อให้เกดิความหนา ซึ่งจะท าให้เสยีคุณค่าของลวดลายบนเศษผ้าไป 

ทัง้นี้เพื่อความสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ใหม่ของผลติภณัฑใ์หม่ทีต่้องการใหส้ื่อสารอารมณ์ 

Modern (ดทูนัสมยั)และ cultured (มวีฒันธรรม)  หรอืการน าเสนอความสวยงามของลายผา้ 

งานฝีมอืของชุมชนและที่มาที่ไปของการทอผ้า  มากกว่าการขายที่หลากหลายแบบของ

กระเป๋า    อกีทัง้กระเป๋าขนาดเลก็นัน้สามารถจ าหน่ายออกไดง้่ายมากกว่ากระเป๋าใบใหญ่ 

และผลติไดง้า่ยมากกว่า  

5. วสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง  -   ควรเป็นวสัดุที่หาได้ง่ายในชุมชน หรอืเป็น

วสัดุ อะไหล่ทีส่ามารถท าการประกอบไดด้ว้ยจกัรเยบ็ผา้ เป็นวสัดุทีม่ตี้นทุนไม่สูง ประกอบ

เช่น ผ้าแคนวาส สายผ้าแบบคอตตอน ซปิพลาสตกิและหวัซปิ ด้ายไหม เอ็นแขง็และฐาน

พลาสติกเพื่อเพิม่ความคงทน เมื่อประกอบตวักระเป๋าที่ออกแบบท าให้สามารถตัง้ราคา

จ าหน่ายไดส้งูขึน้ 

ผู้วิจ ัยสรุปผลจากค่าเฉลี่ยการประเมินผลงานต้นแบบผลงานการออกแบบ

ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอเหลอืใช้เพื่อน าเสนอ จ านวน 3 แบบ

จาก 3 แนวคดิ โดยผูเ้ชีย่วชาญ ผูป้ระกอบการ และกลุ่มผูบ้รโิภค เรยีงตามล าดบั ดงันี้ 

  ล าดบัที่ 1 แนวทางการตดัต่อที่เกดิจากแนวคดิ “ผสม”  หรอืการตดัต่อผสมผสาน

เศษผ้าทอ โดยใช้เศษผ้าหลากหลายรูปร่างมากที่สุด ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปร่าง

สามเหลีย่มและสี่เหลี่ยมขนาดเลก็  ใช้ศกัยภาพของชุมขนทางด้านการตดัเยบ็และตกแต่ง

เครือ่งแต่งกายมาประยกุต ์ไดแ้ก่ การตเีกลด็ผา้ การตดัต่อแนวทะแยง     
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รปูร่างของ
เศษผา้ทีใ่ช ้

กลุ่มส ี รายละเอยีดการ
ตกแต่ง 

วสัดุประกอบ ตน้แบบ
ผลติภณัฑ ์

Tote Bag 
 
 
 
 
 
Case Bag 

 

กลุ่มสเีขม้จดั 
(Dark Tone) 

 
 
กลุ่มสขีองเศษผา้  

: สคี่ากลาง        
 80 : 20 

 
 

การตดัต่อ 

 
การตเีกลด็ผา้ 

 

ผา้แคนวาสสี
เทาและสดี า
เบอร ์14 หรอื
ขนาด14 oz. 

สายผา้  
ผา้คอตตอน 
กระดุมแป๊ก 
ใยสงัเคราะห ์
ซปิผา้ หวัซปิ 

 
 
 
 

  ล าดบัที่ 2  แนวทางทีเ่กดิจากแนวคดิ “ประกอบ”  หรอืการประกอบเศษผ้าทอกบั

วสัดุประกอบอื่น ไดแ้ก่ผา้แคนวาส หรอืการวางสายกระเป๋าเพื่อประกอบร่างของวสัดุต่างๆ

เขา้ดว้ยกนั โดยเหมาะสมกบัเศษผา้รปูร่างสีเ่หลีย่มขนาดกลางและขนาดเลก็หรอืเศษผา้รปู

สามเหลีย่ม  

รปูร่างของ
เศษผา้ทีใ่ช ้

กลุ่มส ี รายละเอยีดการ
ตกแต่ง 

วสัดุประกอบ ตน้แบบ
ผลติภณัฑ ์

Tote Bag 
 
 
 
 
 
Case Bag 

กลุ่มสจีดัจา้นและ
กลุ่มสหีม่น (Vivid 
Tone and 
Subdue tone) 

   
กลุ่มสขีองเศษผา้  

: สคี่ากลาง     
80 : 20 

 
 

การตดัต่อ 
แ ล ะ ก า ร ว า ง
ประกอบเยบ็ตดิ 

 

ผา้แคนวาสสี
เทาและสดี า
เบอร ์14   
สายผา้  

ผา้คอตตอน 
กระดุมแป๊ก 
ใยสงัเคราะห ์
ซปิผา้ หวัซปิ 
อะไหล่รปู
สีเ่หลีย่มและ
ตะขอเกีย่วรปู

คอหมา 
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 ล าดบัที่ 3 ได้แก่ แนวทางทีเ่กดิจากแนวคดิ “เลยีนลาย หรอื การสรา้งลายตกแต่ง

เดนิไหมหรอืด้ายปกัมอืและตดัต่อและการเยบ็ด้วยการเลยีนแบบลายของเศษผ้าเดมิ  ซึ่ง

เหมาะสมกบัการใชเ้ศษผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ขนาดใหญ่ 

 

รปูร่างของเศษ
ผา้ทีใ่ช ้

กลุ่มส ี รายละเอยีด
การตกแต่ง 

วสัดุประกอบ ตน้แบบผลติภณัฑ ์

Tote Bag 
 
 
 
 
 
Case Bag 

 

กลุ่มสโีทนอ่อน 
และกลุ่มสอ่ีอน
มาก (Pale tone 
and Very Pale 

Tone) 

 
กลุ่มสขีองเศษผา้  

: สคี่ากลาง     
80 : 20 

 
 

การเลียนลาย
ผ้าด้วยการปกั
เ ดิน เ ส้นด้ า ย
ต า ม ล า ย น ้ า
ไหล 

 

ผา้แคนวาสสี
มว่งเบอร ์14 
หรอืขนาด 
14 oz. สาย
ผา้ ผา้

คอตตอน 
กระดุมแป๊ก 

ดา้ย
สงัเคราะห ์
ใยสงัเคราะห ์
ซปิผา้ หวัซปิ 

 

 
 

 
 

2. อภิปรายงานวิจยั 

จากวตัถุประสงค์ของงานวจิยั  ขอ้ที่ 1 เพื่อคน้หาแนวทางในการสรา้งมูลค่าเพิม่

ดว้ยการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผ้าทอเหลอืใช้จากกระบวนการตดัให้แก่ชุมชน

บา้นเฮีย้ อ าเภอปวั จงัหวดัน่าน  ผลการวจิยั พบว่า  องคป์ระกอบของแนวทางในการสรา้ง

มลูค่าเพิม่ดว้ยการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชข้อง

ชุมชนบา้นเฮีย้ มตีามประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

2.1 การน าเศษผ้าไปใช้ในการออกแบบ สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปิยะนุช  

กมลวศิษิฎ ์(2552) ทีพ่บว่า การจดักลุ่มและสรา้งเกณฑใ์นการเลอืกเศษผา้ตามขนาดจะช่วย

ให้สามารถน าเศษผ้าไปใช้ออกแบบและประยุกต์ได้ง่ายมากขึ้น อีกทัง้ผลการวิจยัยัง
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สอดคลอ้งกบัรตัรลกัษณ์ ปญัจวุฒพิฒัน์ (2551) ทีว่่า การเลอืกเศษผา้ไปใชใ้นการออกแบบ 

ต้องเป็นเศษผ้าไม่เป้ือน สกปรก สไีม่ตก ไม่มตี าหนิจากการทอหรอืยอ้ม เพราะจะมผีลต่อ

อารมณ์ความรูส้กึของผูซ้ือ้ 

2.2 การจบัคู่สแีละการก าหนดรอ้ยละของสี สอดคล้องกบังานวจิยัของจรสัพมิพ ์ 

วงัเยน็ (2554) ทีว่่า การวเิคราะหล์กัษณะของผา้ ไดแ้ก่ ลวดลาย ส ีและวธิกีารผลติ จะช่วย

ใหง้า่ยต่อการน าไปใชใ้นการออกแบบมากขึน้   

2.3 การออกแบบตกแต่งและงานประกอบ สอดคล้องกับงานวิจยัของสิงหา 

ปรารมภ  และนิรชั สุดสงัข ์(2554) เรื่องการสรา้งแนวคดิในการออกแบบ กรอบการ

ออกแบบก่อนผลิตจริง จะช่วยให้มีทิศทางในการออกแบบได้ดีขึ้นและเป็นการก าหนด

ภาพลกัษณ์ใหมใ่หส้นิคา้ของชุมชน มลีกัษณ์ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ  

2.4 รปูทรงและขนาดของกระเป๋า และวสัดุประกอบและวสัดุตกแต่ง สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พลวตั เพชรนารถ และวจ ีอนิทรกัษ์ (2551) ทีว่่างานออกแบบทีเ่หมาะสมกบั

ชุมชนต้องมขีัน้ตอนการผลติที่ไม่ซบัซอ้นมากนัก สามารถผลติได้ภายในชุมชน เป็นวสัดุ

ประกอบทีห่าไดใ้นชุมชน และยงัสามารถพฒันาแนวคดิและรปูแบบจากผลติภณัฑน์ี้เพื่อให้

ไดผ้ลติภณัฑร์ปูแบบใหมไ่ด ้ 

  จากวตัถุประสงค์ของงานวจิยั  ขอ้ที่ 2 เพื่อน าเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบ

ผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าทอเหลอืใช ้ ผลการวจิยัพบว่า การออกแบบ

ต้นแบบผลติภณัฑเ์พื่อเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้แก่ชุมชนน าไปประยุกต์เพื่อจ าหน่าย 

และการส่งเสรมิใหชุ้มชนท าความเขา้ใจในกระบวนการออกแบบ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ

ปุณฑรกิา สุคนธสงิห์  (2556)  การพฒันาศกัยภาพของชุมชน ต้องศกึษาศกัยภาพและ

ความตอ้งการเดมิของชุมชนเป็นทีต่ ัง้ การสรา้งตน้แบบใหเ้หน็เป็นรปูธรรมจะส่งผลใหชุ้มชน

เกดิประสทิธภิาพในการเรยีนรูแ้ละเขา้ใจสามารถพฒันาศกัยภาพในการออกแบบของชุมชน

ไดอ้ย่างเป็นระบบขัน้ตอน    ทัง้ยงัสามารถผลติจ าหน่ายเอง สรา้งคุณค่าและเกดิเป็นการ

พฒันาทีเ่ป็นแบบอยา่งใหแ้ก่คนในชุมชนอยา่งยัง่ยนื 
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3. ข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงานวิจยั เริม่จากการเกบ็ขอ้มูลลงพื้นที่ชุมชน เก็บขอ้มูล จากกลุ่ม

ตวัอย่าง สมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้หมดจนไดเ้ป็นแนวทางใน

การพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑ์แฟชัน่ประเภทกระเป๋าให้แก่ชุมชน ผู้วจิยัขอ

เสนอแนะแนวทางแกไ้ขปรบัปรงุส าหรบัการศกึษางานดงันี้ 

3.1 แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชัน่ประเภทกระเป๋าในวิจ ัยเล่มน้ี  

สามารถน าไปพฒันาประบุกต์ใช้กับชุมชนอื่นได้  แต่ควรท าการศึกษาลวดลาย ลกัษณะ

รปูแบบของเศษผา้ของชุมชนนัน้ๆ ก่อนเขา้สู่กระบวนการออกแบบ   

3.2 ควรท าการศึกษาถึงต้นทุนทางวสัดุท้องถิ่นของชุมชนนัน้ๆ ว่ามวีสัดุใดบ้าง 

เพื่อใหชุ้มชนสามารถเลอืกซือ้ไดง้่าย สามารถพฒันาศกัยภาพของตนเองอย่างยัง่ยนืไดโ้ดย

ไมต่อ้งพึง่พาผูอ้ื่น 

3.3 เศษผ้าที่เกิดจากกระบวนการตดัเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของชุมชนทอผ้าฝ้าย

บ้านเฮี้ย อ.ปวั จ.น่าน ที่ผู้วิจ ัยน ามาเป็นกรณีศึกษาเพื่อท าการวิจ ัยค้นหาแนวทางที่

เหมาะสมในการน ามาสร้างสรรค์ออกแบบกระเป๋านัน้ เป็นเศษผ้าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

ประมาณ 10 ปีทีผ่่านมา (2548-2558)  โดยเป็นช่วงเวลาหนึ่งทีส่ตรนีิยมสวมใส่ชุดตดิกนัที่

เข้ารูป และชุดติดกนับานบรเิวณปลาย ท าให้เกิดเศษผ้าตามรูปร่างและขนาดที่กล่าวไว้

ข้างต้น ดงันัน้หากจะท าการออกแบบจากเศษผ้าเพื่อชุมชนอื่นหรอืช่วงเวลาอื่น จงึควร

ศกึษาแนวโน้มของเสื้อที่จะท าให้เกดิเศษผ้าเหลอืใช้จากกระบวนการตดัเยบ็ที่แตกต่างไป

จากเดมิ  

 อย่างไรก็ตามแนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบชุมชนนัน้ยงัไม่ได้ท า

การทดลองผลติเพื่อจดัจ าหน่ายจรงิ ต้นแบบผลติภณัฑน์ัน้เป็นเพยีงการใหแ้นวทางและการ

ขึน้ต้นแบบเพื่อเป็นตวัอย่างอย่างเป็นรูปธรรมเท่านัน้ ชุมชนบ้านเฮี้ยจงึต้องน าไปประยุกต์

และพฒันาศกัยภาพของตนเอง เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ที่สามารถจ าหน่ายได้จรงิ

ต่อไปในอนาคต  
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ข.   สมัภาษณ์ (Interviews) 
กิง่จนัทร ์ลอืยศ  (2558, 13กนัยายน) การผลติ ผา้ทอไทลือ้บา้นเฮีย้   

  โดย ธรีภทัร วงษ์กระนวน (นกัศกึษา) ณ บา้นเลขที ่141 ศลิาแลง ปวั น่าน 

ค าเอือ้ย มลูค า (2558, 13 กนัยายน) การตดัเยบ็และการตกแต่งผา้บา้นเฮีย้    

  โดย ศุภโชค มงคลวทิย ์(นกัศกึษา) ณ บา้นเลขที ่141 ศลิาแลง ปวั น่าน 

พรรณทพิา พ่วงด ี (2558, 26 พฤศจกิายน) กระบวนการผลติและพฒันาแบบกระเป๋า    

  จากเศษผา้   โดย กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ ณ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

แพว ค าภานุช (2558, 12 มนีาคม) กระบวนการผลติและการจดัจ าหน่าย ผา้ทอไทลือ้บา้นเฮีย้    

โดย กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์  ณ บา้นเลขที ่141 ศลิาแลง ปวั น่าน  

แพว ค าภานุช (2558, 13 กนัยายน) เศษผา้ทอไทลือ้บา้นเฮีย้  

โดย กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์       ณ บา้นเลขที ่141 ศลิาแลง ปวั น่าน  

ทองทพิย ์วรีะกะสสั ( 2558, 7 พฤศจกิายน) กระบวนการผลติและพฒันาแบบกระเป๋า    

จากเศษผา้ โดย กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ ณ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

สมพร โวทาน (2558, 13 กนัยายน  ) การสกรนีและการตกแต่งลายผา้ บา้นเฮีย้   

 โดย ธเนศ แสนใหม ่(นกัศกึษา)  ณ  บา้นเลขที ่141 ศลิาแลง ปวั น่าน 

ศรสีุดา โวทาน (2558, 19 มกราคม และ5 สงิหาคม) การจดัจ าหน่าย ผา้ทอไทลือ้บา้นเฮีย้ 

ส าหรบัคนเมอืง สมัภาษณ์ โดย กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์  ณ  เมอืงทองธานี   

กรงุเทพมหานนคร 

อาทมิา ลอืยศ (2559, 13 มนีาคม) กระบวนการผลติและการจดัจ าหน่าย ผา้ทอไทลือ้บา้นเฮีย้   

โดย กมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ ณ บา้นเลขที1่41 ศลิาแลง ปวั น่าน  
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ภาคผนวก ก. 

ตารางภาพตน้แบบการใชร้อ้ยละปรมิาณของสจีากเศษผา้และการจบัคู่เศษผา้ 
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แนวคิด “ผสม”     กลุ่มสีเข้มจดั (Dark tone) 

 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ (หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  

ควรเป็นผา้ลาย 

2. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสัหรอืผนืผา้ (หน้า 1 ผนื 

หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ มคีวามบางเพราะ

ตอ้งใชต้เีกลด็ 

3. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสั ควรเป็นผา้สพีืน้ 

4.-5. ผา้รปูร่างสามเหลีย่มขนาดเลก็ (หน้า 1 ผนื 

หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้ลาย สโีทนเดยีวกบัชิน้ที ่1  

6. ผา้แคนวาส หรอืผา้พืน้สตีดักนั รปูรา่งสีเ่หลีย่ม

หรอืผนืผา้ 

7. ผา้แคนวาส 

8. สายผา้คอตตอน  
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แนวคิด “ผสม”     กลุ่มสีจดัจ้านและกลุ่มสีหม่น (Vivid Tone and Subdue tone) 

 

 

 

 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ (หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  

ควรเป็นผา้ลาย 

2. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสัหรอืผนืผา้ (หน้า 1 ผนื 

หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้ชิน้ที ่1   

มคีวามบางเพราะตอ้งใชต้เีกลด็  

3. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสั ควรเป็นผา้สพีืน้ 

4.-5. ผา้รปูร่างสามเหลีย่มขนาดเลก็ (หน้า 1 ผนื 

หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้ลาย สโีทนเดยีวกบัชิน้ที ่1  

6. ผา้แคนวาส หรอืผา้พืน้สตีดักนั รปูรา่งสีเ่หลีย่ม

หรอืผนืผา้ 

7. ผา้แคนวาส 

8. สายผา้คอตตอน  
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แนวคิด “ผสม”     กลุ่มสีโทนอ่อน และกลุ่มสีอ่อนมาก (Pale tone and Very Pale Tone) 

 

 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ (หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  

ควรเป็นผา้ลาย 

2. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสัหรอืผนืผา้ (หน้า 1 ผนื 

หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้ชิน้ที ่1   

มคีวามบางเพราะตอ้งใชต้เีกลด็  

3. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสั ควรเป็นผา้สพีืน้ 

4.-5. ผา้รปูร่างสามเหลีย่มขนาดเลก็ (หน้า 1 ผนื 

หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้ลาย สโีทนเดยีวกบัชิน้ที ่1  

6. ผา้แคนวาส หรอืผา้พืน้สตีดักนั รปูรา่งสีเ่หลีย่ม

หรอืผนืผา้ 

7. ผา้แคนวาส 

8. สายผา้คอตตอน  
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แนวคิด “ประกอบ”     กลุ่มสีจดัจ้านและกลุ่มสีหม่น (Vivid Tone and Subdue tone) 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสั(หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  ควรเป็น

ผา้ลาย เพื่อแสดงความงดงามของลายผา้ 

2. ผา้รปูรา่งสามเหลีย่ม (4 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้

ชิน้ที ่1  หรอืผา้ลายเดยีวกบัชิน้ที ่ 1  ควรเป็นลายต่อกนั

ดา้นขา้งได ้ 

3. ผา้แคนวาส 

4.-5. สายผา้คอตตอน  
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                                                         แนวคิด “ประกอบ”     กลุ่มสีเข้มจดั (Dark tone) 

 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสั(หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  ควรเป็น

ผา้ลาย เพื่อแสดงความงดงามของลายผา้ 

2. ผา้รปูรา่งสามเหลีย่ม (4 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้

ชิน้ที ่1  หรอืผา้ลายเดยีวกบัชิน้ที ่1 ควรเป็นลายต่อกนั

ดา้นขา้งได ้

3. ผา้แคนวาส 

4.-5. สายผา้คอตตอน  DP
U
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แนวคิด “ผสม”     กลุ่มสีโทนอ่อน และกลุ่มสีอ่อนมาก (Pale tone and Very Pale Tone) 

 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มจตุรสั(หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  ควรเป็น

ผา้ลาย เพื่อแสดงความงดงามของลายผา้ 

2. ผา้รปูรา่งสามเหลีย่ม (4 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้

ชิน้ที ่1  หรอืผา้ลายเดยีวกบัชิน้ที1่  ควรเป็นลายต่อกนั

ดา้นขา้งได ้

3. ผา้แคนวาส 

4.-5. สายผา้คอตตอน  
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แนวคิด “เลียนลาย”     กลุ่มสีโทนอ่อน และกลุ่มสีอ่อนมาก (Pale tone and Very Pale Tone) 

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ (หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้ลาย 

เพื่อแสดงความงดงามของลายผา้ 

2. ผา้รปูรา่งสามเหลีย่ม (4 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้ชิน้ที ่1    

ปกัลายเลยีนลายผา้ตรงกลางดว้ยไหมสเีดยีวกบัลายผา้   

3. ผา้แคนวาส 

4.. สายผา้คอตตอน  DP
U
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แนวคิด “เลียนลาย” กลุ่มสีจดัจ้านและกลุ่มสีหม่น (Vivid Tone and Subdue tone)   

   

 

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ (หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้ลาย 

เพื่อแสดงความงดงามของลายผา้ 

2. ผา้รปูรา่งสามเหลีย่ม (4 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้ชิน้ที ่1    

ปกัลายเลยีนลายผา้ตรงกลางดว้ยไหมสเีดยีวกบัลายผา้   

3. ผา้แคนวาส 

4.. สายผา้คอตตอน  DP
U



179 
 

แนวคิด “เลียนลาย”   กลุ่มสีเข้มจดั (Dark tone)   

ลกัษณะของเศษผ้า (ตามหมายเลข) 

1. ผา้รปูรา่งสีเ่หลีย่มผนืผา้ (หน้า 1 ผนื หลงั 1 ผนื)  ควรเป็นผา้ลาย 

เพื่อแสดงความงดงามของลายผา้ 

2. ผา้รปูรา่งสามเหลีย่ม (4 ผนื)  ควรเป็นผา้สพีืน้ทีม่สีบีนผา้ชิน้ที ่1    

ปกัลายเลยีนลายผา้ตรงกลางดว้ยไหมสเีดยีวกบัลายผา้   

3. ผา้แคนวาส 

4.. สายผา้คอตตอน  DP
U
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ภาคผนวก ข. 

 ตารางขนาดของกระเป๋า 

เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการผลติดว้ยชุมชนเองในอนาคต   
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ตารางขนาดกระเป๋าท่ีออกแบบจากแนวคิดเลียนลาย ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด 
เลยีนลาย 

 

ขนาดกระเป๋า 

 
แบบกระเป๋า 

 

ขนาดเลก็     
หกูระเป๋าสงู 8 ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10 ซม.     
ความกวา้ง 25 ซม.      
ความสงู 18 ซม.      
ความหนา 10 ซม. 
ความกวา้งฐาน  18 ซม. 

ขนาดกลาง     
หกูระเป๋าสงู 20  ซม.    
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง  15 ซม. 
ความกวา้ง  35 ซม.      
ความสงู 25 ซม.      
ความหนาฐาน  15 ซม.  
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 

ขนาดใหญ่  
หกูระเป๋าสงู 25  ซม.    
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 15 ซม.    
ความกวา้ง  45 ซม.  
ความสงู 30 ซม.   
ความหนา  18 ซม. 
ความกวา้งฐาน  35 ซม. 
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ตารางขนาดกระเป๋าท่ีออกแบบจากแนวคิดผสม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด 
ผสม 

ขนาดกระเป๋า 

  
แบบกระเป๋า 

 
 

ขนาดเลก็   
หกูระเป๋าสงู 8 ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10 ซม.       
ความกวา้ง  25  ซม.      
ความสงู 16 ซม.      
ความหนา 10 ซม. 
ความกวา้งฐาน  20 ซม. 
ขนาดกลาง   
หกูระเป๋าสงู 15 ซม.  
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10 ซม.       
ความกวา้ง  35 ซม.      
ความสงู 25 ซม.      
ความหนา 15 ซม. 
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 
ขนาดใหญ่   
หกูระเป๋าสงู 25  ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 16 ซม.     
ความกวา้ง  45 ซม.  
ความสงู 30 ซม.   
ความหนา 18 ซม. 
ความกวา้งฐาน 30 ซม. 
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ตารางขนาดกระเป๋าท่ีออกแบบจากแนวคิดประกอบ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด 
ประกอบ 

 

ขนาดกระเป๋า 

 
 

แบบกระเป๋า 
 
   

 

ขนาดเลก็    
หสูงู 8 ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12 ซม.       
ความกวา้ง 22 ซม.      
ความสงู 18 ซม.      
ความหนา 10 ซม. 
ความกวา้งฐาน 18 ซม. 

ขนาดกลาง   
หสูงู 10  ซม.    
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12 ซม.       
ความกวา้ง 32  ซม.      
ความสงู 25 ซม.      
ความหนา 15 ซม. 
ความกวา้งฐาน  25 ซม. 
ขนาดใหญ่   
หสูงู 10 ซม. 
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12 ซม.       
ความกวา้ง 42 ซม.  
ความสงู 30 ซม.   
ความหนา 18 ซม. 
ความกวา้งฐาน  30 ซม. 

 

DP
U



184 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค. 

แบบสอบถามเพื่อเกบ็ขอ้มลูเกีย่วกบัความตอ้งการ 

ในผลติภณัฑแ์ฟชัน่ของกลุ่มผูบ้รโิภค 
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ภาพเศษผา้ตวัอย่าง  
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ภาคผนวก ง. 

แบบสอบถามส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญและนกัออกแบบ 
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 แบบสอบถามส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญ 
แนวทางในการพฒันาศกัยภาพการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ทอ

เหลอืใช ้ 

: กรณศีกึษาผา้ฝ้ายทอไทลือ้บา้นเฮีย้อ.ปวั  จงัหวดัน่าน 

โดย นางสาวกมลวรรณ พชัรพรพพิฒัน์ คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

ค าช้ีแจง: ในการศกึษาหาแนวทางการออกแบบ ออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า
จากเศษผา้ทอเหลอืใช้ โดยมวีตัถุประสงคด์งันี้ 

1.เพื่อคน้หาแนวทางในการสรา้งมลูค่าเพิม่ดว้ยการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภท
กระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้ากกระบวนการตดั 

2.เพื่อน าเสนอรูปแบบผลงานการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษ
ผา้ฝ้ายทอเหลอืใช ้

แบบสอบถามไดแ้บ่งค าถามออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่ 

ส่วนที ่1  ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัผูเ้ชีย่วชาญ 

ส่วนที ่2 แนวคดิ ทศันคตแิละการสรา้งมลูค่าเพิม่ในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่

จากเศษผา้ฝ้ายทอ บา้นเฮีย้ 

ส่วนที ่3 ความเหมาะสมของทฤษฎ ีองคป์ระกอบในการออกแบบและหลกัการทีใ่ชพ้ฒันาการ

ออกแบบ  ผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษผา้ฝ้ายทอ บา้นเฮีย้    

ส่วนที ่4 แนวทางการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผา้ฝ้ายทอเหลอืใชจ้าก

กระบวนการตดั 

ส่วนที ่5 ขอ้เสนอแนะอื่นๆ  

ส่วนท่ี 1  ข้อมลูพื้นฐานเก่ียวกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
วนัทีส่มัภาษณ์ …….…/…….…/ …….… 
สถานที…่……………….…………………………………….…………………………………… 

ชื่อ – สกุล …….……….……….……….……….……….….…….………...……อายุ…….… ปี  
อาชพี…….……….……….……….………..……….……….……….………………….………. 
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สถานทีท่ างาน …….…………………………..……….……….……….……….……….……….. 

ต าแหน่งงาน…….……………..…………….……….……….……….……….……….……….… 

ประวตักิารศกึษาหรอืการศกึษาระดบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

ประวตักิารท างานและ ประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….
…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

ส่วนท่ี 2 แนวคิด ทศันคติและการสร้างมลูค่าเพ่ิมในการพฒันาการออกแบบผลิตภณัฑ์

แฟชัน่จากเศษผ้าฝ้ายทอ บ้านเฮ้ีย 

 2.1 ความคดิเหน็และทศันคตต่ิอเศษผา้ 
 2.2 แนวทางการสรา้งมลูค่าเพิม่ในการพฒันาการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่จากเศษ

ผา้ฝ้ายทอ บา้นเฮีย้ 
  2.3 ค าอธบิายภาพลกัษณ์ของผลติภณัฑใ์หมท่ีผ่ลติจากเศษผา้ทอบา้นเฮีย้ 
Modern  ดทูนัสมยั Ethnic พืน้ถิน่ Simple เรยีบง่าย  Delicate ละเอยีดอ่อน 

 
 Tasteful มรีสนิยม Cultured มวีฒันธรรม Stylish เก๋ไก๋ Casual ไมเ่ป็น

ทางการ 
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ส่วนท่ี 3 ความเหมาะสมของทฤษฎี หรือหลกัการท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่
จากเศษผา้ฝ้ายทอ บ้านเฮ้ีย    
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กรณุาแสดงความเหน็เก่ียวกบั 
 ทฤษฎีท่ีน ามาใช้ในงานวิจยั 

ระดบัความคิดเหน็จากมาก -> น้อย 
5 4 3 2 1 

 ทฤษฎสีโีคบายาชมิคีวามเหมาะสมในการใช้
เพื่อจ าแนกกลุ่มสขีองเศษผา้บา้นเฮีย้ 

     

ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
ส่วนท่ี 4 แนวทางการออกแบบผลิตภณัฑ์แฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากเศษผ้าฝ้ายทอ
เหลือใช้จากกระบวนการตดั 

กรณุาแสดงความเหน็เก่ียวกบั 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความคิดเหน็จากมาก -> น้อย 
5 4 3 2 1 

1.   การน าเศษผา้ไปใช้ในการออกแบบ 

1.1 ควรจดักลุ่มขนาดและรปูรา่งของเศษผา้
เพื่อสะดวกต่อการน าไปใชอ้อกแบบ 

     

1.2 ควรค านึงถงึการน าเศษผา้ไปใชใ้หคุ้ม้ค่า
ทีสุ่ด  

     

1.3 ควรมสีดัส่วนของเศษผา้มากกว่าผา้
ประกอบ 
เป็นสดัส่วนไมต่ ่ากว่ารอ้ยละ 60ต่อ 40  

     

ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 

2. รปูร่างรปูทรงของผลิตภณัฑแ์ฟขัน่ประเภทกระเป๋าท่ีออกแบบ 
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4. ต าแหน่งของเศษผ้า      

 
 
 
 
4.1 ใหเ้ศษผา้อยูด่า้นบน ดา้นล่างเป็นผา้
ประกอบ เช่น แคนวาส    

     

2.1 ควรเป็นไปตามรปูร่างของเศษผา้ทีไ่ด ้      

2.2 ควรเป็นไปตามแรงบนัดาลใจทีไ่ด ้เช่น
รปูร่างทีเ่กี่ยวกบัอตัลกัษณ์เมอืงน่าน ( ลาย
ผา้หรอืวดั)   

     

2.3 ควรเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค หรอืตลาดในปจัจุบนั 

     

ขอ้เสนอแนะ 
 
 
 

กรณุาแสดงความเหน็เก่ียวกบั 
แนวทางการออกแบบ 

ระดบัความคิดเหน็จากมาก -> น้อย 
5 4 3 2 1 

3.ขนาดความกว้างยาวของผลิตภณัฑแ์ฟขัน่ประเภทกระเป๋าท่ีออกแบบ 

3.1 ควรเป็นไปตามรปูร่างของเศษผา้ทีไ่ด ้      
3.2 ควรเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูบ้รโิภค หรอืตลาดในปจัจุบนั 

     

ขอ้เสนอแนะ 
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ภาคผนวก จ. 

แบบประเมนิผลส าหรบัผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการ 
การประเมณิ ครัง้ที ่ 1 
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แบบประเมินส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการ 

ชื่อ – สกุล ………………….................................………………….........................…..… 

อาชพี…………..…………………………………………………………….....……………… 

ต าแหน่งงาน…………………………………..…………….……......………….……….…… 

สถานทีท่ างาน………….….........…………….......…..……………….……......…..…….... 

อาชพี…….……….……….……….………..……….……….……….………….……….….. 

ประวตักิารศกึษาหรอืการศกึษาระดบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….………………….……

….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….……….…

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 

ประวตักิารท างานและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….…………… 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ 

  

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 1 
 

     
 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
   5

   =
  ม

าก
ที่ส

ดุ 
 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี                    

 
                    70 :30 

      
 
 

2. ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง  

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ 

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 2 

     
 

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                          90:10 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ 

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 3 

 
     

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                       80:20 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 

กระเป๋าทรงTote      
กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ 

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 4 

     
 

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี

  
                             80 : 20 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ 

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 5 

 
 

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                                 90:10 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ  

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 6 
 

     

 
 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                            80 : 20 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

       
 

 
3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ 

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 7 
     

 

       

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                            80 : 20 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ  

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 8 
 

    
 

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                        70 :30 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋า 

ท่ีผลิตจากเศษผ้าทอ  

ภาพต้นแบบ  แบบท่ี 9 

 
     

 

 

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

   5
   =

  ม
าก

ที่ส
ดุ 

 

  4
    

=  
  ม

าก
 

  3
    

=  
ปา

นก
ลา

ง 

  2
   =

  น้
อย

 

  1
    

=  
น้อ

ยที่
สดุ

 
 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่ส ี 

 
                        60 : 40 

      
 
 

2. ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไป
ใชใ้นการออกแบบ 

      
 
 

3.ความเหมาะสมดา้นการตกแต่งและ
งานประกอบ 

      
 
 

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและ
ขนาดของกระเป๋า    

      
 
 กระเป๋าทรงTote      

กระเป๋าทรงCase      
5.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบ
และวสัดุตกแต่ง 
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ภาคผนวก ช. 

แบบประเมนิผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระกอบการ ครัง้ที ่ 2 
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แบบประเมินส าหรบัผูเ้ช่ียวชาญและผูป้ระกอบการ 

ชื่อ – สกุล ………………….................................…………………............................…..… 

อาชพี…………..…………………………………………………………….....…..…….……… 

ต าแหน่งงาน…………………………………..…………….……......………………….….…… 

สถานทีท่ างาน………….….........…………….......…..……………….……........……..…….... 

อาชพี…….……….……….……….………..……….……….……….………….……..…….….. 

ประวตักิารศกึษาหรอืการศกึษาระดบัอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….

……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………

.……….……….……….……….……….……….……….……….……….………………….……

….……….……….……….……….……….……….……….……….……..….……….……….…

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……..…. 

ประวตักิารท างานและประสบการณ์ทีเ่กีย่วขอ้ง 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….………. 

…….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……….……… 
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ส่วนท่ี 1 : การประเมินต้นแบบ  

ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าท่ีผลิตจากเศษผา้ทอ 

ภาพต้นแบบเพ่ือประเมิน ครัง้ท่ี  2   แบบท่ี 1  

กลุ่มสโีทนอ่อน และกลุ่มสอี่อนมาก (Pale 
tone and Very Pale Tone)    

 
  

กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคีา่กลาง       90 10                                

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

5=
  ม

าก
ที่ส

ุด 
 

 4=
    
มา

ก 

 3=
  ป

าน
กล

าง
 

2 =
  น้

อย
 

1  
= 

 น้
อย

ที่ส
ุด 

 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละ
ของปรมิาณส ี

      

2. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่ง
และงานประกอบ 

      

3.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุ
ตกแต่ง  

      

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของกระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote       
กระเป๋าทรงCase       
5.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้น
การออกแบบ 

      

 

ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

DP
U



215 
 

 
ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าท่ีผลิตจากเศษผา้ทอ 

ภาพต้นแบบเพ่ือประเมิน ครัง้ท่ี  2  แบบท่ี 2 

กลุ่มสเีขม้จดั (Dark tone) 

 
  

 
                            80 : 20 

กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง       

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

5=
  ม

าก
ที่ส

ุด 
 

 4=
    
มา

ก 

 3=
  ป

าน
กล

าง
 

2 =
  น้

อย
 

1  
= 

 น้
อย

ที่ส
ุด 

 

1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละ
ของปรมิาณส ี

      

2. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่ง
และงานประกอบ 

      

3.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุ
ตกแต่ง  

      

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของ
กระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote       
กระเป๋าทรงCase       
5.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้น
การออกแบบ 

      

ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………… 
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ความคิดเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีต่อต้นแบบผลิตภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าท่ีผลิตจากเศษผา้ทอ 

ภาพต้นแบบเพ่ือประเมิน ครัง้ท่ี  2  แบบท่ี 3  

กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น (Vivid Tone 
and Subdue tone)

 
 
 

 
                               80  20                        
กลุ่มสขีองเศษผา้ : สคี่ากลาง      

 
ระดบัความเหมาะสม 

 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

5=
  ม

าก
ที่ส

ุด 
 

 4=
    
มา

ก 

 3=
  ป

าน
กล

าง
 

2 =
  น้

อย
 

1  
= 

 น้
อย

ที่ส
ุด 

 
1.ความเหมาะสมดา้นการจบัคู่สแีละรอ้ยละ
ของปรมิาณส ี

      

2. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบตกแต่ง
และงานประกอบ 

      

3.ความเหมาะสมดา้นวสัดุประกอบและวสัดุ
ตกแต่ง  

      

4.ความเหมาะสมดา้นรปูทรงและขนาดของ
กระเป๋า    
กระเป๋าทรงTote       
กระเป๋าทรงCase       
5.ความเหมาะสมในการน าเศษผา้ไปใชใ้น
การออกแบบ 

      

ขอ้เสนอแนะ………………………………………………………………………………….…………………… 

………………………………………………………………………………………………….………………… 
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ส่วนที ่2 : ความเหมาะสมดา้นขนาดของกระเป๋า เพื่อใชเ้ป็นฐานขอ้มลูในการผลติดว้ย

ชุมชนเองในอนาคต   

ตารางขนาดกระเป๋าท่ีออกแบบจากแนวคิดเลียนลาย ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

 
เลยีนลาย 

 

ขนาดเลก็       
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.     
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10ซม.       
ความกวา้ง 25  ซม.        
ความสงู 18 ซม.        
ความหนา 10  ซม.   
ความกวา้งฐาน  18 ซม.   

ขนาดกลาง       
หกูระเป๋าสงู 20  ซม.      
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง  15ซม.   
ความกวา้ง  35 ซม.        
ความสงู 25 ซม.        
ความหนาฐาน  15 ซม.    
ความกวา้งฐาน  25 ซม.   

ขนาดใหญ่  (ต้นแบบ)   
หกูระเป๋าสงู 25  ซม.      
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 15ซม.      
ความกวา้ง 45 ซม.    
ความสงู 30 ซม.     
ความหนา  18 ซม.   
ความกวา้งฐาน  35 ซม.   
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ตารางขนาดกระเป๋าท่ีออกแบบจากแนวคิดผสม ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า เหน็
ด้วย 

ไม่เหน็
ด้วย 

  
ผสม 

 

ขนาดเลก็  (ต้นแบบ)   
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.     
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10ซม.         
ความกวา้ง 25  ซม.        
ความสงู 16 ซม.        
ความหนา 10  ซม.   
ความกวา้งฐาน  20 ซม.   
ขนาดกลาง     
หกูระเป๋าสงู 15  ซม.    
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 10ซม.         
ความกวา้ง 35  ซม.        
ความสงู 25 ซม.        
ความหนา 15  ซม.   
ความกวา้งฐาน  25 ซม.   
ขนาดใหญ่     
หกูระเป๋าสงู 25  ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 16 ซม.       
ความกวา้ง 45 ซม.    
ความสงู 30 ซม.     
ความหนา  18 ซม.   
ความกวา้งฐาน  30 ซม.   
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ตารางขนาดกระเป๋าท่ีออกแบบจากแนวคิดประกอบ ขนาดเลก็ ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 

แนวคิด ขนาดกระเป๋า เหน็ด้วย ไม่เหน็
ด้วย 

 
   

ประกอบ 

 

ขนาดเลก็      
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12ซม.         
ความกวา้ง 22  ซม.        
ความสงู 18 ซม.        
ความหนา 10  ซม.   
ความกวา้งฐาน  18 ซม.   

ขนาดกลาง  (ต้นแบบ)   
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12ซม.         
ความกวา้ง 32  ซม.        
ความสงู 25 ซม.        
ความหนา 15  ซม.   
ความกวา้งฐาน  25 ซม.   
ขนาดใหญ่     
หกูระเป๋าสงู 12  ซม.   
ระหว่างหกูระเป๋ากวา้ง 12ซม.         
ความกวา้ง 42 ซม.    
ความสงู 30 ซม.     
ความหนา  18 ซม.   
ความกวา้งฐาน  30 ซม.   
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ภาคผนวก  ซ. 

จดหมายและเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้ง  
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     วนัที ่8 ตุลาคม 2556 

เรยีน  คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
เรือ่ง  ขอความรว่มมอืในการพฒันาสนิคา้จากผา้ทอบา้นเฮีย้ จ.น่าน ใหม้คีวามสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของตลาดมากขึน้ 

สิง่ทีแ่นบมาดว้ย         ภาพประกอบสถานประกอบการและรา้นจ าหน่ายสนิค้าของชุมชน 
     ภาพสนิคา้และตวัอยา่งผา้ทอบา้นเฮีย้  

  เน่ืองดว้ยกลุ่มวสิาหกจิชุมชนทอผา้บา้นเฮีย้ อ.ปวั จ.น่าน ซึง่เป็นการรวมกลุ่มผูม้ฝีีมอื
ทอผา้ไทลือ้ มาตัง้แต่ปีพ.ศ.2536   มลีกัษณะการสรา้งสนิคา้การผลติผา้ทอและการทอลายผา้
ในรปูแบบต่างๆ ซึง่ไดม้กีารจดัจ าหน่ายสนิคา้และออกรา้น 

   โดยทางชุมชนมคีวามต้องการใหค้ณาจารยจ์ากภาควชิาการออกแบบและธุรกจิแฟชัน่   
คณะศลิปกรรมศสตร ์มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์ เขา้มาเป็นส่วนร่วมในการใหบ้รกิารความรู้
เพื่อหาแนวทางในการพฒันารูปแบบผลติภณัฑเ์สื้อผ้าและเพิม่กลุ่มเป้าหมายและรูปแบบของ
สนิค้าให้มคีวามทนัสมยั โดยลกัษณะของรูปแบบเสื้อผ้าและผลติภณัฑ์แบบเดมินัน้ มคีวาม
ชดัเจน ในฐานของกลุ่มลกูคา้แต่ยงัไมม่คีวามหลากหลาย ท าใหม้กีารแขง่ขนักบัชุมชนอื่นสูง จงึ
ต้องการที่จะพฒันารปูแบบผลติภณัฑใ์ห้มคีวามสอดคล้องกบัความต้องการของตลาดมากขึน้ 
อกีทัง้ยงัมเีศษผ้าเหลอืใชจ้ านวนมาก และทางชุมชนมคีวามต้องการผลติภณัฑแ์ฟชัน่รูปแบบ
ใหมท่ีส่ามารถน าความรูไ้ปต่อยอดจ าหน่ายในอนาคต  

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณาและอนุเคราะหใ์นการใหค้วามรว่มมอืกบัชุมชน โดยทาง
ชุมชนหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าทางภาควชิาฯจะมคีวามยนิดแีละใหก้ารสนับสนุนเพื่อความพฒันา
ของชุมชนต่อไป 

 
          นางแพว   ค าภานุช 
   (ประธานกลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้) 
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ภาคผนวก ฌ. 

ภาพท่ีเก่ียวข้อง 
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การลงพืน้ทีชุ่มชนบา้นเฮีย้ อ.ปวั จ.น่าน 

และการบรกิารวชิาการทีบู่รณาการกบัการวจิยั  

การลงพืน้ทีค่ร ัง้ที่ 1 วนัที1่2-14 มนีาคม 2558 

 

การลงพืน้ที ่ครัง้ที ่2 วนัที ่12-14 กนัยายน 2558 
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การลงพืน้ทีร่า้นจ าหน่ายสนิคา้ ณ งานโอทอปประจ าปี 2558 

เมอืงทองธานี นนทบุร ี

 

การจดัขนาดเศษผา้ 
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การวเิคราะหแ์บ่งกลุ่มสขีองเศษผา้  

 

 

บรรยากาศในชัน้เรยีนการท าแมแ่บบกระเป๋าเพื่อชุมชน 
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ภาพผลงานการออกแบบครัง้ที ่1 โดยนกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ภาควชิาการออกแบบและธุรกจิแฟชัน่ 
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แฟชัน่โชวผ์ลงานการออกแบบผลติภณัฑแ์ฟชัน่ประเภทกระเป๋าจากผา้ทอบา้นเฮีย้  

ในโครงการ Green day มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
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ภาพการแสดงผลงานและกระบวนการขึน้ตน้แบบครัง้ที ่1  

น าเสนอต่อ ประธานกลุ่มทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ 
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การแสดงนิทรรศการผลงานตน้แบบสรา้งสรรค ์และกระบวนการวจิยั  

เพื่อชุมชนทอผา้ฝ้ายไทลือ้ บา้นเฮีย้ ในงานมหกรรมเครื่องเงนิและผา้ทอเมอืงน่าน 

ณ ขว่งเมอืงน่าน จดัโดย อุตสาหกรรมจงัหวดัน่าน 
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ภาพป้ายประกอบเพื่อประชาสมัพนัธ ์อธบิายสนิคา้และวธิกีารดแูลรกัษา 

  ภาพป้ายประกอบเพื่อประชาสมัพนัธชุ์มชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ รา้นแพวผา้ฝ้าย    

ขนาด 4x6 นิ้ว
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ภาพป้ายอธบิายสนิคา้และวธิกีารดแูลรกัษา 

ชุมชนทอผา้ฝ้ายบา้นเฮีย้ รา้นแพวผา้ฝ้าย   ขนาด 5x7 เซนตเิมตร 
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ภาพตน้แบบผลติภณัฑ ์ 

แนวคดิประกอบ  กลุ่มสจีดัจา้นและกลุ่มสหีม่น (Vivid Tone and Subdue tone) 

 

         

 

DP
U



241 
 

ภาพตน้แบบผลติภณัฑ ์

แนวคดิเลยีนลาย กลุ่มสโีทนอ่อนและกลุ่มสอ่ีอนมาก (Pale tone and Very Pale Tone)    
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ภาพตน้แบบผลติภณัฑ ์

แนวคดิผสม กลุ่มสเีขม้จดั (Dark tone) 
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