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บทคัดย่อ

	 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง		เพือ่ให้มคีวามเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย		
ด้านความสวยงาม	และด้านขั้นตอนการผลิต	โดยการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ	จ�านวน	9	ท่าน
	 ผลการวจิยัพบว่า	ความเหมาะสมของแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	รปูแบบที่	3	ด้านประโยชน์ใช้สอย	มค่ีาเฉลีย่	
4.851	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.67	อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด	ด้านความสวยงาม	มีค่าเฉลี่ย		4.73	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	
0.43	อยู่ในระดับมีความเหมาะสมมากที่สุด	และด้านขั้นตอนการผลิต	มีค่าเฉลี่ย	4.96	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	0.38	อยู่ในระดับมีความ
เหมาะสมมากที่สุด	

ค�ำส�ำคัญ	การออกแบบ	เสื้อส�าเร็จรูปสตรี	ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	

Abstract

 This research aimed to evaluate the design of ladies’ blouses using the Hmong’s embroidery for appropriate utility 
in terms of aesthetic and production process. Nine experts evaluated this design.
	 The	results	of	Appropriate	Pattern	of	Ladies’	Blouses	using	Hmong’s	embroidery	were	as	follows.	The	Utility	of	form	3	
received	the	averaged	value	of	4.85	with	0.67	standard	deviation,	indicating	the	level	of	the	most	appropriate.	Aesthetic	
was	averaged	at	4.73	with	0.43	standard	deviation,	indicating	the	level	of	the	most	appropriate.	The	process	of	production	
was	averaged	4.96	with	a	standard	deviation	of	0.38,	indicating	of	the	most	appropriate	level.
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บทน�ำ

	 ปัจจุบันสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเริ่มเปลี่ยนไป	 และชาวเขาเผ่าม้งเองก็มีความต้องการในการใช้เครื่องอุปโภคบริโภค
เป็นอย่างมากเช่นเดียวกับคนทั่วไป	ดังนั้นชาวเขาเผ่าม้งจึงต้องการเพิ่มรายได้เพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัว	ชาวเขาเผ่าม้งก็มีลักษณะนิสัย
ที่เด่นอย่างหนึ่งคือ	เป็นคนขยันขันแข็งในการท�างาน	และมีความช�านาญด้านการซื้อขายสินค้า	จึงท�าให้ชาวเขาเผ่าม้งจ�านวนหนึ่งอพยพ
เข้าไปอยู่ในเมืองประกอบอาชีพเป็นเจ้าของร้านค้าเสื้อผ้า		จนกลายเป็นผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร	สินค้าที่น�ามาจ�าหน่ายก็เป็น

กำรออกแบบเสื้อส�ำเร็จรูปสตรีด้วยผ้ำปักชำวเขำเผ่ำม้ง
Ladies’ Blouses Design Using the Hmong’s Embroidery
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ผลิตภัณฑ์เดิมๆ	โดยการผลิตแบ่งออกเป็น	2	แนวทาง	คือ	1.	ตัด
เป็นชดุม้งแบบดัง้เดมิ		2.	ตดัโดยการออกแบบตามแฟชัน่	เช่น	ตาม	
ชดุของนางเอกภาพยนตร์	เช่น	รุน่กระโปรงแม้วเจนนี่	(Janie	Type	
Hmong’s	Skirt)	 เป็นต้น	 แต่ยังมีผู้บริโภควัยอื่นๆ	 ที่ต้องการ					
แบบเสื้ อที่ เข ้ ากับสมัยนิยม	 เพศและวัยของตน	 (www.
chiangmaiwalkingstreet.	com.,	2553)
	 ผู้วิจัยเห็นถึงความส�าคัญและคุณค่าของผ้าปักชาวเขาเผ่า
ม้ง	 จึงมีแนวคิดที่จะน�าลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาออกแบบ
เป็นเสื้อส�าเร็จรูปสตรี	โดยน�าผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาตกแต่ง	ทั้งนี้
เพือ่เป็นการเพิม่มลูค่าให้แก่สนิค้า	และยงัเป็นการเพิม่ทางเลอืกให้
กับผู้บริโภค	วัสดุที่เป็นผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งถือเป็นงานฝีมือเฉพาะ	
ลวดลายที่ปรากฏอยู่บนผืนผ้าปักเป็นหนึ่งเดียวไม่ซ�้ากัน	 เพราะ
ลวดลายผืนนั้นๆ	 เกิดจากจินตนาการของผู้ปักแต่ละคน	 ซึ่งชาว
เขาเผ่าม้งเองก็ยังคงอนุรักษ์ลวดลายโบราณดั้งเดิมไว้	ดังนั้น	การ
ตกแต่งผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งนอกจากจะเป็นการเพิม่มลูค่าให้สนิค้า
แล้วยังเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองตามวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน
อีกด้วย	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
	 เพื่อออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง

สมมติฐำนในกำรวิจัย

	 1.	การออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
สามารถน�าลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาประดบัตกแต่งได้อย่าง
เหมาะสม
	 2.	 เสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งทีน่�าลวดลาย
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งมาประดบัตกแต่งแล้ว		ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก	

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 ในการวิจัยครั้งนี้		ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการศึกษาวิจัย		ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
	 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แนวคิดของ	วิบูลย์		ลี้สุวรรณ	(2538:	
90)	และเพียงจิตต์		มาประจง		(2550:	8)	เรื่อง	หลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอจากผ้าทอมือเพื่อเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผลิตภัณฑ์	 ผู ้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบเสื้อ
ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	ดงันี้			(1)	ประโยชน์ใช้สอย		
(2)	ความสวยงาม		(3)	ขั้นตอนการผลิต
2. ขอบเขตด้านประชากร
	 การวิจัยครั้งนี้ใช้ประชากรในการประเมินทั้งหมด	9	ท่าน

3. ขอบเขตด้านสถานที่
	 การวจิยัครัง้นีใ้ช้สถานทีว่จิยัคอืหมูบ้่านม้งดอยปยุ	ต.สเุทพ	
อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	หมู่บ้านม้งบ้านเข็กน้อย	ต.เขาค้อ	อ.เขาค้อ	
จ.เพชรบูรณ์	 และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	 อ.บางไทร	 จ.พระนคร-
ศรีอยุธยา	
4. ขอบเขตด้านเวลา
	 การวิจัยครั้งนี้เริ่มวิจัย	ตั้งแต่เดือนมกราคม	2553	-	เดือน
มิถุนายน	2553

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดในการวิจัย	

นิยำมศัพท์เฉพำะ

 1. กำรออกแบบ	หมายถึง	การน�าลวดลายผ้าปักชาวเขา
เผ่าม้ง	หมูบ้่านม้งดอยปยุ	ต.สเุทพ	อ.เมอืง	จ.เชยีงใหม่	มาประกอบ
ตกแต่ง	 โดยการติดปะหรือแทรกเข้ากับเสื้อ	 ให้มีความสวยงาม	
โดดเด่น	สะดุดตา	น่าสวมใส่	และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเสื้อ
 2. ประโยชน์ ใช้สอย	 หมายถึง	 คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านการน�าไปใช้
งาน
 3. ควำมสวยงำม	 หมายถึง	 รูปแบบของเสื้อที่น�าผ้าปัก
ลวดลายต่างๆ	 มาประดับตกแต่ง	 เพื่อให้เกิดความโดดเด่น			
ต้องตาแก่ผู้พบเห็น	 บ่งบอกถึงเรื่องราว	 ความเป็นมา	 ต�านาน		
เอกลักษณ์และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ	 โดยขึ้นอยู่กับความพึง
พอใจของผู้เชี่ยวชาญ
 4. ขั้นตอนกำรผลิต	หมายถึง	กระบวนการตัดเย็บเสื้อที่
ประกอบด้วยลวดลายผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	 หมู่บ้านม้งดอยปุย				
ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่
 5. เสือ้ส�ำเรจ็รปูสตร	ีหมายถงึ	เสือ้คลมุส�าหรบัใส่ทบัเสือ้
ปกติ	คล้ายเสื้อสูทของสุภาพบุรุษ		
 6. ผ้ำปักชำวเขำ	 หมายถึง	 ชิ้นงานประดิษฐ์ด้วยมือของ
ชาวเขาเผ่าม้ง	หมู่บ้านม้งดอยปุย	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	ซึ่งเป็นงาน
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ฝีมอืทีส่บืทอดมาจากบรรพบรุษุของชาวเขามาหลายร้อยปีโดยการ
ออกแบบลวดลายตามภูมิปัญญา	 มีความประณีตทั้งในการคิด
ลวดลาย	 และการปักโดยใช้เวลาว่างหลังจากท�างานเกษตรกรรม
เพื่อเพาะปลูกในการยังชีพในแต่ละวัน		
 7. ชำวเขำเผ่ำม้ง	หมายถึง	ชนกลุ่มน้อย	ที่อาศัยอยู่ในหมู่
บ้านม้งดอยปุย	 ต.สุเทพ	 อ.เมือง	 จ.เชียงใหม่	 ซึ่งมีเอกลักษณ์		
ขนบธรรมเนยีม	ประเพณแีละวฒันธรรมเป็นของตนเอง		เช่น		การ
เพาะปลูก	การทอผ้า	การปักผ้า	การท�าเครื่องเงิน	เป็นต้น
 8. ประดับตกแต่งได้อย่ำงเหมำะสม	หมายถึง	การน�าผ้า
ปักชาวเขาเผ่าม้งมาประกอบตกแต่งโดยการติดปะหรือแทรกเข้า
กับเสื้อ	และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย	ความสวยงามและขั้น
ตอนการผลิต
 9. เกณฑ์เหมำะสมมำก	หมายถึง	ความชื่นชอบในรูปแบบ
การออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งที่ผู้วิจัย
ออกแบบขึ้นมาใหม่	 ในด้านประโยชน์ใช้สอย	 ด้านความสวยงาม
และด้านขั้นตอนการผลิต

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

	 1.	 ได้ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูปชนิดใหม่ที่เหมาะสม	 และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวสินค้าและเป็นการขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ
	 2.	 ได้พัฒนาเชิงอนุรักษ์ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	 หมู่บ้านม้ง	
ดอยปุย		ต.สุเทพ	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่
	 3.	ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน	(OTOP)	เพื่อเพิ่มรายได้ของ
ครอบครัวโดยเป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามวิถี
ชุมชน
	 4.	 เป็นแนวทางในการออกแบบเสือ้ผ้าส�าหรบันกัออกแบบ	
และผู้สนใจทั่วไปรวมไปถึงธุรกิจการผลิตและการส่งออกเสื้อผ้า

เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรวิจัย

	 ในการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	
ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้	
	 ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร	 ต�าราและงานวิจัยที่
เกีย่วข้องรวมถงึการศกึษาการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปัก
ชาวเขาเผ่าม้ง
	 ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม
จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	
	 เมื่อผู้วิจัยมีแนวทางในการออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วย
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งด้านต่างๆ	ผูว้จิยัได้ออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรี
ด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งตามขั้นตอน	จ�านวน	3	รูปแบบ

	 ผู้วิจัยได้ตัดเย็บเสื้อต้นแบบทั้ง	3	 รูปแบบ	 แล้วน�าไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสม

เครื่องมือที่ ใช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยมี
ดังนี้
	 1.	แบบประเมินความเหมาะสมจากงานตัดเย็บเสื้อ
ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งต้นแบบ		ส�าหรบัผูเ้ชีย่วชาญ
ประเมนิความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย		ด้านความสวยงาม
และด้านขั้นตอนการผลิต	โดยแบ่งออกเป็น	2	ตอนดังนี้

	 ตอนที	่1		เป็นข้อมลูประเมนิความเหมาะสมด้านประโยชน์
ใช้สอยด้านความสวยงามและด้านขั้นตอนการผลิต	 เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า	(Rating	Scale)	มี	5	ระดับ	ซึ่งด�าเนินการ
ตามขั้นตอนดังนี้
	 5			หมายถึง	มีความเหมาะสมที่ระดับมากที่สุด
	 4			หมายถึง	มีความเหมาะสมที่ระดับมาก
	 3			หมายถึง	มีความเหมาะสมที่ระดับปานกลาง
	 2			หมายถึง	มีความเหมาะสมที่ระดับน้อย
	 1			หมายถึง	มีความเหมาะสมที่ระดับต้องปรับปรุง

	 ตอนที	่2	แบบสอบถามปลายเปิดและข้อเสนอแนะเพิม่เตมิ
เกี่ยวกับการผลิตเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง

ขั้นตอนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์

	 ผู้วิจัยได้ท�าการออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาว
เขาเผ่าม้ง	โดยมีขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังนี้
	 1.	ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในการท�าวิจัย	 กฎเกณฑ์และข้อ
บงัคบัเบือ้งต้นของการออกแบบ	การออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวย
ผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
	 2.	ศกึษาผลติภณัฑ์เดมิทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบุนัและผลติภณัฑ์ที่
ใกล้เคียง
	 3.	ศึกษาข้อมูลสัดส่วนที่เหมาะสมกับคนไทยและการ
ออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
	 4.	 วเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้จากการสมัภาษณ์		การสงัเกตจาก
การลงพืน้ทีห่มูบ้่านม้งบ้านเขก็น้อย	อ.เขาค้อ	จ.เพชรบรูณ์	หมูบ้่าน	
ม้งดอยปุย	 อ.สุเทพ	 จ.เชียงใหม่	 และผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ			
เพื่อใช้สนับสนุนการออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขา
เผ่าม้ง
	 5.	 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์		ผู้เชี่ยวชาญใน
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ด้านต่างๆ		เพือ่ใช้สนบัสนนุการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้า
ปักชาวเขาเผ่าม้ง
	 6.	น�าข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาการออกแบบเสื้อ
ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งท�าการออกแบบร่าง		(Sketch	
Design)	 และน�าเสนอพร้อมรับการตรวจจากผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ต่างๆ	แล้วจึงน�ามาปรับปรุงแก้ไขจนได้รับความเห็นชอบ
	 7.	สรุปแบบและขนาด	มิติแบบต่างๆ		พร้อมเขียนแบบ
เพื่อการผลิต
	 8.	ตัดเย็บผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
	 9.	น�าผลติภณัฑ์ต้นแบบทีส่ร้างและพฒันาขึน้		ไปประเมนิ
ความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ
	 10.		 น�าผลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมในการ
ออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	 มาท�าการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติเพื่อสรุปผลการวิจัย

กำรจัดกระท�ำและวิเครำะห์ข้อมูล

	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
	 (1)	การวเิคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง
กบัการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	เพือ่เป็น
แนวทางในการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง
	 (2)	 การวิเคราะห์ข้อมูลหาค่าความสอดคล้อง	IOC	จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ	3	ท่าน	
	 (3)	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความเหมาะสม
จากงานตัดเย็บเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งต้นแบบ		
ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมด้านประโยชน์ใช้สอย		
ด้านความสวยงาม	และด้านขั้นตอนการผลิต		โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง	
3	ด้าน	โดยวิเคราะห์ตามล�าดับดังนี้
	 1.	 ตรวจสอบแบบประเมินที่ผ่านการประเมินให้ครบถ้วน
สมบูรณ์
	 2.	วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป	
	 3.	 หลังจากตรวจสอบแบบประเมิน	 ผู้วิจัยด�าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 การวิเคราะห์และประเมินการออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรี
ด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	 ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประโยชน์ใช้สอย		ด้านความสวยงามและด้านขัน้ตอนการผลติ	
ทีแ่สดงความคดิเหน็ในด้านต่างๆ		โดยใช้ค่าความถี	่(Frequency)	
สถิติค่าร้อยละ	(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (X)	 และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน	(S.D.)	ท�าเป็นรายด้าน	และภาพรวมทุกด้าน	น�าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง	 โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ดังนี้	(ธีรยุทธ	พึ่งเทียร,	2543).

	 4.50-5.00	 หมายถึง	 มคีวามเหมาะสมทีร่ะดบัมากทีส่ดุ
	 3.50-4.49	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมที่ระดับมาก
	 2.50-3.49	 หมายถึง	 มคีวามเหมาะสมทีร่ะดบัปานกลาง
	 1.50-2.49	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมที่ระดับน้อย
	 1.00-1.49	 หมายถึง	 มีความเหมาะสมที่ระดับต้อง		
	 	 	 ปรับปรุง

ผลกำรวิจัย

	 จากงานวจิยัเรือ่งการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปัก
ชาวเขาเผ่าม้ง	 ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวและ
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
	 ผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเสื้อ
ส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	 โดยแบ่งออกเป็น	3	 ด้าน		
คือ	ด้านประโยชน์ใช้สอย	ด้านความสวยงามและด้านขั้นตอนการ
ผลิต
	 ด้านประโยชน์ใช้สอย	รูปแบบที่	3	มีค่าเฉลี่ย	4.85,	S.D.	=	
0.67	มีความเหมาะสมมากที่สุด	ด้านความสวยงาม	รูปแบบที่	3	
มีค่าเฉลี่ย	4.73,	S.D.	=	0.43	มีความเหมาะสมมากที่สุด	และด้าน
ขั้นตอนการผลิต	รูปแบบที่	3	มีค่าเฉลี่ย	4.96,	S.D.	=	0.38	มีความ
เหมาะสมมากที่สุด	ตารางที่	1	แสดงผลการประเมินการออกแบบ
เสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้งจากเสื้อต้นแบบ	 โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ทั้ง	9	ท่าน	โดยแบ่งเป็นรายด้าน	3	ด้าน

aw ��������.indd   234 16/12/2010   14:49



Executive Journal 235

 รายการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รูปแบบที่ 1 ระดับความ รูปแบบที่ 2 ระดับความ รูปแบบที่ 3 ระดับความ
  (n=9) เหมาะสม (n=9) เหมาะสม (n=9) เหมาะสม
 X S.D. X S.D. X S.D.

 ด้านประโยชน์ใช้สอย 
	1.	รูปแบบเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย		 3.92	 0.29	 มาก	 4.17	 0.39	 มาก	 5.00	 0.00	 มากที่สุด
	2.	ขนาดมีความเหมาะสมกับการสวมใส่		 4.00	 0.00	 มาก	 4.42	 0.52	 มาก	 5.00	 0.00	 มากที่สุด
	3.	ง่ายต่อการบ�ารุงรักษา/การท�าความสะอาด		 3.67	 0.65	 มาก	 4.17	 0.39	 มาก	 4.58	 0.52	 มากที่สุด
	4.	มีความสะดวกในการสวมใส่/จัดเก็บ	 3.75	 0.75	 มาก	 4.58	 0.52	 มากที่สุด	 4.75	 0.45	 มากที่สุด
	5.	สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์		 4.10	 0.70	 มาก	 4.6	 0.49	 มากที่สุด	 4.83	 0.39	 มากที่สุด
	6.	วัสดุที่เลือกใช้มีความเหมะสม		 3.92	 0.90	 มาก	 4.58	 0.52	 มากที่สุด	 4.92	 0.29	 มากที่สุด

		 รวม	 3.89	 0.83	 มาก	 4.43	 0.70	 มาก	 4.85	 0.67	 มากที่สุด
 
 ด้านความสวยงาม 
	1.	ลวดลายและรูปแบบแสดงลักษณะเฉพาะถิ่น		4.33	 1.16	 มาก	 4.67	 0.49	 มากที่สุด	 4.83	 0.39	 มากที่สุด
	2.	สามารถน�าลวดลายมาใช้ในการจัดวางได้		 4.00	 1.73	 มาก	 4.25	 0.62	 มาก	 4.67	 0.49	 มากที่สุด
		 อย่างเหมาะสม
	3.	ความพงึพอใจในวสัด	ุและการประดบัตกแต่ง		 3.92	 1.16	 มาก	 4.33	 0.49	 มาก	 4.75	 0.45	 มากที่สุด
	4.	สีสันและลวดลายมีความสวยงาม		 3.83	 0.58	 มาก	 4.17	 0.58	 มาก	 4.75	 0.45	 มากที่สุด
	5.	ความพึงพอใจในรูปแบบโดยรวม		 3.83	 1.00	 มาก	 4.33	 0.49	 มาก	 4.67	 0.49	 มากที่สุด

		 รวม	 3.98	 0.60	 มาก	 4.35	 0.66	 มาก	 4.73	 0.43	 มากที่สุด

 ด้านขั้นตอนการผลิต 
	1.	วัสดุที่ใช้สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น		 4.33	 1.00	 มาก	 4.83	 0.39	 มากที่สุด	 5.00	 0.00	 มากที่สุด
		 และเหมาะสมสวยงาม	
	2.	รูปแบบมีความเป็นไปได้ในการผลิตจริง			 4.25	 0.58	 มาก	 4.58	 0.52	 มากที่สุด	 4.92	 0.29	 มากที่สุด

		 รวม	 4.30	 0.82	 มาก	 4.71	 0.59	 มากที่สุด	 4.96	 0.38	 มากที่สุด

  รวม 3 ด้าน 3.99 0.76 มาก 4.44 0.67 มาก 4.82 0.56 มากที่สุด
     

	 สรุปได้ว่าผลการวิจัยจากการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	 โดยแบ่งออก
เป็น	3	ด้าน	คือ	ด้านประโยชน์ใช้สอย	ด้านความสวยงามและด้านขั้นตอนการผลิต	ได้แบบเสื้อส�าเร็จรูปสตรีด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง		รูป
แบบที่	3	ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด
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รูปแบบกำรออกแบบที่ 3	แนวคิด	คือ	เน้นประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของเสื้อเป็นส�าคัญเช่นเดียวกับแบบที่	1	โดยการน�าผ้าไหม
พื้นสีด�าท�าเป็นโครงตัวเสื้อ	ประดับตกแต่งด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	ลายผักกูด	ลายหัวใจ	ลายเท้าช้างและลายกากบาท	แล้วประยุกต์ใช้
ร่วมกบัรบิบิน้	เพือ่ท�าให้เกดิลวดลายทีล่งตวั	แต่งด้วยกระดมุทองคล้องด้วยสายสร้อยข้อมอืซึง่สามารถถอดออกได้เมือ่ต้องการซกัท�าความ
สะอาดเสื้อ	ด้านในกรุด้วยผ้ากาวเพื่อความคงตัวของเสื้อ

แบบเสื้อและเสื้อต้นแบบ เสื้อส�ำเร็จรูปสตรีด้วยผ้ำปักชำวเขำเผ่ำม้ง ทั้ง 3 รูปแบบที่ ให้ผู้เชี่ยวชำญประเมิน

รูปแบบกำรออกแบบที่ 1		แนวคิด	คือ	เน้นประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของเสื้อเป็นส�าคัญ	โดยการน�าผ้าใยกัญชงพื้นสีด�าท�าเป็น
โครงตัวเสื้อ	ประดับตกแต่งด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	ลายผักกูด	ลายหัวใจ	และลายเท้าช้าง	แล้วประยุกต์ใช้ร่วมกับริบบิ้น	เพื่อท�าให้เกิด
ลวดลายที่ลงตัว	 ด้านในกรุด้วยผ้ากาวเพื่อความคงตัวของเสื้อ	 และมีการน�าผ้าไหมพื้นสีทอง	 มาประดับช่วงหน้าอกด้านหน้าและปลาย
แขน

รูปแบบกำรออกแบบที่ 2	แนวคิด	คือ	เน้นประโยชน์ใช้สอยและความสวยงามของเสื้อเป็นส�าคัญเช่นเดียวกับแบบที่	1	โดยการน�าผ้าไหม
พื้นสีด�าท�าเป็นโครงตัวเสื้อ	ประดับตกแต่งด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	ลายผักกูด	ลายหัวใจ	ลายก้นหอย	และลายเท้าช้าง	แล้วประยุกต์ใช้
ร่วมกับริบบิ้น	เพื่อท�าให้เกิดลวดลายที่ลงตัว	แต่งด้วยกระดุมทองคล้องด้วยสายสร้อยข้อมือ	ด้านในกรุด้วยผ้ากาวเพื่อความคงตัวของเสื้อ		
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อภิปรำยผลกำรวิจัย

	 การประเมินความเหมาะสมของผู ้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรด้ีวยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	แบ่งเป็น	3	ด้าน	
คอื	ด้านประโยชน์ใช้สอย	ด้านความสวยงาม	และด้านขัน้ตอนการ
ผลติ	สามารถอภปิรายผลได้ว่า	จากการออกแบบเสือ้ส�าเรจ็รปูสตรี
ด้วยผ้าปักชาวเขาเผ่าม้ง	3	รูปแบบ	ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินความ
เหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย	 ด้านความสวยงามและด้าน
ขั้นตอนการผลิต	รูปแบบที่	3	มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจาก
มรีปูแบบเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย	ขนาดมคีวามเหมาะสมกบั
การสวมใส่และวสัดทุีเ่ลอืกใช้มคีวามเหมาะสม	ด้านความสวยงาม
มีลวดลายและรูปแบบแสดงลักษณะเฉพาะถิ่น	 มีการใช้วัสดุและ
การประดบัตกแต่ง	สสีนัและลวดลายมคีวามสวยงาม	ซึง่สอดคล้อง
กับนวลน้อย	บุญวงศ์	(2539:	193)	และธีระชัย	สุขสด	(2544:	88)	
ในการประเมินงานออกแบบผลิตภัณฑ์ด้านประโยชน์ใช้สอย	ต้อง
พจิารณาจากความเหมาะสมของวสัดกุบัรปูแบบการใช้งาน	ความ
ประณีตในการผลิตและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย	ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามี
ประโยชน์ใช้สอยด	ี ส่วนในด้านความสวยงาม	 ควรพิจารณาจาก
ความสวยงามในการจัดองค์ประกอบ	 ความมีเอกลักษณ์น่าสนใจ	
มคีณุค่าและมคีวามเหมาะสมตามลกัษณะประเภทของงาน	ความ
สวยงามจะเป็นสิ่งที่ท�าให้เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ	
ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งด้วยกันคือ	 รูปร่างและสี		
ด้านขั้นตอนการผลิตมีการใช้วัสดุที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น
และเหมาะสมสวยงาม	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ประเสริฐ	ศีล
รัตนา	(2531:	15-28)	ที่กล่าวไว้ว่า	แต่ละท้องถิ่นมีความแตกต่าง
กันด้วยสภาพภูมิศาสตร์		ทรัพยากรและวัสดุของแต่ละท้องถิ่นไม่
เหมือนกัน	ท�าให้รูปแบบที่สร้างขึ้นแตกต่างกันออกไป		ตามความ
เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นและจุดประสงค์ในการสร้างรุ่นต่อมา	
อาจเปลี่ยนเป็นสร้างขึ้นเพื่อสนองตอบความต้องการของนักท่อง
เที่ยวมากขึ้น	อาจพัฒนาดัดแปลงไปบ้างเพื่อความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์	 แต่รูปลักษณะส่วนใหญ่ยังคงแสดงให้เห็นบุคลิก	
ลักษณะทางวัฒนธรรมของชาติหรือท้องถิ่นอย่างเด่นชัด
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