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บทคัดย่อภาษาไทย 
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งานวิจัยนีท้ าการศึกษา และพฒันาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางในวยั

ท างาน มีวตัถ ุประสงค์ หลกัทางการวิจยัดงันี ้1) เพ่ือศกึษารูปแบบและพฤติกรรมในการเลือกเคร่ืองแต่งกายใน
ชีวิต ประจ าวนัของผู้ ท่ี มีสายตาเลือนราง 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการแต่งกายสตรีท่ีเหมาะสมเพ่ือน ามาเป็นแนว 
ทางใน การออกแบบ 3) เพ่ือออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีท่ีมีการใช้งานเหมาะส าหรับผู้  ท่ีมีสายตาเลือนราง ใน
วยั ท างาน ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาและทบทวน วรรณกรรม แนวคิด องค์ความรู้ตา่งๆ น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วิจยั ในการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ ดงันี ้แพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสายตา นกัวิชาการท่ีเช่ียวชาญด้านออกแบบ 
เคร่ืองแต่งกายและนกัออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรี โดยผลการวิจยัจากวตัถปุระสงค์ท่ีพบวา่ 1) ผู้ ท่ีมีสายตาเลือน
รางมีรูปแบบ และพฤติกรรมในการเลือก เคร่ือง แต่งกายจากโอกาสในการสวมใส่เป็น อันดับแรก จากนัน้จึง
เลือกสี และ ลวดลายท่ีช่ืนชอบ รูปทรง วสัด ุและการใช้งาน ตามล าดบัรูปแบบ เคร่ือง แต่งกายจะขึน้อยู่กบัการ
ตัดสินใจของผู้สวมใส่พิจารณาจากการมองเห็นและสมัผัสองค์ประกอบ  ต่างๆของ เสือ้ผ้า ซึ่งสีท่ีมีผลต่อการ
มองเห็นมากท่ีสดุคือ สีคู่ตรงข้าม หรือสีท่ีตดักันอย่างชัดเจน ลวดลายท่ีได้จาก ธรรมชาติ รูปทรงของเสือ้ผ้าท่ี
เหมาะสมกบักลุ่มคนวยัท างาน พืน้ผิวสมัผสัท่ีสบาย และมี 3 มิติ ซึ่งมีการใช้ งานท่ีสวมใส่ง่ายในชีวิตประจ าวนั 
2) รูปแบบการ แตง่กายสตรีในช่วงวยัท างานท่ีเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ยคุสมยัและโอกาส ในการสวม
ใส ่จากนัน้ผู้วิจยัจึงจะน าเอาผลการ วิจยัท่ีได้ข้างต้นมาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย สตรีต่อไป 3)
เคร่ืองแต่งกายสตรีท่ีมีการออกแบบการใช้งาน  และ ข้อก าหนดในเร่ือง สี ลวดลาย รูปแบบ ส่งผลกับ ผู้ ท่ีมี 
สายตาเลือนรางให้สามารถมองเห็นและสวมใส่ ได้สะดวกและรวดเร็ว ซึง่สามารถปฏิบตัิได้เองในชีวิต ประจ าวนั
โดยไมจ่ าเป็นต้องพึง่พาผู้ อ่ืน 

 

ค าส าคญั : สายตาเลือนราง, เคร่ืองแตง่กายสตรี, ช่วงวยัท างาน 
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The Purpose of this research is to study and development for Ladies Costumes 

emphasis on workable - aged people with low vision. The main objectives are as follows ;(1.) to study 
the behavior and normal practice when choosing dresses to wear in daily life. ;(2.) to study the most 
suitable dresses for workable - aged people with low vision to wear. The purpose of this study is to 
create a guideline for making the design and dresses for them. ;(3.) When making dresses for 
workable - aged people with low vision, the researchers have studied and revised the reviews of the 
related literature, and know how to research this topic using instruments from difference sources. 
They have been starting interviewed from expert and professional persons such as doctors of 
Optometry and expert professors of fashion design for Ladies Costumes. The results of these 
objectives found as the following points: ;(1.)The regarding behavior of workable – aged people with 
low vision in choosing dresses, the first most important thing is an opportunity to use different colors 
and signs, forms, materials and lastly is how often a dress can be worn. All of these have been 
chosen accordingly. The design of the dress depends on the person who wears it, and she will make 
the decision by considering what she has seen and felt. Beside this, the contrast of the color is the 
most important through natural design and style of a dress which is suitable for workable – aged 
people with low vision. The comfortable of the texture when touch together with and 3 dimensions, 
including the fact that it is easy to wear. ;(2.) the design of dresses for workable - aged people which 
is the most suitable must be up-to-date and the opportunity for frequent use. Later, the results will be 
collected and used as a guideline to make and create the design for Ladies Costumes. The range in 
age is between 25-35 years (twenty five to thirty five). ;(3.) Ladies Costumes that have been 
designed for particular function and restriction in line, color, form, texture which can make the women 
with limited and low vision faster and feel more comfortable so that they can independently wear it 
and do not have to ask for help from the others.    
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บทที่ 1 
บทน า 

 

ภมิูหลัง  
ในปัจจบุนันีป้ระเทศไทยของเราเผชิญกบัปัญหาผู้พิการจ านวนมากโดยผู้พิการท่ีกลา่วถึง

นี ้แบ่งเป็น หลายกลุ่มด้วยกนั เช่น หูตึง อมัพฤกษ์ แขนขาลีบ จากส านกังานสถิติแห่งชาติ พบว่า
ในปี 2545- 2550 มีผู้ประสบ ปัญหาสายตาเลือนราง จ านวน 300,000 คนจาก 1,871, 860 คน 
หรือร้อยละ 2. 9 ซึ่งถือเป็นอนัดบัหนึ่งของปัญหาผู้พิการ และมกัจะประสบในเพศหญิงมาก กว่า
เพศชาย 2.07: 1 (ส านกังานสถิติแห่งชาติ .2554 :ออนไลน์ (ผู้ ท่ีมีปัญหาสายตาเลือนรางแบง่ เป็น 
5 ระดับขัน้ด้วยกัน  )notga indglO htldWr dlroW , 1992 :ออนไลน์ (ในระดับ  1 - 4 ภาวะการ 
มองเห็นจะยงัไม่ถึง กบับอดสนิทเพียงแต่อยู่ในภาวะทางการมองเห็น ไม่ปกติเหมือนคนทัว่ไป แต่
สามารถใช้อุปกรณ์เสริม เพื่อ ช่วยให้มองเห็นได้ชัดขึน้เช่น แว่นขยาย แว่นตา ผู้ประสบ ปัญหา
เหล่านีไ้ม่ได้สูญเสียหรือบกพร่องทางร่างกายในส่วนอ่ืนจึงจ าเป็นจะต้องเรียนรู้ ท่ีจะปรับ ตัว
เพื่อท่ีจะสามารถใช้ชีวิตประจ าวนัให้ด าเนินไปได้เหมือนคนปกติทัว่ไป เพราะพวกเขายงัจ า เป็นท่ี
จะต้องประกอบอาชีพดงันัน้จึงต้องเรียนรู้ ในการท่ีจะช่วยเหลือตวัเองอย่างถูกวิธีโดยผ่าน การ
ฝึกฝนทัง้จากทางหน่วยงานท่ีดแูล และฝึกการดแูลด้วยตวัเองการมองเห็นเป็น เร่ืองท่ีส าคญั ซึง่จะ
ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตโดยตรงเน่ืองจากการมองเห็น สามารถท าให้รับรู้และมีปฏิสมัพนัธ์ กบัสิ่ง
รอบข้างได้ผู้ ท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ปกติจะประกอบกิจวตัรประจ าวนัได้ยากและมีข้อ จ ากัด ใน
ชีวิตเพิ่มขึน้หลายประการ จากการท่ีผู้วิจยัได้พดูคยุกบัผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 2  ท่าน คือ นายแพทย์ 
ดนัย ตันเกิดมงคล และ นางสาว วีรยา วัชระพลกร (2560  :สัมภาษณ์ (นักทัศมาตร หรือ
ผู้ เช่ียวชาญในเร่ืองสายตาเลือนราง มีความเห็นตรงกันว่าผู้พิการสายตาเลือนราง มี ทัง้หมด5
ระดบัขัน้ในขัน้ท่ี1-3จดัอยู่ในกลุม่ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางยงัไม่ได้มี ภาวะการมองเห็นท่ี ตาบอดสนิท
หากผู้ พิการเหล่านีไ้ม่ได้รับการดูแล ทัง้ด้านจิตใจและด้านร่างกาย จะส่งผลให้ ระดับความ
บกพร่องทางสายตาแย่ลงรวมไปถึงทักษะการใช้สายตาจะหยุดพัฒนา ส่งผลให้คน เหล่านี  ้มี
สภาพไม่แตกต่างจากคนตาบอด จึงเกิดเป็นข้อจ ากัดในการใช้ชีวิตไม่สามารถดูแล และพึ่ งพา
ตวัเองได้ท าให้ เกิดความท้อ ไม่มัน่ใจในบุคลิกภาพของตวัเอง กลุ่มคนเหล่านีจ้ึงควร ได้รับการ 
ช่วยเหลือเพ่ือให้ สามารถ กลบัเข้าสูส่งัคมและมีชีวิตใกล้เคียงกบัคนปกตไิด้มากท่ีสดุ  

ผูท่ี้มีสายตาเลือนรางยงัจ าเป็นท่ีจะต้องประกอบอาชีพและมีปฏิสมัพนัธ์ร่วมกบัผู้ อ่ืนใน 
สงัคมการมีบคุลิกภาพท่ีดีจะช่วยเพิ่มความมัน่ใจให้กบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางได้และการแต่งกายก็



  2 

เป็นการสร้างบุคลิกภาพอย่างหนึ่งท่ีเป็นตัวก าหนดตัวตนท่ีสะท้อนให้รับรู้ถึงภาพลักษณ์ของ    
บคุคลนัน้ๆ คณุอภยัลกัษณ์ตณัตระบณัฑิตย์ท่ีปรึกษาภาพลกัษณ์ไทยกลา่ววา่ “ภาพลกัษณ์ไม่ใช ่

เป็นเพียงการแต่งกายให้ดูดี  แต่มันคือแบรนด์ของคุณ ท่ีสะท้อนตัวตนท่ีแท้จริง  
ของคุณ ออก  มา การพัฒ นาภาพลักษ ณ์ อย่ างเต็ มประสิท ธิภาพจะช่ วยดึ งดูดผู้ คน  
สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กบัชีวิต และช่วยน าคณุไปยงัความฝันท่ีคาดไว้ (อภยัลกัษณ์ ตณัตระบณัฑิตย์
, 2557) แต่อุปสรรค ในการเลือกเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ ท่ีมีปัญหาสายตาเลือนราง  จะท าได้
ยากล าบากกว่าคนปกติ ทัว่ไปจึงจ าเป็นจะต้องใช้ประสบการณ์จากการรับรู้สมัผสัด้านต่างๆ เช่น 
การ สมัผสั  ได้ยิน ได้ กลิ่น ลิม้รส ในการรับรู้ เพื่อสร้างจินตนากาลและมโนภาพกบัสิ่งรอบกาย ผู้ ท่ี
มีสายตาเลือนราง จะใช้วิธีเลือกเคร่ืองแต่งกาย โดยอาศยัการสมัผสัจากลกัษณะของเสือ้ผ้า เพื่อ
จดจ ารายละเอียด ของเสือ้ผ้า เช่น ตราสัญลักษณ์ พืน้ผิวของผ้า กระเป๋าเสือ้ ลวดลาย และ
ต าแหน่งและขนาดของ กระดมุ จึงท าให้สามารถแยกแยะเสือ้ในกรณีท่ีมีรูปทรงคล้ายกัน และใช้
วิธีการท าสญัลกัษณ์ลง บนเสือ้ผ้าเพื่อใช้ในการแยกแยะสี แตอ่ยา่งไรก็ตาม ทกัษะเหลา่นี ้จ าเป็นท่ี
ต้องผ่านการฝึกฝน หากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางได้เตรียมความพร้อม และรับมือก่อนท่ีจะประสบกบั
ภาวะการบกพร่อง ทางสายตา การแตง่กายในแตล่ะวนัอาจท าได้ง่ายกวา่ผู้ ท่ีไม่ได้เข้ารับการฝึกฝน
ตัง้แต่เนิ่นๆ วิธี  การสวมใส่เคร่ืองแต่งกายทัว่ไปก็ยงัเป็นเร่ืองท่ียากส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
เน่ืองจากรูปทรงของเสือ้ผ้า สี พืน้ผิว วสัดุ ลวดลายผ้าในแต่ละแบบ มีความแตกต่างกันไปตาม
แฟชัน่ ตามยคุสมยั รวมไปถึงในเร่ืองของ ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีแตกตา่งกนัออกไป ผู้ ท่ีมีสายตาเลือน 
รางยงัไมส่ามารถมองเห็นตวัเองผา่น การสะท้อนจากกระจกได้ชดัเจนจงึไม ่สามารถท่ีจะพิสจูน์ ได้
ว่าการเลือกเคร่ืองแต่งกายเหล่านัน้ เหมาะ สมกับสรีระของพวกเขาสามารถเสริมสร้าง บุคลิก ท่ี
ภาพท่ีดี และท าให้เพิ่มความมั่นใจในการออก ไปประกอบอาชีพและเข้าสงัคมได้ดีหรือไม่ จาก 
การศึกษาพบว่ามีงานวิจยัทัง้ในและต่างประเทศเร่ิมให้ความสมัพนัธ์กับการใส่ใจผู้พิการ โดยมี 
การออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับ ผู้พิการสายตา โดยมีข้อก าหนดในการออก แบบทัง้ในเร่ือง 
ของรูปทรงท่ีเหมาะสม ผ้า วสัด ุสี และลวดลาย มีการหยิบเอาฟังก์ชัน่  การใช้งานของเสือ้ผ้า มา
เป็นข้อก าหนดในการออกแบบ และเพ่ือให้เข้าถึงความต้องการของผู้บริโภค อยา่งแท้จริง ผู้วิจยั จึง
ได้ศึกษากลุ่มผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างานท่ีเป็นเพศหญิง ในช่วงอายุระหว่าง 25-35 ปี ซึ่ง
เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ มักชอบการสวมใส่อะไรท่ีเรียบง่าย สามารถสวมใส่ สบัเปลี่ยนกันได้หลาย
โอกาส และมีความทนั สมยัไม่เยอะจนท าให้ดลู้าสมยัสวมใส่สบาย และ คล่องตวัแต่ยงัคงแฝงไป
ด้วยฟังก์ชัน่การใช้งาน และการออกแบบท่ีสร้างสรรค์  
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จากการศกึษาค้นคว้าพบว่า การตดัสินใจเลือกเคร่ืองแต่งกายของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
มกัขึน้อยู่กับกิจกรรม และโอกาสท่ีจะต้องท าในช่วงเวลา และสถานท่ีท่ีไป ถึงแม้ว่าพวกเขาจะมี 
ภาวะบกพร่องทางสายตา แตก่ลุม่คนเหลา่นี ้มกัให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอกมากเท่า กบั
บคุคลปกติ อาจเป็นเพราะผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมกัขาดความเช่ือมัน่ในตวัเอง เพราะคิดว่า ตวัเอง
นัน้มี ข้อด้อย และมีจดุบกพร่องในทกุวนัพวกเขาจะต้องเผชิญกบักลุม่คน ท่ีจบัจ้องพฤติ กรรมและ
การใช้ชีวิตของเขาผู้ วิจัยจึงเห็นสมควรท่ีจะออกแบบ และพัฒนาเคร่ืองแต่งกายส าหรับ ผู้ ท่ีมี
สายตา เลือนรางในวยัท างานเพื่อช่วยในการเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ดีและเพิ่มความมัน่ใจ เพื่อ
ยกระดับ คุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดย
จดัเป็นกิจกรรม แบบ Focus ltoup ในการสอบถาม เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเลือก เสือ้ผ้า
โดยมีข้อก าหนดในการศกึษาจากองค์ประกอบของเคร่ืองแต่งกายประเภทตา่งๆ และสอบ ถามถึง
ความต้องการของกลุ่มผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดี ขึน้ตาม
อตัภาพและเข้าถึงความต้องการพฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค เพื่อให้เกิดประโยชน์ ได้มาก
ท่ีสดุ  

 
ความมุ่งหมายของการวิจยั   

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้
1. เพื่อศกึษารูปแบบและพฤติกรรมในการเลือกเคร่ืองแตง่กายในชีวิตประจ าวนัของผู้

ท่ีมีสายตาเลือนราง  
2. เพื่อศึกษารูปแบบการแต่งกายสตรีท่ีเหมาะสมเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออก 

แบบ 
3. เพื่อออกแบบเคร่ืองแตง่กายสตรีท่ีมีการใช้งานเหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง

ในวยัท างาน 
 

ความส าคัญของการวิจัย  
การศกึษา และ พฒันาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างานอาย ุ

25-35  ปี เพื่อให้สามารถเลือกเคร่ืองแต่งกายเพื่อน าไปประกอบอาชีพ และท ากิจวตัรประจ าวนั 
เสริมสร้าง บุคลิกภาพท่ีดีสร้างความมัน่ใจให้มีศกัยภาพในการใช้ชีวิตท่ีดีขึน้ใกล้เคียงกบัคนปกติ 
ได้มากท่ีสดุ 
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ขอบเขตของการวิจัย   
ระยะท่ี  1 ศกึษารูปแบบพฤติกรรมในการเลือกเคร่ืองแตง่กายในแตล่ะวนัของผู้ ท่ีมีสายตา

เลือนรางในวยัท างาน 
ระยะท่ี 2 ศกึษารูปแบบการแต่งกายท่ีเหมาะสมเพื่อช่วยในการเสริมสร้างบคุลิกภาพท่ีดี

ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
ระยะท่ี 3 ออกแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีมีการใช้งานเหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยั

ท างาน  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในช่วงวยัท างาน 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั    

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ท่ีมีระดบัสายตา ตัง้แต่ระดบั 
ขัน้ท่ี 1-3  ในวยัท างานอายรุะหวา่ง 25-35 ปี เพศหญิง จ านวน 5 คน จากศนูย์การเรียนและ สาธิต
อาชีพคนตาบอดธนบรีุ  

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  

1.  สายตาเลือนราง  หมายถึง ผู้ ท่ีมีภาวะการมองเห็นปกติ ไม่ชดัเจนเหมือน คน ปกติ 
มีทัง้หมด 5 ระดบัขัน้ ตัง้แตก่ารสญูเสียการมองเห็นสี การรับรู้ของแสง  

2.  เคร่ืองแต่งกายสตรีในวัยท างาน หมายถึง เคร่ืองแตง่กายของประชากร เพศ หญิง
ท่ีมีอายรุะหวา่ง  25 – 35  ปี และก าลงัประกอบอาชีพ  
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย   
การศึกษา และ พัฒนาเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ ท่ีมีปัญหาสายตาเลือนรางในช่วงวัย

ท างาน เพื่อเสริมสร้างบคุลิกภาพท่ีดี ในการเลือกเคร่ืองแตง่กายในชีวิตประจ าวนั ในครัง้นีผู้้วิจยัมี
แนว ความคดิและทฤษฏีท่ีจะใช้ดงันี ้
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

1.ข้อมลูทัว่ไปของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
1.1 ความหมายของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
1.2 สาเหตขุองการเกิดอาการสายตาเลือนราง 
1.3 ระดบัขัน้ความบกพร่องทางการมองเห็นท่ีแบง่ตามองค์การอนามยัโลก 
1.4 การประกอบอาชีพของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน 

2.ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
2.1 ความส าคญัของเคร่ืองแตง่กาย 
2.2 หลกัการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
2.3 ประเภทเคร่ืองแตง่กายท่ีใช้ในโอกาสตา่งๆ 
2.4 องค์ประกอบท่ีใช้ในการออกแบบ 

3.ความหมายของบคุลิกภาพ 
3.1 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การพฒันาบคุลิกภาพ 

4.ทฤษฎีการรับรู้ 
4.1 ความหมายของการรับรู้ 
4.2 กระบวนการของการรับรู้ 
4.3 การรับรู้ผา่นจกัษุสมัผสั 

5.งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
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1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มีสายตาเลือนราง   
1.1  ความหมายของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  
บคุคลท่ีสญูเสียทางการมองเห็นตัง้แตเ่กิดด้วยกรรมพนัธุ์ หรือโรคท่ีพบ เช่น ต้อหิน ระบบ

ประสาท ต้อหิน เบาหวาน เป็นต้น บคุคลท่ีจดัอยู่ในคนกลุ่มนีจ้ะมีภาวะทางการมองเห็น ผิดปกติ
ไปจากคนทั่วไปเร่ิมวัดจากระดับการมองเห็นท่ีน้อยกว่า  6/18 เซนติเมตร ในประเทศไทย จะ
จดัแบง่อยู่กลุม่ท่ีมีสายตาเลือนรางและผู้ ท่ีมีระดบัการมองเห็นต ่ากว่า 3/60 เซนติเมตร เป็นต้น ไป
จะถูกจัดแบ่งอยู่ในกลุ่มตาบอดสนิท เม่ือผู้ ป่วยท่ีอยู่ในกลุ่มสายตาเลือนรางได้เ ข้ารับการรักษา 
ทางการแพทย์โดยการใช้เคร่ืองมือช่วย เช่น แว่นตา หรือ เลนส์สายตา แล้วพบว่าภาวะทางการ 
มองเห็นยงัไม่ดีขึน้ จึงต้องเข้ารับการฝึกฝน เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ท่ีจะเกิดขึน้ในหลงั 
จากนี ้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติและปลอดภยัจากเหตกุารณ์สุ่มเสี่ยงท่ี เป็นผลจากการมอง 
เห็นท่ีผิดปกติ ผู้ ป่วยประเภทนีจ้ าเป็นท่ีจะต้องประกอบภารกิจในชีวิตประจ าวนัต่อไป แต่อาจท า 
ได้ยากกว่าผู้ ท่ีมีสายตาปกติและมีข้อจ ากัดบางประการด้วยกัน เช่น ด้านการศึกษา การเข้ารับ 
การศกึษาในบางสถาบนั และปัญหาในการประกอบอาชีพท่ีจ าเป็นจะต้องใช้สายตาอยา่งละเอียด  
(กาญจนี นิติเรืองจรัสและ นวลอนงค์ ธนสมบตัิสกลุ, 2009) 

1.2 สาเหตขุองการเกิดอาการสายตาเลือนราง 
1.2.1 โรคท่ีติดตวัมาตัง้แตก่ าเนิด ต้อหิน ต้อกระจก ตาเลก็ ตาเหล ่ประสาทตา 
ฟ่อ สายตาสัน้ มะเร็งท่ีจอประสาท ความผิดปกติท่ีเกิดจากประสาทจอตาท่ีเกิดกับ

เด็กท่ีคลอดก่อนก าหนด โรคไม่มีมา่นตา เป็นต้น 
1.2.2 ได้รับสารเคมี หรือเกิดอบุตัิเหต ุท่ีส่งผลโดยตรงกบัการมองเห็นอาจกระ- ทบ

โดนอวยัวะตา่งๆของร่างกาย เช่น ประสาทตา หรือกระจกตา 
1.2.3 การอกัเสบ เช่นการอกัเสบของยเูวีย การแพ้ยา หรือโรคประสาทตา อกัเสบ 
1.2.4 การติดเชือ้ เช่น การได้รับเชือ้โรคเข้าสูล่กูกะตา 
1.2.5 การเสื่อมสภาพ บริเวณท่ีเป็นจดุรับภาพหมดอายกุารใช้งานอาจเกิดจาก 
กรณีคนไข้มีอายมุาก 
1.2.6 ได้รับผลข้างเคียงจากโรคท่ีผู้ ป่วยเป็นอยู่แล้ว เช่น เป็นโรคเบาหวานและ ส่ง

ข้างเคียงผลให้จอประสาทตาเสีย 
1.2.7 ความผิดปกติท่ีเกิดขึน้ทางระบบประสาท เช่น เนือ้งอกในสมอง 
1.2.8 โรคท่ีเกิดพนัธุกรรมตดิตวัมา เช่น เม็ดสีในจอรับภาพไมส่ามารถท างาน 

(กาญจนี นิติเรืองจรัสและ นวลอนงค์ ธนสมบตัิสกลุ, 2009) 
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1.3  ระดบัขัน้ความบกพร่องทางการมองเห็นท่ีแบง่ตามองค์การอนามยัโลก 
(GnWnWd., 1992 ) 
 

ตาราง 1 ระดบัขัน้ความบกพร่องทางการมองเห็น 
 

 

 

 1.4  การประกอบอาชีพของผู้ที่มีสายตาเลือนราง (ศนูยก์ารเรยีนและสาธติอาชพี
คนตาบอดธนบุร,ี 2014) 

1.4.1 หมอนวดแผนไทย คนท่ีมีภาวะบกพร่องทางสายตาจะมีประสาทสมัผสัท่ีดีทัง้
การฟังและการสมัผสัเพื่อให้อาการเจ็บปวดบรรเทาน้อยลงโดยการฝึกอบรม ความรู้ และทักษะ
การนวดอย่างแท้จริง เม่ือผ่านการอบรมผู้ ท่ีเข้ารับการฝึกจะได้รับใบประกอบ ศิลปะการนวดแพทย์
แผนไทยเพื่อน าไปประกอบอาชีพตอ่ไป 

1.4.2 อาชีพขายฉลากกินแบ่งรัฐบาล  เน่ืองจากตัวฉลาก เป็นสินค้าท่ีมีขนาดไม ่
ใหญ่มาก และง่ายต่อการควบคุมดูแล ผู้ ท่ีมีภาวะการบกพร่องทางสายตาสามารถ ท าได้ ตาม
ล าพงั  

1.4.3 อาชีพนกัดนตรี ใช้วิธีการจดจ าตวัโน้ต จากแบบฝึกสอนตามอินเตอร์เนท โดย
ใช้ทกัษะการากโปรแกรมเสียง ซึง่เป็นการยกระดบัความสามารถทางด้านดนตรี  อยา่งแท้จริง ฟังจ 

1.4.4 อาชีพนักพยากรณ์ดวงชะตา การเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆท่ีใช้ในการดูดวงเพื่อ 
น าไปใช้ในการวิเคราะห์ดวงชะตาให้กบัผู้ อ่ืน 

1.4.5 อาชีพเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานทางโทรศพัท์ การให้ข้อมลูแก่ลกูค้า จ าเป็นจะ ต้องมี
ความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศพัท์โดยใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ส าหรับ
คนตาบอดท่ีท างานในแผนกcdggcnWlnt 
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1.4.6 อาชีพนักจัดรายการวิทยุ สามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยชัดเจนมีความ    
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัประเภทของรายการท่ีจัดได้เป็นอย่างดี โดยใช้ทกัษะ การใช้ เสียง การ
ร้อง การพากษ์ หรือการพดู 

1.4.7 อาชีพครูอาจารย์ การถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ ท่ีมีภาวะบกพร่อง ทางสาย ตา
เช่นเดียวกนั โดยฝึกทกัษะด้านการ เรียน เขียน อา่น 

1.4.8 อาชีพด้านธุรกิจขายตรง เช่นอาชีพขายประกันชีวิต การท าธุรกิจด้วยตวั เอง 
โดยรับงานจากบริษัทต้องมีทกัษะด้านการพดู และเรียนรู้การตลาด เก่ียวกบัข้อมลู ของบริษัทนัน้ๆ   

1.4.9 อาชีพด้านหตัถกรรมการ ต้องมีทกัษะทางด้านแรงงานฝีมือเพื่อใช้ในการ ผลิต
ใช้ทกัษะการเรียนรู้ และสมัผสัจากมือโดยตรง เช่น การท ากระเป๋า และการท าดอก ไม้ตา่งๆ  

1.4.10 อาชีพด้านเกษตรกรรม ต้องมีพืน้ฐานทางการเกษตรและทักษะพืน้ฐาน ใน
การใช้ชีวิตเพื่อน าไปประกอบอาชีพ เช่น การจดัไม้ดอกไม้ประดบั การเพาะพนัธุ์สตัว์ การเลีย้งสตัว์  

 

2.ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับเคร่ืองแต่งกายสตรี (วิจิตรา เดี่ยววาณิชย์, 2558) 
2.1 ความส าคญัของเคร่ืองแตง่กาย  

2.1.1 เคร่ืองแต่งกายมีหน้าท่ีหลกัคือช่วยป้องกันความร้อนความเย็นรวมไปถึง สิ่ง
สกปรก หรืออนัตรายจากภายนอกร่างกาย ท่ีจะสมัผสัโดนตวัในขัน้แรก 

2.1.2 เคร่ืองแต่งกายมีหน้าท่ีสร้างความพึงพอใจ ให้กับตนเองและผู้ ท่ีอยู่รอบ ข้าง 
เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีวาระโอกาสในการเลือกเคร่ืองแตง่กายเพื่อให้เหมาะสมกบั วนัและ
เวลา 

2.1.3 เคร่ืองแต่งกายมีหน้าท่ีหลักคือช่วยบ่งบอก ถึงสถานภาพทางสังคมหรือ 
ต าแหน่งหน้าท่ี เช่น ต ารวจ ทหาร  

2.1.4 เคร่ืองแต่งกายมีหน้าท่ี สร้างความสมัพันทางสงัคม ระหว่างชายหญิง หรือ 
เพิ่มแรงดงึดดูจากเพศตรงข้าม 

2.1.5 เคร่ืองแต่งกายเพื่อใช้ในงานแสดงงานท่ีถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณี เพื่อ ให้
คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึงความเป็นมาเม่ือสมยัแต่ก่อน โดยใช้การแต่งกายเป็นการเล่าเร่ือง เพื่อ สืบ
ทอดวฒันธรรม 

 2.2 หลักการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย (วิจิตรา เดี่ยววาณิชย์. 2558) หมายถึง การ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ หรือเพิ่ม สนุทรีภาพให้เกิดความรู้สึกรวมอยู่ในเคร่ืองแต่งกาย แบ่งออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ 
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2.2.1 การออกแบบภายในโครงสร้างของเสือ้ผ้า (Sltuclutn DnsrlW) 
2.2.2 การตกแตง่รายละเอียดเพิ่มเติมภายนอกเสือ้ผ้า (Dncotdlrvn DnsrlW) 
การท่ีจะออกแบบเสือ้ผ้าจะต้องเร่ิมท่ีการออกแบบจากโครงสร้างพืน้ฐานก่อน 

หมายถึง การน าเอาชิน้สว่นตา่งๆ เช่น ปก อก แขน กระเป๋า ตวัเสือ้ มาเย็บตอ่กนัจนเกิดเป็นเสือ้ 1 
ชิน้ และตามด้วยการตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมภายนอกเสือ้ผ้า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ 
สนิค้า เช่น การตกแตง่ด้วยกระดมุ การตกแตง่ด้วยวสัดอ่ืุนๆ หรือการตกแตง่เพิ่มลวดลายให้กบัตวั
เสือ้ โดยจ าเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบดงันี ้เส้นและรูปโครง(LrWns,fotms) เป็นตวัก าหนดรูปร่าง
และ รูปทรงของเสือ้ผ้า ว่าจะเป็นไปในทิศทางใด เส้นกรอบนอก (SrggOounllns) ใช้เป็นตวัก าหนด 
รูปร่างของเสือ้ผ้า เช่น ความยาวของตวักระโปรง ความเหลี่ยมของปกเสือ้ เส้นโค้งตามสดัสว่น ของ
ล าตัว รวมทัง้สี (Cogot) ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งท่ีเป็นองค์ประกอบของเคร่ืองแต่งกาย โดยเลือกให้ 
เหมาะสมกับ สีผิว สีตา สีผม ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้สวมใส่ ผิวสมัผสั (Tnxlutn) พืน้ผิวหรือ 
เนือ้ผ้าท่ีให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน และรวมถึงการทิง้ตัวของเนือ้ผ้า ควรเลือกให้เหมาะสมกับ 
โอกาสและความต้องการท่ีจะใช้ จงัหวะ (ROylOm) ใช้เป็นการก าหนดจุดการเว้นระยะต าแหน่ง 
ของเสือ้ผ้าท่ีสามารถบอกความรู้สกึได้ เช่น ออ่นนุ่ม หนกัแน่น โดยจะต้องใช้หลกัของความ  สมดลุ 
(BdgdWcn)  การเลือกใช้วสัด ุต าแหน่ง ท่ีสมัพนัธ์กนัก่อให้เกิดความสมดลุบนเสือ้ผ้า โดยมี ขนาด 
(Scdgn) ท่ีพอดี ไม่ใหญ่เกิด หรือเล็กจนเกิดไป องค์ประกอบสุดท้ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องใน การ
ออกแบบเคร่ืองแต่งกายคือ จดุเด่น (DomrWdWcn) การสร้างจดุน าสายตามารวมไว้ท่ีจดุเดียว เพื่อ
เน้นให้เกิดความน่าสนใจ  

2.3 ประเภทของเคร่ืองแต่งกายที่ ใช้โอกาสต่างๆ (ธีรยุทธ์ มูลละออง, 2553)ได้
กลา่วถึงการแยกโอกาสในการเลือกใช้เสือ้ผ้าเป็นประเภทดงันี ้ 

ชดุท างาน (Fotmdg nndt) อาจมีชุดแบบฟอร์มท่ีสื่อถึงเอกลกัษณ์เฉพาะหน่วยงาน 
นัน้ๆส่วนใหญ่จะเป็นสถาบนัการศึกษาหรือหน่วยงานราชการท่ีต้องการความสภุาพ และจะต้อง 
ค านงึถึงการปฏิบตัิงานในแตล่ะต าแหน่ง 

ชดุล าลอง (Cdsudg nndt) สิ่งแรกท่ีควรค านึงถึงคือจดุประสงค์หลกัของการแต่งชุด 
ล าลอง เช่น สวมใสอ่ยูบ้่าน สวมใสใ่น ขณะไปเท่ียว หรือ ไมไ่ด้มีธุระท่ีเป็นทางการ 

ชุดกีฬา (Spotl nndt) จุดประสงค์หลักของชุดกีฬาคือจะต้องเน้นความคล่องตัว
เคลื่อน ไหวได้อย่างกระฉับกระเฉงเนือ้ผ้าจะต้องสามารถระบายอากาศระบายเหง่ือได้ดี รูปแบบ
ของเสือ้ ผ้าจะต้องคลอ่งตวั และดปูราดเปรียว ไม่มีการตกแตง่รายละเอียดท่ีไม่จ าเป็นมากนกั 
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ชุดเดินทาง จ าเป็นจะต้องค านึงถึงสถานการณ์จริง ต้องสามารถเคลื่อนไหวได้
คล่องตวั ดสูบาย และไม่เป็นทางการมากจนเกินไป เนือ้ผ้าไม่ท าให้เกิดรอยยบัง่าย สามารถจดัใส่
กระเป๋า เดินทางได้ง่าย พกพาได้สะดวก 

ชดุราตรี (EvnWrWl atnss) แบง่ได้เป็น 2 ประเภทด้วยกนัคือ  
1.ชุดราตรีแบบไม่เป็นทางการ จะไม่เน้นถึงความหรูหรา รูปแบบจะเรียบง่าย 

เหมาะ สมกบัสถานที่ และ เจ้าภาพของงาน อาจจะเลือกใช้ในการกรณี งานเลีย้งสงัสรรค์ กบัเพื่อน
ฝงู 

2. ชุดราตรีแบบทางการ เป็นชุดท่ีใส่ในงานเลีย้งท่ีมีพิธีการ อาจจ าเป็นจะต้อง
เพิ่ม ความหรูหรา สง่างาม เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภาพลกัษณ์ของผู้สวมใส ่ เช่น งานราชพิธี  

2.4 องค์ประกอบที่ใช้ในการออกแบบ (อจัฉรา สโรบล. 2555) ในการออกแบบเคร่ือง
แตง่กาย จ าเป็นจะต้องพึง่พาองค์ประกอบ พืน้ฐานอยูด้่วยกนั 6 อยา่งดงันี ้ 

2.4.1 เส้น (LrWn) รูปร่างหรือรูปทรงต่างๆล้วนเกิดจากการใช้เส้น เป็นตวัน า หรือตวั
เช่ือมโยง อาจจะเร่ิมต้นจากการสร้างจดุ เม่ือจดุสองจดุติดกนั เกิดการลากยาว โดยสามารถเป็นได้
ทัง้ เส้นแนวนอน เส้นแนวตัง้ เส้นโค้งเส้น ซิกแซก หรือแม้แต่เส้นปะ เส้นจึงเป็นส่วนส าคญัในการ
แสดงทิศทาง และท าให้เกิดเป็นรูปทรงได้ เส้นสามารถบง่บอกได้ หลายอยา่งเช่นน า้หนกั ความเร็ว 
ความเข้ม อ่่อน ซึ่งเส้นสามารถบ่งบอกความรู้สึกได้ เช่นเส้น โค้งอาจให้ความรู้สึกอ่อนไหวพริว้ 
มากกวา่เส้นท่ีตัง้ตรง ซึง่แบง่ออกเป็น 4 ประเภทดงันี ้ 

1) เส้นแนวตัง้ (Vntlrcdg grWns) ให้ความรู้สกึสงู สง่า 
2) เส้นแนวนอน (iou oWldg grWns) ให้ความรู้สกึกว้างใหญ่ ยาว สงบ 
3) เส้นโค้ง (Cutvna grWns) ให้ความรู้สกึออ่นหวาน พริว้ไหว 
4) เส้นซกิแซก (Zrl dl grWns) ให้ความรู้สกึหกัเห ไม่สม ่าเสมอ แปลกตา 

2.4.2 สี (Cogot) สีมีความส าคญัในการออกแบบมากอีกข้อหนึ่ง จ าเป็นส าหรับ ใน
เร่ืองของฤดกูาล โดยมีประเภทของสีดงันี ้ 

1) สีขัน้ท่ี 1 (Ptrmdty Cogot) หรือสีแท้ ซึง่เรียกอีกอย่างว่า แม่สี มี สีแดง เหลือง 
น า้เงิน ซึง่ไมมี่สีใดใดมาผสม 

2) สีขัน้ท่ี 2 (SncoWadty Cogot) เกิดจากการน าแม่สีสองสีมาผสมกันโดย ใช้
ปริมาณเท่าๆกนั จะได้สี ส้ม เขียว มว่ง 

3) สีขัน้ท่ี 3 (Tntlrdty Cogot) การน าเอาสีในขัน้ท่ีสองมาผสมกนั จะได้สี เหลือง 
(ขัน้1) กบัสีเขียว(ขัน้2) จะได้สีเหลืองเขียว 
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4) สีคู่ตรงข้าม (CompgnmnWldty Cogots) คือสีท่ีอยู่ตรงข้ามกันในวงจรสี ถ้า
หากอยูใ่กล้กนัจะท าให้สีสดขึน้ แตถ้่าหากน ามาผสมกนัจะท าให้เกิดสีท่ีเบาบางลง  

5) การผสมสีขาว (TrWl) หากสีใดสีหนึง่ถกูสีขาวผสมลงไป จะท าให้สีอ่อน ลง เช่น
สี แดงผสมกบัสีขาว จะกลายเป็นสีชมพ ูหากใสส่ีขาวจ านวนมากก็จะท าให้คา่ของสี ออ่นลง เราจะ
เรียกวา่สี pdslngs   

6) การผสมสีด า (SOdans) หากสีใดสีหนึ่งถกูสีด าผสมลงไปจะท าให้เกิดสี ท่ีเข้ม
ขึน้ เช่นสีแดงผสมสีด า จะเกิดเป็นสีน า้ตาล  

7) MoWoCOtomn การใช้สีเพียงสีเดียวแต่มีหลาย ระดบั เช่น สี ขาว เทา อ่อน 
เทาเข้ม ด า ท าให้เกิดคา่ท่ีแตกตา่งกนั แตย่งัจดัอยูใ่นกลุม่ loWn เดียวกนั  

2.4.3 รูปทรงหรือรูปร่าง (Fotm) มีทัง้ 2 มิติ และ 3 มิติ เช่น ความสูง ความ กว้าง 
ด้านหน้า ด้านหลงั ด้านข้าง รูปทรงมีทัง้เป็นรูปทรงกราฟิก เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม สาม เหลี่ยม หรือ
รูปทรงท่ีได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ต้นไม้ ดอกไม้  

2.4.4 พืน้ผิว (Tnxlutn) พืน้ผิวเช่น เป็นหนัง หรือเป็นผ้า มีความขรุขระ หรือเรียบ
เนียน เช่น ผ้าลินิน จะท าให้เห็นเส้นด้าย เส้นไหม ท่ีชดัเจนกว่าผ้าสนิทอ่ืน บางครัง้การมองเห็น 
พืน้ผิวก็ท าให้เราเกิดความรู้สกึเช่นผ้า ซลิล์ซาตนิจะดนูุ่มเบาสบาย แม้ไม่ ได้ สมัผสั หรือ การสมัผสั 
ก็ท าให้เกิดความรู้สกึได้เช่นกนั เหมือนกบัผ้าขนสตัว์ ท าให้เรารู้สกึ ถึงเส้นขน หลายๆเส้น อาจนุ่ม
หรือ กระด้าง โดยสามารถแยกประเภทของผ้าได้ดงันี ้

1) ผ้าฝา้ย หรือผ้าท่ีเกิดจากการทอด้วยไหมสองเส้น เช่น ผ้าลนิิน 
2) ผ้าขนสตัว์ หรือผ้าวลู  
3) ผ้าท่ีผสมใย SpnWanx หรือผ้ายืด สามารถยืดหยุน่ได้  
4) ผ้าท่ีมีน า้หนกันุ่ม ผ้าชีฟอง 
5) ผ้าท่ีมีพืน้ผิวไมเ่รียบ ผ้ามี lnxlutn  
6) ผ้าท่ีมีพืน้ผิวมนัและ ลื่นเช่น ผ้าซลิล์ ซาตนิ 

2.4.5 เส้นกรอบนอก (SrgOounlln) เป็นสิ่งท่ีแสดงรูปร่าง รูปทรงและลกัษณะ ของผู้
สวมใส่ได้ดีท่ีสดุอาจหมายถึง กรอบภายนอกของรูปทรงเสือ้ผ้านัน้ๆซึ่งจะท าให้เรามองเห็น ได้ใน
อนัดบัแรก โดยจะมีด้วยกนัหลายประเภท ยกตวัอยา่งเช่น  

1)  ทรงบาน หรือเรียกวา่ทรง A-grWn  
2) ทรงท่ีมีเส้นโค้งเว้าตามรูปทรงหรือคล้ายกบัตรง PtrWcnss grWn เข้ารูป ช่วงเอว 

และพองออก มีเส้นตดัตอ่เพื่อช่วยพรางรูปร่าง   
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3) ทรงตรง I-grWn  
4) ทรงท่ีสองข้างไมเ่ท่ากนั Asymmnlty 

2.4.5 วสัด ุ(Mdlntrdg) (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ, 2556) วสัดเุกาะเก่ียวถือ วา่เป็นสิง่ส าคญั
ท่ีควรศึกษา เพื่อน ามาใช้เป็น องค์ประกอบในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ซึ่ง วสัดุเกาะเก่ียวท่ี
กล่าวถึงนี ้จะมีหน้าท่ีช่วยยึด เกาะชิน้ส่วนต่างๆของแพทเทิร์นเสือ้ผ้าให้ยึดติด กันและยงัช่วยย่อ 
และขยายซึง่มีผลท าให้โครง สร้าง ของเสือ้ผ้าบดิเปลี่ยนรูปทรงได้ ซึง่มีวสัด ุดงัตอ่ไปนี ้

1) กระดมุ เป็นวสัดพุืน้ฐานท่ีมกัพบเห็นได้บ่อยในเสือ้ผ้า มีหน้าท่ีใช้เกาะ เก่ียว 
ใช้ตกแต่งเสือ้ผ้าเพื่อเพิ่มรายละเอียดให้กบัชดุ นกัออกแบบเคร่ืองแต่งกายมกัเลือกกระดมุ โดยมี
หลกัการเลือกจากลกัษณะของเสือ้ผ้าและราคา กระดมุมีส่วนช่วยให้รูปแบบของเคร่ืองแต่ง กาย
เกิดความแตกตา่งสีของกระดมุก็เป็นอีกหนึง่สาเหตท่ีุเป็นตวัก าหนดให้กระดมุเข้ากบัเสือ้ผ้าตวันัน้ๆ 
สว่นใหญ่นกัออกแบบมกัจะเลือกกระดมุท่ีมีโทนสีแนวเดียวกบัเสือ้ผ้า หรือถ้าต้องการ เพิ่มจดุเด่น
ให้เสือ้ผ้านัน้ก็มกัจะเลือกสีท่ีแตกตา่งกบัเนือ้ผ้า น า้หนกัของกระดมุท่ีควรเลือกใช้ เรา ควรเลือกให้
เหมาะสมกบัน า้หนกัของด้วย หากผ้าชนิดนััน้มีน า้หนกัเบา ควรเลือกใช้กระดมุท่ีมี ความเบาด้วย
เช่นกนัเพื่อปอ้งกนัไม่ให้กระดมุถ่วงเนือ้ผ้า และท าให้เสือ้ผ้าเสียทรง ความทนทาน และขนาดของ
กระดมุก็เป็นอีกหนึง่ปัจจยัท่ีผู้ออกแบบควรค านงึถึงกระดมุท่ีมีเม็ดขนาดใหญ่ก็จะ สามารถยดึเกาะ
ได้หนาแน่นกว่า และมีความทนทานมากกว่า กระดมุมีทัง้หมดด้วยกัน 3 ชนิด คือ กระดมุชนิดมี
ก้านหรือมีรูส าหรับร้อยด้ายอยู่ใต้กระดมุ (UWantsran Oogn) กระดมุชนิดท่ี สามารถเจาะรูร้อยบน
ตวักระดมุ (Exlntrot Oogn) หรือกระดมุท่ีออกแบบพิเศษ (Spncrdg bulloW) กระดมุเหลา่นีมี้การใช้
วัสดุท่ีหลากหลายในการผลิตเพื่อให้ได้รูปแบบและความหลากหลาย มีทัง้ วัสดุท่ีผลิตโดย
ธรรมชาติ เช่น ไข่มกุ ไม้ หรือหนังจากสตัว์ ซึง่จะมีราคาแพงกว่ากระดมุท่ีผลิต จากวสัดสุงัเคราะห์ 
เช่น โลหะ พลาสติก จะมีรูปแบบให้เลือกได้หลากหลายเน่ืองจากสามารถ ย้อมสีได้ กระดุมท่ี
ประดบัด้วยเพชรหรือพลอยมกัจะมีราคาสงูกวา่กระดมุชนิดอ่ืน 

2) กระดุมห่วง (Loop fdslnWrWl) กระดุมชนิดนีจ้ะสามารถ ปิดรอยระหว่าง 
เสือ้ผ้า ให้ปิดโดยการเช่ือมกนัของกระดมุห่วงและเก่ียวกบัรังดมุ กระดมุชนิดนี ้จะพบเห็นมาก ใน
ชดุแตง่งาน ชดุราตรี ท่ีมีความหรูหรา 
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ภาพประกอบ 1 กระดมุห่วง 
 

ท่ีมา: (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ. 2556) 
 

3) กระดุมเป๊ก (SWdps) เป็นกระดุมท่ีใช้การตอกในการติดกระดุม ชนิดนี ้จะมี
อะไหล ่2 สว่น คือตวัผู้ มีลกัษณะเป็นตุม่นนู และตวัเมียมีลกัษณะเป็นรู ทัง้สองสว่นถกูออก แบบให้
สามารถเช่ือมตอ่กนัได้พอดี วิธีการติดกระดมุจะต้องใช้เคร่ืองตอก เพื่อตอกลงไปบนเนือ้ ผ้าให้ขาด
โดยจะต้องตอกตวัผู้  ไว้ฝ่ังด้านบนของสาบเสือ้ ตวัเมียตอกลงท่ีสาบด้านลา่ง สว่นใหญ่ กระดมุตอก
จะท าจากโลหะมีสีเงิน ทอง รมด า มกันิยมใช้กบัเสือ้ผ้าท่ีต้องการความแข็งแรง ทนทาน เช่น เสือ้
แจกเกต 

 

 

ภาพประกอบ 2 กระดมุเป๊ก 
 

ท่ีมา: (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ. 2556) 
 

4) รังกระดมุ (BulloW Oogn) หรือรูท่ีมีหน้าท่ีใช้คล้องเพื่อยึดเหน่ียวกระดมุไว้ ใช้
วิธีการเจาะรู ให้ได้เท่ากับขนาดของกระดุม และเย็บตามรอยเพื่อป้องกันการรุ่ยของเนือ้ผ้า การ
เจาะรังกระดมุมีด้วยกนั 4 รูปแบบดงันี ้(ดาวรุ่ง ตะนเุรือง, 2014:ออนไลน์) 

 รังดมุชนิดมาตรฐาน  เหมาะส าหรับใช้เจาะรังดมุเสือ้เช๊ิตพืน้ฐาน  
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ภาพประกอบ 3 รังดมุชนิดมาตรฐาน  
 

ท่ีมา: (ดาวรุ่ง ตะนเุรือง. 2014) 
 

 รังดมุหวักุญแจ ปลายรังดุมด้านหนึ่ง จะถูกเจาะเป็นรูปทรงเหมือน กุญแจ 
ลกัษณะกลมมนมีหน้าท่ีช่วยล๊อคกระดมุไม่ให้เลื่อนเคลื่อนท่ีไปมาระหว่างใช้งานเย็บรังดมุ ให้อยู ่
ในลกัษณะแนวนอน จะช่วยในการล๊อคเม็ดกระดมุเอาไว้ เหมาะส าหรับ เย็บเสือ้สทู หรือ กางเกง 
ธรรมดาหรือกางเกงท่ีเป็นผ้ายีนส์ 

 

       

ภาพประกอบ 4 รังดมุชนิดหวักญุแจ 
  

ท่ีมา: (ดาวรุ่ง ตะนเุรือง. 2014) 
 

 รังดมุชนิดหวัตดัปลายมน เหมาะส าหรับเจาะรังดมุเสือ้เช๊ิตพืน้ฐาน โดยทัว่ 
ไปเหมาะส าหรับเม็ดกระดมุท่ีมีรูปทรง กลม หรือมน เช่น กระดมุมกุ กระดมุกุ๊น จะพบได้ใน เสือ้ผ้า
สตรีเป็นสว่นใหญ่ 

       

ภาพประกอบ 5 รังดมุชนิดหวัตดัปลายมน 
 

ท่ีมา: (ดาวรุ่ง ตะนเุรือง. 2014) 
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รังดุมส าหรับผ้ายืด รอยของด้ายท่ีเย็บหรือตะเข็บเย็บจะมีลกัษณะซิก แซก 
เหมือนลกูโซ ่การเจาะรังดมุผ้ายืดหากเจาะผิดวิธีจะท าให้ผ้ายืดย้วยได้ การเจาะรังดมุ วิธีนี ้จะช่วย
ให้ผ้ายืดคงสภาพอยูแ่บบเดมิ  

 

       

ภาพประกอบ 6 รังดมุส าหรับผ้ายืด 
 

ท่ีมา: (ดาวรุ่ง ตะนเุรือง. 2014) 
 

ต าแหน่งในการเลือกติดกระดมุมีด้วยกนั 3 ทิศทางด้วยกนั (อสุรา ปฏิบตัิสร
กิจ. 2556 :17) กล่าวว่า การติดกระดมุตามแนวขวาง วิธีนีม้กัจะติดตามเส้นกลางของตวัเสือ้การ
ติดกระดมุ แบบตามทางยาว วิธีนีม้กัจะใช้ส าหรับติดกระดมุเสือ้เชิต้ การติดกระดมุตามแนวเฉียง
วิธีนีม้กัจะ ใช้ส าหรับเสือ้ผ้าเดก็  

5) ซิป (Zrppnts) อปุกรณ์ท่ีใช้ในการยดึติดเหมือนกระดมุสามารถใช้ ทด แทนกนั
ได้ ขึน้อยู่กับรูปแบบของเสือ้ผ้า วสัดุท่ีใช้ท าซิปส่วนใหญ่จะเป็นโลหะ และ พลาสติก ทัง้ สองมี
ความคงทนท่ีแตกต่างกนัตามล าดบั ขนาดของซิปมีระดบัความยาวท่ีหลากหลาย เพื่อให้ นกัออก 
แบบได้เลือกใช้ให้ตรงกับความต้องการ และเหมาะกับการใช้งาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น กางเกง 
หรือเดรส ความยาวของซิปก็จะแตกต่างกันด้วย ซิปมีด้วยกัน 3 ประเภท  ซิปทั่วไป (SldWadta 
Zrp-FdslnWnt) ซิปประเภทนีจ้ะมีอะไหลท่ี่กัน้ ด้านลา่ง ไม่ให้หรููดซปิหลดุออกจากฟัน ซปิ ตวัดงึผ้า
ให้เข้ามาเช่ือมติดกนั (Sgrant dWa pugg ldb)  

 

       

ภาพประกอบ 7 ซปิทัว่ไป 
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ท่ีมา: (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ. 2556) 
 

 ซิปซ่อน (CoWcndgna Zrp-FdslnWnt) เหมาะส าหรับการใช้กับเสือ้ผ้าสตรี 
และเสือ้ผ้าส าหรับเด็ก เพราะซิปชนิดนีเ้ม่ือเย็บตะเข็บเรียบร้อยแล้วจะมองไม่เห็น ซิปจะถูกซ่อน 
อยูภ่ายใต้ตะเข็บ อาจมองเห็นเป็นเส้น เพียงเลก็น้อยเท่านัน้ นิยมใช้กบัเสือ้ท่ีรัดรูปของสตรี  

       

ภาพประกอบ 8 ซปิซอ่น 
 

ท่ีมา: (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ. 2556) 
 

 ซิปปลายเปิด (hpnW Zrp-FdslnWnt) ซิปประเภทนีมี้อะไหล่ ท่ีท าหน้าท่ีเป็น
ตวักัน้หวัซิปสามารถถอดเปิดแยก ท าให้เสือ้ผ้าแยกจากกนัได้ตัง้แตส่ว่นหวัจนถึง ปลายซิป เหมาะ
ส าหรับเสือ้แจกเกตหรือเสือ้กีฬา วสัดท่ีุใช้ท าฟันซิป คือ โลหะ นิกเกิล ทองเหลือง อลมูิเนียม และ
พลาสตกิ  

        

ภาพประกอบ 9 ซปิปลายเปิด 
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ท่ีมา: (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ. 2556) 
6) เข็มขดั (Bngl) เป็นวสัดท่ีุใช้ในการตกแต่งเสือ้ผ้า และยงัสามารถใช้เช่ือม ต่อ

กนัระหว่างเสือ้ผ้า มีลกัษณะเป็นสาย วสัดอุาจท าจากหนงั ผ้า หรือเชือก นิยมใช้พนัรอบ บริเวณ
เอว  เพื่อยืดขยายรูปทรงของเสือ้ผ้าตวันัน้ๆ 
 

      

ภาพประกอบ 10 เข็มขดั 
 

ท่ีมา: (อสุรา ปฏิบตัิสรกิจ. 2556) 
 

3 ความหมายของบุคลิกภาพ  
บุคลิกภาพ (PntsoWdgrly) หมายถึงเอกลกัษณ์หรือตวัตน ประจ าตน ท่ีแสดงออกมาให้ 

ผู้คนภายนอกได้รับรู้ ปรากฎต่อหน้าสงัคม มีนักจิตวิทยาหลายคน ได้ให้ความหมายของ ค าว่า 
บคุลิกภาพ แตกตา่งกนัออกไป ดงันี ้ 

กอร์ดอน อลัล์พอร์ต (Somgrm, 2553) กล่าวไว้ว่า การรวมองค์ประกอบท่ีมีในตวั ของแต่
ละบคุคล ทัง้ร่างกายและจิตใจ ซึง่จะเป็นตวัท่ีมี ไว้เพื่อก าหนดเอกลกัษณ์ เพื่อใช้ปรับตวั ในการเข้า
สงัคม  

(วิภาพร มาพบสขุ, 2541) บุคลิกภาพ หมายถึงภาพลกัษณ์โดยรวม ท่ีปรากฎทัง้ภายใน 
และภายนอก ซึง่ท าให้ คนแตล่ะคนแตกตา่งกนั โดยวดัจากบคุลิก 
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3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ (Nrcogn KdWmdW, 2554) 
รูปร่างเป็นส่วนท่ีควรค านึงถึงในการเลือกเคร่ืองแต่งกายเพื่อให้เหมาะสมกบับุคลิกภาพ 

หากเรา เข้าใจในรูปร่างของตวัเราเองแล้ว การเลือกเสือ้ผ้าและ โทนสีท่ีเหมาะสมก็จะ ช่วยอ าพราง 
สดัสว่นท่ีเป็นจดุด้วย และพฒันาให้เห็นจดุเดน่เพื่อรูปลกัษณ์ท่ีดีขึน้นัน้เอง  

3.1.1 รูปร่างและสดัสว่น (Frlutn&PtopolroW)  
วิธีการเลือกเสือ้ผ้าท่ีจะสามารถท าให้เรามีบุคลิกท่ีดีได้นัน้ จึงจ าเป็นจะต้อง 

ค านึง สดัส่วนและรูปร่าง รูปร่างโดยทัว่ไปของมนษุย์เราสามารถแบ่งออกคล้ายรูปทรงเลขาคณิต 
ได้ทัง้หมด 4 รูปแบบ คือ แบบสามเหลี่ยม แบบสามเหลี่ยมคว ่า แบบส่ีเหล่ียมผืนผ้า แบบ นาฬิกา
ทราย หากเรารู้หลกัในการเลือกเสือ้ผ้าจะท าให้เราเลือกสวมใส่โดยเปิดเผยจุดเด่นและปก  ปิด 
หรืออ าพรางจดุด้อย ก็จะยิ่งเป็นจากสง่เสริมการมีบคุลิกท่ีดีให้แก่ตวัเราเองอีกด้วย 

 
 

 

 

ภาพประกอบ 11 รูปทรงสามเหลี่ยม 
 

ท่ีมา: (Nrcogn KdWmdW. 2554) 
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รูปทรงสามเหลี่ยม (TtrdWlgn) หรือหุ่นลกูแพร หมายถึง บคุคลท่ีมีสดัสว่น ช่วงบน
เล็ก ช่วงล่างขยายใหญ่ ไหลแ่คบ ล าตวัสัน้ผอม สะโพกใหญ่ รวมไปถึงต้นขาท่ีมีความ หนาคนท่ีมี
รูปร่างจดัอยู่ในกลุม่นีค้วรเลือกเสือ้ท่ีสวมใส่แล้วพอดีตวัเสือ้ผ้าท่ีใส่แล้วเห็นรูปร่างได้ดี ควรมีเกล็ด
เข้ารูปตามทรงการสวมใส่เสือ้เช๊ิตท่ีมีเกล็ดจะเหมาะสมกว่าเสือ้เช๊ิตตวัหลวม ทัง้หมด นีจ้ะท าให้
เห็นถึงสว่นเว้าโค้งของสดัสว่นได้ดี รูปทรงของบริเวณล าคอก็มีสว่น ช่วยให้ดมีูบคุลิก ภาพท่ีดีขึน้ได้ 
โดยผู้ ท่ีมีรูปร่างเป็นทรงสามเหลี่ยมจะไหล่แคบ  ฉะนัน้การใส่เสือ้คอปาด เสือ้คอ เหลี่ยม เสือ้เปิด
ไหล่ หรือเสือ้ท่ีเปิดเผยบริเวณช่วงล าคอ จนถึงเหนืออก จะช่วยพรางรูปร่างท า ให้ดไูหล่กว้างขึน้ 
หากผู้สวมใสมี่รสนิยมช่ืนชอบเสือ้ผ้าท่ีมีลวดลาย จะต้องเป็นลายเล็ก เช่นลาย ทางขวาง ลายกลุม่
ดอกไม้ ลายกราฟฟิกท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก ต่อมาในส่วนล่าง คือกางเกง จะต้องใส่โทนสีเข้มกว่า
ด้านบน ไม่ควรมีเกล็ด จีบหรือขอบเอว หรือสวมเข็มขดัทบั ไม่ควรใส่ ฟิตมากจนเกินไป จะท าให้
เป็นการขับเน้น บริเวณสะโพกให้ดูหนายิ่งขึน้ ไม่ควรสวมใส่กาง เกงท่ีมีเอวต ่าจนเกินไป การ
สะพายกระเป๋าก็ไม่ควรเลือกให้มีขนาดท่ีใหญ่เทอะทะ สะพายจาก ด้านหลงั สายกระเป๋าลากต ่า 
เนือ้ผ้าท่ีเหมาะสมส าหรับคนกลุ่มนีค้ือ ไม่หนามาก และทิง้ตวัได้ดี กระโปรงทรง A หรือกระโปรง
ทรงตรงจะท าให้รูปร่างดดูีขึน้ ท่อนบนและท่อนลา่ง ดสูมดลุย์กนัดี  

                                                  

 

ภาพประกอบ 12 รูปทรงสามเหลี่ยมคว ่า 
 

ท่ีมา: (Nrcogn KdWmdW. 2554) 
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รูปทรงสามเหลี่ยมคว ่า (IWvntlna TtrdWlgn) บุคคลท่ีมีรูปร่างท่อนบน กว้างกว่า 
ท่อนลา่ง ช่วงไหลก่ว้าง สะโพกคอดเล็ก ขาเรียว เพื่อผู้ ท่ีพบปัญหาไหล่กว้าง จะต้องเลือก การแต่ง
กายท่ีท าให้พอดีกบัสะโพกท่ีเล็กดไูม่สง่างาม ควรสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีมีลายทางขวาง ตรงกบั บริเวณ
สะโพกเพื่อขยายและพรางตาให้ดสูะโพกผายออก ควรใสท่่อนบนท่ีมีสีเข้มกวา่ท่อนลา่ง รูปทรงของ
คอก็มีส่วนส าคญัท่ีสามารถช่วยพรางสดัส่วน บริเวณหวัไหล่ได้ โดยควรเลือก คอวี คอคว้าน หาก
สวมใสเ่สือ้ผ้าท่ีมี คอปก ควรปลดกระดมุลงมาสกัเล็กน้อย เนือ้ผ้าท่ีควรเลือกมาคือ เนือ้นุ่ม ไม่แข็ง
และมีลวดลายรายละเอียดตกแต่งมากจนเกินไปเพราะจะท าให้รู้สึก แข็ง เทอะทะ  และถกูดึงดดู
ความสนใจมากท่ีท่อนบน หรือเรียกว่าเป็นการเน้นไหล่ให้ดหูนาขึน้ไปอีก  ในส่วน ของท่อนล่าง 
กางเกงท่ีมีขอบเอว และเอวต ่า กว่าระดบัปกติ ใส่เข็มขดัเพื่อเพิ่มเส้นแนวขวาง จะเป็นวิธีท่ีช่วย
ขยายสะโพกท าให้ดูผายออกมากขึน้ทรงกางเกงท่ีปลายขาบานออก กางเกงทรง ตรงท่ีหลวม
หน่อยๆหรือกางเกงท่ีมีรูปทรงพอง ไม่เข้ารูป และการแตง่ปะตดิของกระเป๋าใบใหญ่ ท่ีด้านข้าง เพิ่ม
การรูดเอว จบัจีบ ก็เหมาะสมกบับคุคลท่ี มีสดัสว่นรูปทรง สามเหลี่ยม คว ่าได้ดี 
 

 

                                                  

ภาพประกอบ 13 รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 

ท่ีมา: (Nrcogn KdWmdW. 2554) 
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รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (RncldWlgn) บุคคลท่ีมีลกัษณะเช่นนีจ้ะต้องมีสดัส่วนท่ี
ตรง เม่ือเปรียบเทียบบริเวณหวัไหลก่บั บริเวณสะโพกมีความกว้างเท่ากนั ช่วงเอวอาจจะมีสว่นเว้า 
โค้งเข้ามาเล็กน้อย หรืออาจไม่สามารถมองเห็นได้ชดัเจน ท าให้ดเูหมือนล าตวัตรงแข็ง การเลือก 
สวมใส่เสือ้ผ้าท่ีช่วยท าให้เอวดูคอดขึน้ จึงเป็นการแต่งกายท่ีเหมาะสมกับบุคคลในกลุ่มนี ้โดย 
เลือกเสือ้ผ้าท่ีมีเส้นตดัตอ่เส้นเกล็ดเป็นทรงโค้ง ความยาวเสือ้อยู่ระดบัสะโพก ไม่ควรสวมใสเ่สือ้ ท่ี
ชายสัน้เกินไป เพราะจะท าให้ช่วงเอวดหูายไป เนือ้ผ้าท่ีเหมาะสมกบัคนกลุม่นีอ้าจเป็นเนือ้ผ้า ยืดท่ี
มีความยืดหยุ่นได้สงู  หากผู้สวมใส่มีรสนิยมช่ืนชอบลายผ้า ควรเลือกท่อนบนเป็นผ้าพืน้สี เรียบ
และเน้นการตกแต่งไปท่ีท่อนล่างแทน หรือการสวมใส่เสือ้ท่อนบนและท่อนล่างท่ีมี เฉดสีไป ใน
ทิศทางเดียวกนั โดยเพิ่มลกูเลน่โดยการใส่เข้มขดัอีกสีเพื่อตดั กนัจะท าให้เป็นการโชว์ หรือขบั เน้น
ช่วงเอวเพิ่มมากขึน้ ส่วนรูปทรงของกางเกงสามารถเลือกสวมใส่ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น ขาม้า 
ทรงตรง ขาบาน หรือกางเกงท่ีรัดปลายขาก็สามารถท าได้แต่ ให้เน้นค านึงถึงส่วนสงูของ ผู้สวมใส่
เป็นหลกั กระโปรงก็เช่นเดียวกนั ทรงเอ ทรงบาน ทรงดินสอ สามารถสวมใสไ่ด้แต ่รายละเอียดของ
กระโปรงนัน้จะต้องไมเ่น้นการจีบ กระโปรงพองรูดเอว เพราะจะท าให้ ช่วงเอวด ูสัน้กวา่เดมิ  

                                                     

 

ภาพประกอบ 14 รูปทรงนาฬิกาทราย 
 

ท่ีมา: (Nrcogn KdWmdW. 2554) 
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รูปทรงนาฬิกาทราย (ioutlgdss) บุคคลท่ีมีสดัส่วนลกัษณะนี ้จะมีสดัส่วนของ
ผู้หญิง ท่ีได้มาตราฐานมากท่ีสดุ และจะมีส่วนเว้าและส่วน โค้งมากกว่ารูปทรงอ่ืนๆ บริเวณความ
กว้าง ของช่วงไหล่ และช่วงสะโพกจะเท่ากนั โดยจะเว้าเข้าไปตรงบริเวณช่วงเอวอย่างชดัเจนการ
เลือก เคร่ืองแต่งกายท่ีสวมใส่ ควรเน้นให้เห็นช่วงเอวอย่างชดัเจน หากต้องการให้รูปร่างดเูพรียว
และ สูงขึน้ ควรใส่เสือ้ผ้าท่ีท่อนบนกับท่อนล่างมีสีโทนเดียวกัน ควรใส่เสือ้ท่ีมีการจับจีบ หรือตี
เกล็ด เพื่อให้เห็นรูปร่างได้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ เนือ้ผ้าควรจะเลือกท่ีบางเบาหรือผสม spnWanx 
รูปทรง บริเวณคอเสือ้ อาจเลือกเป็นคอปา้ย หรือคอวี แตไ่ม่ควรใสเ่สือ้แขนล า้ เพราะจะยิ่งเป็นการ
เพิ่ม ความกว้างบริเวณไหลม่ากขึน้ ความยาวของชายเสือ้ ไมค่วรยาวเกินสะโพกสว่นบน สว่นท่อน 
ล่างควร จะเป็นกางเกงทรงตรง หรือขาบาน และเลือกผ้าท่ีมีเนือ้หนา และอยู่ทรงมีน า้หนกั ส่วน
ประโปรงจะเลือกใสท่รงอะไรก็ได้ เช่น กระโปรงทรงดินสอ กระโปรงทรงเอ กระโปรงทรงตรง  

3.1.2  โทนสี (Cogot) 
การจับคู่เสือ้ผ้าของท่อนบนและท่อนล่างเพื่อ ผสมผสานสีเข้าด้วยกัน ควร

ค านึงถึงสีพืน้ผิวของ แต่ละบุคคล เพื่อท่ีจะส่งเสริมบคุลิกภาพท่ีดีให้ยิ่งขึน้ สีผิวของคนเอเซีย แบ่ง
ออกเป็น 3 โทนด้วย กนั สีผิวโทนร้อน สีผิวโทนเย็น สีผิวกลางๆ 

สีผิวโทนร้อน คือสีผิวท่ีมีเฉดออกไปทางโทนน า้ตาล เสือ้ผ้าท่ีสวมใส่ควรจะเลือก
เป็น เฉดสีท่ีมีสีผสม ด้วยสีเหลือง มากกว่าสีชมพู สรุปแล้ว การสวมใส่เสือ้ ผ้าท่ีมีสีโทนร้อน สี
เข้มข้น เช่น สีส้ม สีแดง สีน า้ตาล สีทอง สีเหลือง จะท าให้ดดูีมากกว่า สีโทนเย็น หรือสีท่ีถูกผสม
ด้วย สีขาว หรือสีพาสเทล ซึ่งจะท าให้ดไูม่โดดเด่น และท่ีส าคญัเคร่ืองประดบัท่ีสวมใส่ก็ควร จะ
เลือกสี  โทนร้อนด้วยเช่นกนั อยา่งเช่น สีทอง  

สีผิวโทนเย็น บุคคลท่ีจัดอยู่ในกลุ่มประเภทนี ้จะมีพืน้สีผิวท่ีค่อนข้างสว่างขาว 
เสือ้ผ้าท่ี สวมใสค่วรจะเลือกเป็นเฉดสีท่ีมีสว่นผสมของ สีฟา้ หรือสีเขียวอยูด้่วยเคร่ืองประดบัท่ีสวม
ใส่ก็ ควรจะเป็นสีโทนเย็น เช่น สีเงิน หากต้องการท่ีจะสวมใส่เสือ้สีโทนร้อน เช่นสีแดง ก็ควรเลือก 
แดงเฉดท่ีมีความเข้มสงู หรือสีแดงไวน์ จะท าให้ผิวดสูวา่งขึน้  

สีผิวกลางๆ สีผิวของคนในกลุม่นีจ้ะไม่ถกูแยกได้อย่างชดัเจนวา่ เป็นสีประเภทใด 
จึง ท าให้สามารถเลือกเสือ้ผ้าได้ทัง้ สีโทนร้อน และโทนเย็น เคร่ืองประดับท่ีสวมใส่ควรจะเป็น
พลอย หรือลกูปัด มากกวา่เคร่ืองประดบัทองหรือเงิน   
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4 ทฤษฎีการรับรู้  (อนงค์นาฏ วรรณจิตจรูญ, 2556) 
มนุษย์เราสามารถรับรู้ได้จากการใช้ อวยัวะส่วนต่างๆของร่างกาย ทัง้ 5 ชนิด คือ หู ตา 

จมกู ลิน้ ผิวหนงั เราเรียกว่าอวยัวะรับสมัผสั มีข้อมลูจากงานวิจยัศึกษาและค้นพบว่า ภาวะ การ
รับรู้ ของมนุษย์เราเกิดจาก การมองเห็น 75% การได้ยินเสียง 13% การสมัผสั 6% การดมกลิ่น 
3% และรส 3% โดยจ าเป็นจะต้องมีสิ่งเร้าและเช่ือมโยงตอ่ไปจนเกิดเป็นการเรียนรู้ การรับรู้จึงเป็น
บอ่เกิดการสื่อความหมาย และน าไปสูก่ารแปลความหมาย  

4.1 ความหมายของการรับรู้ (อนงคน์าฏ วรรณจติจรญู. 2556) 
ก่อนท่ีเราจะเรียนรู้นัน้ จะต้องเกิดการรับรู้มาก่อน โดยมีการเปลี่ยนแปลงของรูป แบบ

พฤติกรรมท่ีเกิดมาจากประสบการณ์ท่ีเคยรับรู้มาก่อน เช่นความรู้ท่ีอยู่ในสมอง และได้ถกู บนัทึก
ความจ าไว้ต่อมาจึงท าให้เกิดการจินตนากาล การมโนภาพ หรือ การตีความเพื่อท าให้ เกิดการ
แปลความหมาย การรับรู้จะเกิดได้ต่อเม่ือมนุษย์ได้ใช้อวยัวะในการรับสมัผสั อวยัวะส่วน นัน้คือ 
ตา ห ูจมกู ลิน้ และผิวหนงั การมีประสบการณ์หรือความรู้ในสมองมากจะยิ่งตีความ และเข้าใจได้
ง่ายขึน้ และทฤษฎีการรับรู้ สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทหลกัด้วยกนั คือ  

4.1.1 ทฤษฎีการรับรู้ภาพด้วยการสมัผสั เกิดจากการท่ีมีสิ่งต่างๆท่ีอยู่รอบตวัมา
กระทบ หรือเรียกว่าสิ่งเร้า และเกิดเป็นการรับรู้ โดยไม่มี ข้อมลูไม่ต้องมีความรู้จากประสบการณ์
เก่า ก็สามารถเข้าใจและรับรู้ได้จากนัน้จงึไปสูก่ารตีความ  ถึงสิง่ท่ีเราได้สมัผสั  

4.1.2  ทฤษฎีการรับรู้และเข้าใจภาพ หมายถึง การท่ีเรามองเห็นสิ่งต่างๆ และ
เกิดการรับรู้ หากเราได้มองเห็นสิ่งเร้ามากเราก็จะมี ประสบการณ์กับสิ่งใหม่ๆมากขึน้ ท าให้เรา
ตีความและเข้าใจความหมายได้  

4.2 กระบวนของการรบัรู้ (Process)  
หมายถึงขัน้ต้องการ ท าความเข้าใจ ใช้ความคิด และรู้สึก  สิ่งเร้าไม่ว่าจะเป็นสภาพ

ใดก็ตาม คน สตัว์ สิ่งของ หรือสถานการณ์ มาสมัผสักนักบัตวับคุคลจะเกิดเป็นการสมัผสั และจะ
ท าให้เกิด พฤตกิรรมตา่งๆ  

4.3 การรบัรู้ทางจกัษุสมัผสั  
(องค์อร วงศาลงักา, 2553) กลา่วว่าเม่ือเราใช้สายตาในการมองเห็นวตัถนุัน้ๆ จะท า

ให้เราเกิดภาพในสมองและตีความ เราจะเห็นสีสนั และรูปร่าง 3 มิตขิองวตัถเุหลา่นัน้ เปลี่ยนแปลง
และสัมพันธ์กับช่วงเวลา เราจึงเรียกว่า เป็นการรับรู้เก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อม รอบตัวเรา 
แบง่เป็นประเดน็ ส าคญั 3 ประเด็น ดงันี ้
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4.3.1 ภาพและพืน้ (Frlutn dWa GtouWa) การท่ีเราสามารถมองเห็นภาพ ต่างๆ
ขึน้มา เกิดจากการท่ี ภาพนัน้สีความแตกต่าง ตดักันกับพืน้ พืน้มีส่วนท าให้ภาพเด่นชัดขึน้ เส้น
ขอบของภาพนัน้อาจมีความคมชดั หรือมีความหยาบละเอียด หรือมีความเบลอไมเ่ท่ากนั สิง่นีเ้ป็น
ตวัก าหนดความชดัเจนของภาพท่ีเรามองเห็น การท่ีเราเห็นภาพก่อนพืน้นัน้ ก็มีสาเหต ุมาจากเรา
คุ้นเคยท าวตัถนุัน้ มีความหมายแตกตา่งจากพืน้ เช่น ภาพตกึท่ีมีพืน้เป็นท้องฟา้  

4.3.2 ความสมบูรณ์ (GooaWnss) มนุษย์เรามีส่วนท าให้การมองเห็นภาพ นัน้
เป็นไปได้ง่ายขึน้ เน่ืองจากมนษุย์เราพยายามท่ีจะมองเห็นสิ่งตา่งๆ เพราะวา่ต้องการท่ีจะท า ความ
เข้าใจว่าสิ่งนัน้ คืออะไร สว่นบคุคลท่ีได้รับการมองเห็นภาพ ท่ีไม่สมบรูณ์สามารถเปลี่ยน แปลงได้
เล็กน้อย โดยการใช้วิธีการปิด (Cgosutn) วิธีนี ้เ้ป็นการรวมรวบหรือประสานสว่นต่างๆ ของภาพให้
สมบรูณ์ขึน้ อยา่งเช่น ยกมือปิดภาพสว่นท่ีไม่เก่ียวข้องออก หรือการเพ่งภาพนัน้ นานๆ ก็จะช่วยให้
มองเห็นภาพได้ชดัเจนขึน้  

4.3.3 การรวมกลุม่การรับรู้ (Pntcnpludg GtouprWl) การท่ีเรามองภาพแยก จาก
พืน้ อีกวิธีการหนึ่งคือ การน าเอาองค์ประกอบของภาพหลายๆส่วน มารวมกลุ่มกัน วตัถุท่ีมี รูป 
ทรง ขนาด คล้ายคลึงกนั เม่ืออยู่ใกล้กนั ก็จะท าให้การรับรู้เปลี่ยนไปได้ อาจเกิดการตีความ เป็น
อีกภาพหนึ่งได้ ซึง่เรียกกว่าเกิดการก ากวม เช่นการมองช่องหน้าตา่งเพียงบานเดียว เราจะ รับรู้ว่า
วตัถนุัน้คือหน้าต่าง แต่หากเราจดัวางช่องหน้าต่าง ไว้ใกล้ชิดกนั หากมองระยะไกล เราก็ อาจจะ
เห็นเป็นอีกรูปร่างหนึง่เลยก็ได้  

4.3.4 การรับรู้ความลึกหรือขนาด (Sr n Pntspnclrvn) การรับรู้ถึงขนาด ความ
ลกึ ความตืน้ ความใกล้ - ไกล จะมี สิ่งท่ีบอกเราได้คือ การใช้ตาทัง้สองข้างมองวตัถแุละ ปิดตาข้าง
หนึง่ไว้ ท าให้เราสามารถมองเห็นระยะความลกึได้ชดัเจนยิ่งขึน้ การรับรู้ไม่จ าเป็นท่ี จะต้องมองเห็น
ด้วยตาทัง้สองข้างแต่อาจจะท าให้การรับรู้คลาดเคลื่อนไปจากเดิมได้ การซ้อนกนั ของวตัถ ุจะท า
ให้เรามองไม่เห็นวตัถไุด้อย่างชดัเจน เพราะถกูทบัซ้อนกนัอยู่ แต่การซ้อนกนั ก็ท าให้เรารับรู้ได้ว่า 
วตัถชิุน้ไหนอยูใ่กล้ และไกลกวา่กนั  

 
5 งานวจิัยที่เกี่ยวข้อง 

(นิวฒัน์ วรกิจไพบูลย์, 2558)ได้สร้างเคร่ืองมือจ าลองมีช่ือเรียกว่า ฟิลเตอร์ (Frllnt) เพื่อ
น ามาใช้ทดลองจ าลองระดบัการมองเห็นสีทัง้ 5 ระดบัขัน้ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง และค้น พบว่า 
การมองเห็นการรับรู้รูปทรงพืน้ฐานของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมี ระดบัดงันี ้ 
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ภาพประกอบ 15 ภาพแสดงผลจ าลองรูปทรงพืน้ฐานตามระดบัการเห็นทัง้ 5 ขัน้ 
 

ท่ีมา: (นิวฒัน์ วรกิจไพบลูย์. 2558) 
 

(นนัทิยา ยะประดิษฐ, 2554) พบว่าผลการทดสอบเพื่อทราบถึงความสามารถทาง การ
มองเห็นตวัอกัษรบนพืน้หลงักบัตวัอกัษรสีด า พืน้หลงัท่ีมีความเข้มน้อยท่ีสดุ หรือเทียบ เท่า สีขาว  
(0%) จะท าให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็นได้ชัดเจนท่ีสุด และสีเหลืองท่ีมีความ เข้ม 
11% มีความชดัเจนตามลงมา  

 

 

ภาพประกอบ 16 ภาพแสดงผลตวัอกัษรสดี าบนพืน้หลงั 
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
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ความสามารถทางการมองเห็นตวัอกัษรบนพืน้หลงักบัตวัอกัษรสีขาว ผลจากวิจยัพบว่า
พืน้หลงั ท่ีมีความเข้ม 100% หรือสีด า จะท าให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็นได้ชดัท่ีสดุ 
รองลงมาท่ีท าให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็นได้คือระดบัพืน้หลงัท่ีมีความเข้ม70% นัน่ ก็
คือสีแดงนัน่เอง 

 

ภาพประกอบ 17 ภาพแสดงผลตวัอกัษรสขีาวบนพืน้หลงั 
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
 

ความสามารถทางการมองเห็นตัวอักษรท่ีมีสีบนพืน้หลังสีด า ผลจากการวิจัยพบว่า 
ตวัอกัษรสี เหลือง สามารถมองเห็นได้ชดัเจนมาก และตามลงมาด้วยสีขาว  
 

 

ภาพประกอบ 18 ภาพแสดงผลตวัอกัษรท่ีมีสีบนพืน้หลงัสีด า 
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
 
 
 



  28 

ความสามารถทางการมองเห็นตัวอักษรท่ีมีสีบนพืน้หลังสีขาว ผลจากวิจัยพบว่า 
ตวัอกัษรสีด า สามารถมองเห็นได้ชดัเจนมากบนพืน้สีขาวและตามมาด้วยตวัอกัษรสีแดง  

 

 

ภาพประกอบ 19 ภาพแสดงผลตวัอกัษรท่ีมีสีบนพืน้หลงัสีขาว 
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
 

ผลจากทดสอบการมองเห็นตวัอกัษร ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางโดยส่วนใหญ่ จากระดบั
ความห่าง 50 เซนติเมตรของชดุตวัอกัษรภาษาไทยคือ Cotard Nnw ขนาด 64 pl หรืออยู่ท่ีความ
สงู ประมาณ 0.91 เซนติเมตร ซึง่เป็นรูปแบบตวัอกัษรท่ีมีหวัส่วนตวัอกัษรท่ีประดิษฐ์และมีรูปทรง 
แปลก ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางจะไม่ได้สามารถอ่านออก เพราะการดดัแปลงรูปทรงตวัอักษรมาก 
อาจท าให้เกิดความคุ้นชินกับรูปทรงตัวอักษรแบบเดิมๆ ท่ีได้จากประสบการณ์การเรียนรู้จาก 
โรงเรียนท่ีฝึกสอนคนตาบอด  
 

 

ภาพประกอบ 20 ประเภทและขนาดตวัอกัษรไทยท่ีผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมองเห็น 
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
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ผลจากทดสอบการมองเห็นตัว อักษรของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยส่วนใหญ่ของชุด
ตวัอกัษร ภาษาองักฤษคือ Sntrf ขนาด 52 pl หรืออยู่ท่ีความสงูประมาณ 0.86 เซนติเมตร ซึง่เป็น
รูป แบบตวัอกัษรท่ีเป็นลกัษณะการเขียนคล้ายลายมือ จะคอ่นข้างเข้าใจยาก  
 

 

ภาพประกอบ 21 ประเภทและขนาดตวัอกัษรองักฤษท่ีผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็น  
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
 
ผลการทดสอบการมองเห็นความหนาบาง และรูปแบบสญัลกัษณ์รูปทรงต่างๆ จ าเป็น

จะต้องมี ระดบัความหนาประมาณ3 pl และมีรูปแบบท่ีไมซ่บัซ้อน ดงัตวัอยา่งท่ีได้ท าการสอบถาม
มาดงันี ้ 
 

 

 

ภาพประกอบ 22 รูปแบบสญัลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางจดจ าได้ง่าย 
 

ท่ีมา: (นนัทิยา ยะประดิษฐ 2554) 
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(นิวฒัน์ วรกิจไพบลูย์, 2558) ได้ท าการทดลองการรับรู้สีของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จนถึง
ตาบอดสนิทด้วยเคร่ืองมือ frllnt ท่ีผู้ วิจัยทดลองประดิษฐ์ขึน้มาเพื่อใช้ ในการจ าลองระดบั การ
มองเห็นในเร่ืองของสี จากการทดลองพบว่า พืน้หลงัสีด ามีส่วนท่ีท าให้มองเห็นสีได้ชดัเจน ยิง่ขึน้ 
และไดส้รุปตามระดบัขัน้การมองเหน็ 5 ระดบัดงัน้ี ระดบัที ่1-3 มองเหน็สชีดัเจนคอื สเีหลอืง สี
ชมพ ูฟ้า มว่ง เขยีว สม้ แดง น ้าตาล ตามล าดบั ระดบัที ่4-5 ไมส่ามารถมองเหน็สไีด ้
 

 

 

ภาพประกอบ 23 การมองเห็นสีของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ระดบัขัน้ท่ี 1-5 
 

ท่ีมา: (นิวฒัน์ วรกิจไพบลูย์. 2558) 
 

(ญาฐนา คลาดแคล้ว, 2556) ได้กลา่วถึงกลุ่มสีท่ีส่งผล กบัเด็กท่ีมีสายตาเลือนราง มาก
ท่ีสดุ สามารถท าให้เด็กรับรู้ได้ตรง และชดัเจนท่ีสดุ เม่ืออยู่บนพืน้หลงัสีขาว และสีด า ซึง่ในส่วนนี ้
อาจน าไปใช้เป็นข้อก าหนดและแบบสอบถามในการถามผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน ตอ่ไป  
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ภาพประกอบ 24 สีท่ีมองเห็นได้ชดับนพืน้หลงัสีขาวส าหรับเด็กท่ีมีสายตาเลือนราง 
 

ท่ีมา: (ญาฐนา คลาดแคล้ว. 2556) 
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ภาพประกอบ 25 สีท่ีมองเห็นได้ชดับนพืน้หลงัสีด าส าหรับเด็กท่ีมีสายตาเลือนราง 
 

ท่ีมา: (ญาฐนา คลาดแคล้ว. 2556) 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัเร่ือง“การศึกษาและพฒันาเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยั 

ท างาน” ผู้วิจยัเลือกใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qudgrldlrvn RnsndtcO) เพื่อให้ได้ผลการวิจยั ท่ีตรง
ตามจดุประสงค์งานวิจยัได้แก่1.เพื่อศกึษารูปแบบและพฤตกิรรมในการเลือกเคร่ืองแตง่กายในชีวิต 
ประจ าวนั ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 2. เพื่อศกึษารูปแบบการแตง่กายท่ีเหมาะสมเพื่อ ช่วยในการ
เสริมสร้างบุคลิก  ภาพท่ีดีให้กบั ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 3. เพื่อออกแบบเคร่ืองแต่งท่ีมี การใช้งาน
เหมาะส าหรับเหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างานซึง่มีรายละเอียดในการด าเนินการ
วิจยัตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูและแนวคิดทฤษฎีท่ีใช้ในการศกึษา 
2. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
4. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ตอบแบบสอบถาม 
5. การจดักระท าและวิเคราะห์ข้อมลู 
6. การด าเนินการออกแบบจากผลจากวิจยั 
7. การประเมินความพงึพอใจในการออกแบบ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลและแนวคดิทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

จากท่ีกล่าวไว้ในบทท่ี 2 ข้อมลูแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยั ได้มาจากการ  
ศึกษาตามแหล่งข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือ เช่น เอกสาร หนังสือ เวปไซต์ บทความ และการพูดคุยกับ 
ผู้ เช่ียวชาญ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆมาใช้เป็นตวัก าหนดประชากรและ กลุ่มตวั 
อยา่งเพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการเก็บข้อมลู  
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การก าหนดประชากรและการกลุ่มตวัอย่าง   
ประชากร   
กลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน  
การเลือกกลุม่ตวัอยา่ง   
ในการวิจยัครัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ท่ีมีระดบัสายตา 

ตัง้แต่ระดบัขัน้ท่ี 1-3  ในวยัท างานอายุระหว่าง 25-35 ปี เพศหญิง จ านวน 5 คน จากศูนย์การ 
เรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบรีุ โดยผู้วิจยัเลือกกลุม่ตวัอยา่งแบบ focus ltoup  

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษา  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ในเร่ืองรูปแบบ และพฤติกรรมในการแต่งกายของผู้ ท่ีมีสายตา 
เลือนรางในวนัท างาน การออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมกับในช่วงวยัท างาน ผู้วิจยัได้สร้าง 
เคร่ืองมือเพื่อใช้เป็นแบบสอบถาม เพื่อเป็นความรู้พืน้ฐานอนัเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูลเพื่อ 
ประกอบการวิจยั โดยมีขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ ดงันี ้ 

1 . สร้างแบบสอบถามข้อมลูด้านสาธารณสขุของผู้ ท่ีมีปัญหาสายตาเลือนราง 
แบบสอบถามชดุท่ี1เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ เช่ียวชาญโดยใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิง

ลึก   )IWanplO IWlntvrnw ( เป็นค าถามปลายเปิด  )hpnW-nWana QunslroW ( เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้
เช่ียว  -  

ชาญแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน  
1  ท่าน ดังนี ้นายแพทย์ ดนัย ตัณเกิดมงคล  )นักทัศนมาตรหรือนายแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้าน
สายตา (โดยสอบ ถามข้อมูลเก่ียวกับด้านสาธารณสุขของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง เพื่อให้ได้องค์
ความรู้เก่ียวกับการ ด าเนินชีวิตประจ าวัน และคุณลักษณะของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จากนัน้
น ามาใช้เป็นข้อมลูประ กอบในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากร โดยรูปแบบของแบบสอบถาม
แบง่แยกตามข้อก าหนด ในด้านตา่งๆ ท่ีได้จากการศกึษาวรรณกรรม มาสร้างเป็นแบบ สอบถาม 

โครงสร้างของแบบสอบถามแบง่เป็น 3  สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ด้านสขุภาพ ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ถึงอาการตามระดบัขัน้ความบก 

พร่องทางสายตา  
ส่ วนที่  2  ด้ านสังคม  ถึ งพฤติ กรรมการใช้ ชี วิตป ระจ าวัน  และทักษ ะ 

ความสามารถ ของผู้ ท่ี มีสายตาเลือนรางในวยัท างาน 
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ส่วนที่  3 ด้านการพฒันาศกัยภาพความเป็นอยู่ถึงทิศทางในการพัฒนาเคร่ือง
แตง่ กาย ท่ีมีการใช้งานส าหรับ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 

 
วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 1   

ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ไปตรวจสอบคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 1 ท่าน และน าไปแก้ไขเพื่อด าเนินการสมัภาษณ์ในขัน้ถดัไป  
 

2 . สร้างแบบสอบถามข้อมลูด้านรูปแบบแนวทาง และพฤตกิรรมในการแตง่กาย 
ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 

แบบสอบถามชดุท่ี  2 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน ท่ีมี 
ระดบัสายตาตัง้แตข่ัน้ท่ี 1-3  ในวยัท างานอายรุะหว่าง 25-35 ปี เพศหญิง จ านวน 5 คน จาก ศนูย์
การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบรีุโดยสมาชิกท่ีเข้าร่วมกลุม่ศนูย์การเรียนและสาธิต 

อาชีพคนตาบอดธนบุรี ก าลงัอยู่ในช่วงวยัท างาน ท่ีก าลงัประกอบอาชีพ ซึ่งมีความ
หลากหลาย ในอาชีพแตกต่างกันไป จึงเหมาะสมแก่การเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ ตอบ
แบบสอบถาม ประเภท focus ltoup โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก IWanplO IWlntvrnw
แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถามรูปแบบค าถามปลายเปิด  hpnW-
nWana QunslroW เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ และให้
ข้อ เสนอแนะได้ ในสว่นนีจ้ะเป็นการทดสอบทางการรับรู้ด้านการมองเห็นโดยมีผู้วิจยัเป็นผู้ช่วยใน 
การอ่านค าถามและให้ความเข้าใจเพื่อสอบถามผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง เนือ้หาเก่ียวกบั ระดบัสาย 
ตาของผู้ตอบแบบสอบถามการประกอบอาชีพ และข้อมลูส่วนตวัเบือ้งต้น รวมไปถึงการรับรู้  ของ
รูปทรง รูปร่าง เส้น ขนาด ตวัอกัษร  สี และการใช้งานของเคร่ืองเกาะเก่ียวส าหรับเสือ้ผ้า  ส่วนท่ี 2 
เป็นแบบสอบถามรูปแบบกิจกรรม ในส่วนนีจ้ะเป็นทดสอบการรับรู้ด้านการสัมผัส ผู้  ตอบ
แบบสอบถามจะสามารถสมัผสัโดยตรงเพื่อให้สามารถท ากิจกรรม และได้ข้อมลูท่ีถกูต้อง ท่ีสดุโดย
มีเนือ้หาเก่ียวกบัผิวสมัผสัของวสัดตุา่งๆ เช่น เนือ้ผ้า หรือวสัดท่ีุใช้ในการเกาะเก่ียวเช่น กระดมุรวม
ไปถึงการใช้งานของแพทเทิร์นเสือ้ผ้า เพื่อให้ได้ผลการสรุปในเร่ืองรูปแบบแนวทาง และพฤติกรรม
ในการแตง่กายในชีวิตประจ าวนัของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ข้อมลูในสว่นนีจ้ะน ามา เป็นแนวทางใน
การออกแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีมีการ ใช้งานส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท า งานตอ่ไป 
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โครงสร้างของแบบสอบถามรูปแบบค าถามแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่ 1 ด้านข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อาชีพ และระดบัขัน้ 

ความบกพร่องทางสายตา  
ส่วนที่ 2 ด้านสงัคมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจ าวนั และทกัษะ ความสามารถ 

ของผู้ ท่ี มีสายตาเลือนรางในวยัท างาน การมองเห็น รูปร่าง รูปทรง เส้น สี ขนาด ตา่งๆ 
โครงสร้างของแบบสอบถามรูปแบบกิจกรรมแบง่เป็น 1 สว่น ดงันี ้

ส่วนที่  1 ด้านการรับรู้ผิวสัมผัสของวัสดุต่างๆท่ีใช้เป็นองค์ประกอบในการ
ออกแบบ เคร่ืองแต่งกาย เช่น เนือ้ผ้า และเคร่ืองเกาะเก่ียว รูปทรงของเสือ้ผ้า จะเน้นให้มีการ
น าเอาตวัอย่างวสัดใุนรูปแบบต่างๆเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้สมัผสัและแสดงความคิดเห็นได้
อยา่งอิสระ  

วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 2 
ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ไปตรวจสอบคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 1 ท่าน และน าไปแก้ไขเพื่อด าเนินการสมัภาษณ์ในขัน้ถดัไป  
3 . สร้างแบบสอบถามข้อมลูด้านการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย 
แบบสอบถามชุดท่ี 3 เป็นแบบสอบถามส าหรับผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและการ

ออกแบบ เคร่ืองแต่งกายจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้ 1 . นายแพทย์ ดนัย ตณัเกิดมงคล  นักทศันมาตร
หรือ นาย แพทย์ผู้  เช่ียวชาญด้านสายตา 2 . ดร .วรฐ ทรัพย์ศรีสญัจยั อาจารย์ประจ า สาขาการ
ออกแบบเคร่ืองแตง่กายคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 3 . อาจารย์ สรพงศ์ 
งิว้ทอง อาจารย์ประจ าสาขาการออกแบบแฟชัน่และสิ่งทอคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ(โดยมีเนือ้หาเก่ียวกบัการออกแบบเคร่ืองแตง่กายและประเภทของเคร่ืองแตง่กายวสัดท่ีุใช้
ในการ เกาะเก่ียวรวมไปถึงปัจจยัในการเลือกเคร่ืองแต่งกายท่ีจะส่งผลให้มีบุคลิกภาพท่ีดี  โดย ได้
น าเอา ทฤษฏีการรับรู้ทางสายตาในเร่ืองของผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนราง ด้านรูปทรง สี ลวดลาย 
ขนาด รูปแบบตวัอกัษร และน าข้อมลูเหลา่นีม้าปรับใช้ในการออกแบบตอ่ไป  
  โครงสรา้งของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 

ส่วนที่  1 ด้านความเหมาะสมเร่ือง รูปแบบ ประเภท การเลือกใช้วัสดุ เส้น
ลวดลาย สี ของเคร่ืองแตง่กายถึงรูปร่างของเคร่ืองแตง่กายส าหรับกลุม่คนในวยัท างาน 

ส่วนที่ 2 ด้านความสวยงาม  
ส่วนที่ 3 ด้านคณุภาพ ถึง การใช้งานท่ีเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
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ขอ้มลูจากแบบสอบถามจะสามารถสรุปใหท้ราบถงึ หลกัการออกแบบเครือ่งแต่งกายทีเ่หมาะสม 
เพือ่ช่วยเสรมิสรา้งบุคลกิภาพทีด่ใีหก้บัผูท้ีม่สีายตาเลอืนรางในวยัท างานจากนัน้น าขอ้มลูสรปุผล
มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบต่อไป 

วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือชิน้ท่ี 3 
ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จ ไปตรวจสอบคุณภาพ โดยน าเสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 1 ท่าน และน าไปแก้ไขเพื่อด าเนินการสมัภาษณ์ในขัน้ถดัไป  
4 . สร้างแบบสอบถามข้อมลูด้านเนือ้หาในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ท่ีมีต่อแบบร่าง 

จ านวน 6 แบบ แบบละ 3 แนวทาง  
แบบสอบถามชดุท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ประเมินประสทิธิภาพด้านรูปแบบ ของ

แบบร่างเคร่ืองแต่งกาย  โดยสอบถามจากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางและอยู่ในวยัท างานอายรุะหว่าง 
25-35 ปี เพศหญิง จ านวน 5 คน จาก ศนูย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรีและก าลงั
ประกอบอาชีพโดยวิเคราะห์ในด้านเนือ้หาถึงความ เหมาะสมของรูปแบบเคร่ืองแตง่กายท่ีมีการใช้
งาน เหมาะส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน หรือไม่ ความสะดวกในการสวมใส่ ฟังก์ชัน่
การใช้งาน และความสวยงาม โดยมีด้วยกนั จ านวน 3 แนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้

แนวทางที่  1 รูปแบบเสือ้ผ้าท่ีไม่มีฟังก์ชัน่การใช้งาน และลวดลายท่ีเหมาะสม 
กบั ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 

แนวทางที่  2 รูปแบบเสือ้ผ้าผสมผสานลวดลายธรรมชาติ เหมาะสมกับผู้ ท่ีมี
สายตา เลือนราง 

แนวทางที่ 3 รูปแบบเสือ้ผ้าผสมผสานลวดลายธรรมชาต ิประกอบกบัฟังก์ชัน่ใน 
การใช้งานท่ี เหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 

โดยผู้ ออกแบบก าหนดขอบเขตในการออกแบบจ านวน 6  แบบ 1 แนวทาง 
 1 คอลเลคชัน่ ประกอบไปด้วย 4  ชดุ จ านวน 6 ชิน้ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มคนในวยัท างาน ดงันี ้เสือ้

ตวัใน 2 ชดุ เสือ้ตวันอก กางเกง กระโปรง เดรส จัม๊พ์สทู 
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ภาพประกอบ 26 รูปแบบเสือ้ผ้าใน 1 คอลเลคชัน่ 
 

ท่ีมา: (นริกา ถวิลกานนท์. 2560) 
 

แบบสอบถามชดุท่ี4ผู้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีมีโครงสร้าง 
(Sltuclutn QunslroWWdrtn) มาตราส่วนประมาณค่า (RdlrWl Scdgn) โดยผู้ วิจัย ได้

ก าหนดเกณฑ์ การให้คะแนนไว้ ดงันี ้ 
5   หมายถึง   ผลการประเมิณในระดบัดีมาก 
4   หมายถึง   ผลการประเมิณในระดบัดี 
3   หมายถึง   ผลการประเมิณในระดบัพอใช้ 
2   หมายถึง   ผลการประเมิณในระดบัควรปรับปรุง 
1   หมายถึง   ผลการประเมิณในระดบัใช้ไม่ได้ 

โดยน าเอาผลประเมิณและข้อเสนอแนะท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ และคดัเลือกให้เหลือ  
จ านวน 1 แนวทาง 1 คอลเลคชัน่และน า มาใช้ในการพฒันาต้นแบบตอ่ไป  
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5 สร้างแบบสอบถามวดัความพงึพอใจด้านการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย  
 แบบสอบถามชดุท่ี 5 ใช้เพื่อประเมินความพงึพอใจตอ่ต้นแบบเคร่ืองแตง่กายส าหรับ

ผู้ ท่ี มี สายตาเลือนรางในวยัท างาน โดยมีกลุม่ตวัอยา่งเป็นผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ระดบัขัน้ ท่ี 1-3 ท่ี
มีอายรุะหวา่ง 25-35 ปี เพศหญิง โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง )Putposrvn SdmpgrWl(  ในการออก 

แบบแบบร่างเคร่ืองแต่งกายโดยมีผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จ านวน 5 คน เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม จาก 1 แนวทาง 1 คอลเลคชัน่  1 ลวดลายผ้า ประกอบไปด้วย 4  ชดุ จ านวน 6  ชิน้ 
โดยท าการทดลอง frllrWl กับประชากรกลุ่มตวัอย่าง ท่ีได้คดัเลือกมา จากนัน้ให้ผู้ตอบแบบสอบ 
ถาม ท าการประเมินผลโดยมี  

โครงสร้างของแบบสอบถามมีจ านวน 6 ข้อ โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
แบบสอบถามประเมินด้านความสวยงามของ รูปทรง สี ลวดลาย วัสดุ และด้าน

คุณภาพของเคร่ืองแต่งกาย ฟังก์การใช้งาน ความสะดวกผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ท่ีมีโครงสร้าง (Sltuclutn QunslroWWdrtn) มาตราสว่นประมาณคา่ (RdlrWl Scdgn) 
โดยผู้วิจยัได้ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้ 

5   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัดี 
3   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัพอใช้ 
2   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัควรปรับปรุง 
1   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัใช้ไม่ได้  

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะท่ีได้ น าเอาไปใช้เป็นข้อสรุปผล 
6 . สร้างแบบสอบถามวดัความพงึพอใจด้านการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย  
แบบสอบถามชดุท่ี 6 ใช้เพื่อประเมินความพงึพอใจตอ่ต้นแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับ 

ใช้สอบถาม ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน จาก 1 แนวทาง 1 คอลเลคชัน่ 1 ลวดลายผ้า ประกอบไป
ด้วย 4 ชุด จ านวน 6 ชิน้ โดยท าการดูรูปกิจกรรมในการ frllrWl กับประชากรกลุ่มตวัอย่าง ท่ีได้
คดัเลือกมา จากนัน้ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ท าการประเมินผลโดยมี  

โครงสร้างของแบบสอบถามมีจ านวน 6 ข้อ โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้
แบบสอบถามประเมินด้านความสวยงามของ รูปทรง สี ลวดลาย วัสดุ และด้าน

คุณภาพของเคร่ืองแต่งกาย ฟังก์การใช้งาน ความสะดวกผู้ วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม ท่ีมีโครงสร้าง (Sltuclutn QunslroWWdrtn) มาตราสว่นประมาณคา่ (RdlrWl Scdgn) 
โดยผู้วิจยัได้ก าหนด เกณฑ์การให้คะแนนไว้ ดงันี ้ 
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5   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัดีมาก 
4   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัดี 
3   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัพอใช้ 
2   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัควรปรับปรุง 
1   หมายถึง   ผลการประเมินในระดบัใช้ไม่ได้  

 
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะท่ีได้ น าเอาไปใช้เป็นข้อสรุปผล 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผู้วิจยัได้ท าการเก็บและรวบรวมข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้

1.สืบค้นข้อมลู และเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2 เก็บข้อมูลภาคสนามซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากผู้ เช่ียวชาญและผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง

โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลูด้านสาธารณสขุ ด้านการออกแบบ และรูปแบบแนว 
ทางพฤติกรรมการแต่งกายของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง และได้มีการประเมินผลความพึงพอใจใน 
ขัน้ตอนสดุท้าย 
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล   

1.วิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยสอบถามจากผู้ เช่ียว 
ชาญจ านวน 1 ท่าน เพื่อหาคณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยมีขอบเขต เนือ้หาดงันี ้ 

1.1 ความหมายของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
1.2 สาเหตขุองการเกิดอาการสายตาเลือนราง 
1.3 ระดบัขัน้ความบกพร่องทางการมองเห็น 

2.วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบแนวทางและพฤติกรรมในการเลือกเคร่ืองแต่งกาย โดย 
สอบถามจากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างานเพศหญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี โดยมีขอบเขต
เนือ้หาดงันี ้ 

2.1 ระดบัขัน้ความบกพร่องทางการมองเห็น 
2.2  การประกอบอาชีพของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน 
2.3  การรับรู้รูปทรง ขนาด รูปแบบตวัอกัษร สี ลวดลาย การใช้งานของเคร่ืองเกาะ 
เก่ียว ส าหรับเสือ้ผ้าของ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
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3. วิเคราะห์ข้อมลูด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย โดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม 
ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อหารูปแบบการแตง่กายท่ีเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสายตา 

เลือนราง ดงันี ้ 
3.1 หลกัการ ประเภท และวสัดท่ีุใช้ในการเกาะเก่ียวเพื่อออกแบบเคร่ืองแตง่กาย         
3.2  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่บคุลิกภาพ รูปร่าง  สี รูปแบบ 
3.3  ทฤษฎีการรับรู้  
3.4 ทฤษฏีการรับรู้รูปทรง ขนาด รูปแบบตวัอกัษร สี ลวดลาย ของผู้ ท่ีมี สายตา 

เลือนราง 
4.ขัน้ตอนการออกแบบเคร่ืองแต่งกายโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถาม เบือ้งต้นมา 

เป็นตวัก าหนดทิศทางท่ีใช้การออกแบบเพื่อให้ได้ซึ่ง ความเหมาะสม และ สวยงาม ส าหรับผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางมากท่ีสดุ โดยข้อมลูต่างๆได้มาจากการสอบถามผู้ มี สายตาเลือนรางถึงความพึง
พอใจในการสวมใส่โดยใช้แบบสอบถามในรูปแบบของกิจกรรมเพื่อให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
สามารถตอบแบบสอบถามได้ ชดัเจนและ ใกล้ เคียงที่สดุ  

5. แบบประเมินผลวดัความพึงพอใจการออกแบบเคร่ืองแต่งกายโดยสอบถามจากผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนราง จ านวน 5 ท่าน 

6. แบบประเมินผลการออกแบบเคร่ืองแต่งกายโดยสอบถามจากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 
ท่าน 
 
การด าเนินการออกแบบจากผลการวจิัย 

ผู้วิจยัได้น าข้อมลูจากเอกสาร งานวิจยั และเก็บข้อมลูภาคสนามมาท าการวิเคราะห์ ผล 
ตามความมุ่งหมายในการวิจัยตามประเด็นท่ีได้ก าหนดไว้ ในส่วนของขอบเขตเนือ้หา โดยมีขัน้ 
ตอนดงันี ้

1.น าข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาเอกสารและแบบสอบถามมาเก็บรวบรวมข้อมลู 
2.วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ และท าการบันทึกข้อมูล

อย่าง เป็นระบบ และน าผลการวิเคราะห์ท่ีได้มาผสมผสานเช่ือมโยงเข้ากบั หลกัการตาม ทฤษฎีท่ี
ได้ศกึษามาประยกุต์ใช้เป็นแนวคิด ในการออกแบบเคร่ืองแตง่กาย โดยมี การใช้งานเหมาะส าหรับ
ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
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3. ท าการออกแบบเคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างานโดยมี
ข้อก าหนดในการออกแบบจากข้อมลูเนือ้หาท่ีได้ศกึษามาข้างต้น โดยมีด้วยกนั 1 แนวทาง 1 คอล
เลคชั่น 1 ลวดลายผ้า ประกอบไปด้วย 4 ชุด จ านวน 6 ชิน้ ท่ีเหมาะสมกบักลุ่มคนในวยัท างาน 
ดงัน้ี เสือ้ตวัใน 2 ชุด เสือ้ตวันอก กางเกง กระโปรง เดรส  

4.น าแบบร่างเคร่ืองแต่งกายท่ีได้ออกแบบแล้ว ท าการสอบถามประเมินความพึงพอ 
ใจจากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางจ านวน 5 คน 

5.สร้างผลิตภณัฑ์ต้นแบบ (Ptololypns) เคร่ืองแต่งกายสตรี จ านวน 1 แนวทาง 1 
คอลเลคชัน่ 1 ลวดลายผ้า ประกอบไปด้วย 4  ชดุ จ านวน 6 ชิน้ 

6.น าผลิตภณัฑ์ต้นแบบท่ีได้ ไปประเมินผลความพึงพอใจหลงัการใช้ โดยสอบถาม 
แบง่เป็น 2 ครัง้ รูปแบบค าถามเหมือนกนัทัง้ 2 ครัง้ ครัง้ท่ี 1 มีผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนราง ท่ีมีระดับสายตา ตัง้แต่ระดับขัน้ท่ี 1-3  ในวัยท างานอายุระหว่าง 25-35 ปี เพศหญิง 
จ านวน 5 คน จากศนูย์การเรียน และสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบรีุ ครัง้ท่ี 2 มีผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบ จ านวน 3 ท่าน 

7.จดัท าการเผยแพร่งานวิจยั 
   
 



 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิจยัในครัง้นีมี้จดุประสงค์เพื่อและพฒันาเคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
ในวยั ท างาน เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้ตามอตัภาพ เข้าถึงความต้องการ
พฤติกรรมของผู้บริโภคให้เกิดประโยชน์ได้มากท่ีสุดโดยผู้ วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางท่ีได้จากการ
สอบถาม ผู้ เช่ียวชาญทาง ด้านสายตาเลือนราง 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้านรูปแบบและพฤติกรรม แนวทางในการเลือกเคร่ืองแต่ง
กายในชีวิตประจ าวนั ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  

3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถามของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 

4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีเหมาะสมท่ีได้จากการ
ตอบแบบสอบถามของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จ านวน 5 คน 

5.ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จ านวน 5 คน 
6.ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของงานออกแบบ โดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 

 
1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสาธารณสุขของผู้ที่มีสายตาเลือนรางที่ได้จากการสอบถาม 
ผู้เช่ียว ชาญทางด้านสายตาเลือนราง 

มีเนือ้หามาจากการใช้แบบสอบถามข้อมูลด้านสาธารณสุข โดย นายแพทย์  ดนัย  
ตณัเกิดมงคล นกัทศันมาตรหรือนายแพทย์ผู้ เช่ียวชาญทางด้านสายตาเพื่อให้องค์ความรู้เก่ียวกบั
การด าเนินชีวิตประจ าวนัและคุณลกัษณะของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางจากนัน้น ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบในการก าหนดกลุ่มตวัอย่างประชากรโดยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึก( IWanplO IWlntvrnw) 
เป็นค าถามปลายเปิด (hpnW-nWana QunslroW)โดยรูปแบบของแบบสอบถามแบ่งแยกตาม
ข้อก าหนดในด้านต่างๆท่ีได้จากการศึกษาวรรณ กรรมมาสร้างเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น  
3 สว่น คือ ด้านสขุภาพ ด้านสงัคม ด้านพฒันาศกัยภาพความเป็นอยูจ่ากทิศทางการพฒันาเคร่ือง
แต่งกายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ซึ่งจากบทสมัภาษณ์ ของ นายแพทย์ ดนัย ตณัเกิดมงคล 
กล่าวว่า “ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางแบ่งออกเป็น 5  ระดบัขัน้ และในระดบัขัน้ ท่ี 1-3 พบว่าระดบัค่า
สายตายงัสามารถมองเห็น แสง สี รูปทรง และลวดลายได้ ยงัสามารถมีรับรู้ใกล้เคียงกบัคนปกตไิด้ 
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โดยมีความเห็นสมควรให้มีเคร่ืองมือหรือ กิจกรรมบางอย่างท่ีสามารถช่วยให้ การด ารงชีวิตในแต่
ละวันของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางท าได้สะดวกขึน้ เช่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีมีความ
เหมาะสมส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางก็น่าจะท าให้เกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย  

 
2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบและพฤตกิรรม แนวทางในการเลือกเคร่ืองแต่งกาย
ในชีวิต ประจ าวัน ของผู้ที่มีสายตาเลือนราง  

ผลจากการสอบถามผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางอยู่ในระดับขัน้  1-3 ในช่วงวัยท างานอายุ
ระหว่าง 25-35 ปี เพศหญิง จ านวน 5 คน จากศนูย์การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบรีุ โดย
ใช้แบบสอบถาม ประเภท focus ltoup จะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน ส่วนท่ี 1 เป็นลักษณะ 
แบบสอบถามท่ีจ าเป็นจะต้อง มีผู้วิจยัเป็นผู้ช่วยในการท าแบบสอบถามโดยการอ่านค าถาม หรือ
แบบสอบถามท่ีใช้การมองเห็นในการทดสอบส่วนท่ี 2 แบบกิจกรรมโดยมีผู้ ท่ี มีสายตาเลือนราง
เป็นผู้ท ากิจกรรมด้วยตวัเอง หรือแบบทดสอบ ท่ีใช้ การรับรู้จากการสมัผสั โดยจะมีเนือ้หาเก่ียวกบั 
พืน้ฐานการออกแบบ รูปแบบ สี  ลวดลาย ผิวสมัผสั  และลกัษณะการใช้งานของวสัดใุนการเกาะ
เก่ียวประเภทตา่งๆโดยมีบทสมัภาษณ์ จากผู้ตอบแบบสอบถามทัง้ 5 คนดงันี ้ 

คนท่ี 1 ประกอบอาชีพ นกัแปลภาษา กล่าวว่า “เส้นโค้งให้ความรู้สกึนุ่มนวลโดยวดั
จาก รูปทรงท่ีเคยมอง เห็นในช่วงสมยัเด็ก เช่นดอกไม้ท่ีมีรูปทรงโค้ง และชวนเลือกสวมใสม่ากกว่า
รูปทรงเลขาคณิต อาจท าให้ เกิดความลายตา หากให้เสือ้ผ้าท่ีเป็นลายจุดทัง้ตวั และสีท่ีส่งผลกบั
การมองเห็นมากท่ีสดุคือ ความ สวา่งที่ตดักนัได้ชดัเจน จะสามารถมองเห็นได้ชดั หากพบสีท่ีแปลก
ใหม่ เช่นสีชมพูชอกกิง้พิง้ จะไม่ สามารถจินตนากาลได้ว่า สีเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยพบเห็นมา
ก่อนในช่วงวยัเด็ก ส่วนพืน้ผิวท่ีมีความนนู มีมิติจะช่วยเพิ่มความน่าสนใจ และอยากท่ีจะคาดเดา
วา่ เป็นพืน้ผิวสมัผสัแบบใด รูปทรงอะไร และการ สวมใสท่ี่มีฟังก์ชัน่การใช้งานก็ สามารถท าได้ง่าย
เพราะถกูฝึกฝนการสวมใสโ่ดยสมัผสั มาตัง้แตเ่ด็ก 

คนท่ี 2 ประกอบอาชีพนกัเขียน กล่าวว่า “ เส้นท่ีมีความอ่อนช้อยส่งผลกบัลวดลาย
มาก หากใส่เสือ้ผ้าท่ี เป็นเส้นตรงอาจท าให้รูปร่างดู แข็ง ไม่ได้สัดส่วน เน่ืองจากตนเองก าลัง
ตัง้ครรภ์  และมีความช่ืนชอบใน รูปทรงธรรมชาติ อยู่มาแต่ก่อนแล้ว จึงเลือกเสือ้ผ้าท่ีมีลวดลาย
จากธรรมชาติ และโทนสีท่ี ช่ืนชอบ จะเป็น สีท่ีสุภาพรูปทรงเสือ้ผ้าท่ีพร้อมสวมใส่ไปท างาน
เน่ืองจากตนเป็นนกัเขียนหนงัสือในบริษัทใหญ่ จ าเป็นจะต้องแตง่ตวัสภุาพ ” 

คนท่ี 3 ประกอบอาชีพ นักข่าว กล่าวว่า “ ส่วนตวัเป็นคนท่ีชอบความงามทางด้าน
ศิลปะ จึงไม่ติดขดั ทัง้รูปทรงเรขาคณิตหรือ รูปทรงธรรมชาติ ตนมองเห็นว่าสามารถสวมใส่ได้ทัง้
สองรูปแบบ ขึน้อยู่กบัรูปทรงเสือ้ผ้ามากกว่า ไม่นิยมสวมใส่เสือ้ผ้าท่ีไม่สุภาพ โป๊ เน่ืองจากท างาน
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เป็นนกัข่าว จ าเป็นต้องใสส่ทู แตก็่ยงัช่ืนชอบในการแต่งตวั และแตง่หน้า สีท่ีสง่ผลต่อการมองเห็น
มากท่ีสดุ คือสีคู่ตรงข้าม แต่ตนเองยงัมีระดบัสายตาท่ีอยู่ในขัน้ดี จึงสามารถมองเห็นสีท่ีใกล้เคียง
กนั ได้ชดัอยู่ เช่นสี แดงและสีชมพ ูยงัสามารถแยกรูปทรงได้ หากเพ่งมองใกล้ๆ เสือ้ผ้าท่ีมีฟังก์ชัน่
แปลกใหม ่ พืน้ผิวท่ี แตกตา่ง มีการใช้งานท่ีถกูออกแบบมาจะท าให้สามารถจดจ ารายละเอียดและ 
แยกเสือ้ผ้าแตล่ะตวัได้ ” 

คนท่ี 4 ประกอบอาชีพ ผู้จดัหาอาชีพให้แก่คนพิการ กลา่วว่า “ตนชอบสวมใส่เสือ้ผ้า
สีเข้มเน่ืองจากจะท าให้ตนดรููปร่างเล็ก และชอบรูปทรงธรรมชาติเน่ืองจากในวยัเด็ก ยงัสามารถ
มองเห็น ดอกไม้และสามารถจดจ าได้ว่า ดอกไม้แต่ละแบบ มีช่ือเรียกว่าอย่างไร เน่ืองจากระดบั
สายตาของตนเร่ิมแย่ลงทกุวนั การใช้สีคู่ตรงข้าม เช่นสีด าสีขาวจะสามารถ แยกเสือ้ผ้าแต่ละชนิด
ออกจากกนัได้อยา่งชดัเจน” 

คนท่ี 5 ประกอบอาชีพ หมอนวด กล่าวว่า “ ตนท างานอยู่ในสถานท่ีท่ีไม่จ าเป็นต้อง
แต่งกายสุภาพมากนัก สามารถใส่เสือ้ผ้าได้อิสระ และชอบในการเลือกเสือ้ผ้าตามกระแสนิยม 
หากลวดลายหรือสีสนัใดท่ีก าลงั เป็นท่ีนิยม ตนก็ชอบท่ีจะเลือกมาสวมใส ่หากเป็นรูปทรงท่ีได้จาก 
ดอกไม้ สตัว์ หรือธรรมชาติท่ีมี ลกัษณะนนู จะท าให้ตนสนใจมากเป็นพิเศษ ตนชอบเสือ้ผ้าท่ีมีการ
ปัก หรือการตกแต่งรายละเอียด จะท าให้น่าสนใจและอยากท่ีจะคาดเดา การสวมใส่ชุดจมัพ์สทู 
ท าได้ยาก จงึหลีกเลี่ยงการสวมใส ่จะเลือกเสือ้ผ้าท่ี สามารถใสส่ลบักนัได้หลายลคุ ” 
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จากค ากล่าวของผู้ ตอบแบบสอบถามทัง้ 5 คน สรุปออกมาเป็นข้อก าหนดในการ
ออกแบบ ดงันี ้

 
 
แบบกิจกรรมสว่นท่ี 1  ทดสอบด้านการมองเห็น          จ านวนผู้ เลือก 
 
1. เส้นโค้ง                                      5 
 

2. สีคูต่รงข้าม                               3 
 
 

3. รูปทรงธรรมชาต ิ                              4 
 
 
4. พืน้ผิวท่ีมี Texture 3 มิติ                                         3 
 
5. ลวดลายท่ีมีการตดัขอบและมีพืน้หลงั                                        5                                                               

       
 
6. คูส่ีตรงข้ามท่ีสามารถมองเห็นได้ชดั                                                          4 
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แบบกิจกรรมสว่นท่ี 2  ทดสอบด้านการสมัผสั                          จ านวนผู้ เลือก 
 
7.ผ้าลนิิน                                                                                      5 
                                                               
8.กระดมุพลาสติก                                                             5 
 

9. รังดมุท่ีมีตราสญัลกัษณ์                                                        5 
 
10. เข็มขดัท่ีมีรูตอกตราไก่                                                         5   

 
 
  
11. ซปิโชว์ฟัน                       4 
  
 

สรุปผลการวิเคราะห์รูปแบบและแนวทางการเคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
จากการประเมิน พบว่าส่วนใหญ่เป็นไปในทิศทางเดียวกนัเน่ืองจากมีความข้อปฏิบตัิในการแต่ง
กายในแต่ละวนัคล้ายๆกัน รวมไปถึงการสร้างจินตนากาลของเสือ้ผ้าท่ีสวมใส่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั จงึสามารถวิเคราะห์และน า ไปใช้เป็นข้อก าหนดแนวทางในการแตง่ออกแบบตอ่ไป  
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3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 

จากบทสมัภาษณ์ของผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน  ให้ข้อเสนอแนะดงันี ้
คนท่ี 1 นายแพทย์ ดนยั ตณัเกิดมงคล  (นกัทศันมาตรหรอื นาย แพทยผ์ู ้เชีย่วชาญ

ดา้นสายตา )กล่าวว่า “ในการออกแบบเสือ้ผ้า มีการเลือกใช้โทนสีท่ีมีคูต่รงข้าม ซึง่เห็นด้วยเพราะ
จากการคลุกคลีกับผู้  ท่ีมีสายตาเลือนราง พบว่าการใช้สีคู่ตรงข้ามนัน้ สามารถท าให้มอง เห็น
รูปทรงได้ชดัเจนขึน้ ในสว่น ของลวดลายท่ีใช้รูปทรงจากธรรมชาตนิัน้ มองวา่เห็นด้วยเน่ืองจากเคย
พบเห็นครูพี่เลีย้งท่ีฝึกฝน ท่ีมีสายตาเลือนรางน าเอาอปุกรณ์ท่ีได้จากธรรมชาติมาเป็นกิจกรรมใน
การฝึกสอนเพื่อสร้างจินตนากาล ในการมองเห็น ในสว่นของรูปทรงเสือ้ผ้า เห็นด้วยกบัการใช้งาน
ท่ีสามารถช่วยให้ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง มองเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ” 

คนท่ี 2 ดร .วรฐ ทรพัย์ศรสีญัจยั (อาจารย์ประจ า สาขาการออกแบบ เครื่องแต่ง
กายคณะศลิป กรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ) กล่าวว่า “การเลือกรูปแบบเคร่ือง
แต่งกายท่ีให้มีการ มิกซ์แอนด์ แมท เพื่อท่ีจะสามารถสวมใส่ได้ในหลายโอกาส และเป็นรูปแบบ
เคร่ืองแต่งกายในวนัท างาน ส่วนสีเห็นด้วย จากการท่ีผู้ วิจยัได้มีการท าแบบทดสอบผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนราง เพราะจะสามารถ ทรงผลกบัความต้องการของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางได้อย่างชดัเจน การ
เลือกใช้วสัดก็ุเป็นอีกหนึ่งทาง ท่ี สามารถช่วย ให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสวมใสไ่ด้ง่ายขึน้ แต่หากยงั
สามารถ เลือกใช้รูปทรงของเสือ้ผ้าให้ เป็นเอกลกัษณ์เพิ่มมากขึน้ในการออกแบบครัง้ตอ่ไป ” 

คนท่ี 3 อาจารย์ สรพงศ์ งิว้ทอง อาจารย์ประจ าสาขาการออก แบบแฟชัน่และสิ่ง ทอ
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพ (กลา่วว่า "การเลือกรูปแบบเคร่ืองแตง่กาย ลวดลาย 
และโทนสี เห็นสมควรเป็นอย่างมากท่ีเลือก ทดสอบจากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางโดยตรง ซึง่เป็นการ 
สมัภาษณ์ในเชิงลึก หรือการเข้าไปคลกุคลี โดยแนะน าให้สอบถามความชอบ และวิเคราะห์จาก
การ แตง่กาย รวมไปถึงตู้ เสือ้ผ้าของผู้ ท่ีมี สายตาเลือนราง เพื่อท่ีจะได้ตอบความต้องการ ของผู้ ท่ีมี
สายตา เลือนรางได้ชดัเจน และตรงประเด็นท่ีสดุ " 
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ตารางทีใ่ชใ้นการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญทัง้สาม และผลสรปุทีไ่ดด้งัน้ี  
 
                    ค าถามเพ่ือประเมินรูปแบบ             มากท่ีสดุ    มาก      ปานกลาง    น้อย      
น้อยท่ีสดุ    
 
1. รูปแบบการแตง่กายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง                   3      
  
2. ประเภทของเคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้ ท่ีมีสายตา                          3 
เลือนรางควรสวมใสไ่ด้ทกุโอกาส เชน่ชดุท างานกึ่ง 
ทางการ 
3.การเลือกใช้วสัดสุ าหรับเกาะเก่ียวเคร่ืองแตง่กายท่ี                      3 
เหมาะสมส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
4.การใช้เส้นในงานออกแบบเคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้                      3 
ท่ีมีสายตาเลือนราง 
5.การเลือกใช้สีท่ีเหมาะสมและสามารถมองเห็นได้                                           3 
ชดัเจนกบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
6.การเลือกใช้รูปทรงและลวดลายเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมี                      3 
สายตาเลือนราง 
7.การเลือกใช้เส้นกรอบนอกท่ีเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสาย                                         1             2 
ตาเลือนราง 
8.แนวทาง  การออกแบบเคร่ืองแตง่กาย                                                          3         
                 
                                                         คา่เฉล่ีย              3.541 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของรูปแบบการออกแบบเคร่ืองแตง่กายส าหรับผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางจากการประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดบัปาน
กลาง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จากผู้ เช่ียวชาญคือควรให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมีส่วนในการตดัสินใจ
คดัเลือกรูปแบบเคร่ืองแตง่กายเพื่อ ให้เข้ากบัความต้องการของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางได้ มากท่ีสดุ   
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4.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมที่ได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ที่มีสายตาเลือนราง จ านวน 5 คน ตามตารางดงันี ้ 

จากการสอบถามผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ทัง้ 5 คน โดยมีการน าเสือ้ผ้าท่ีมีรูปทรงคล้ายคลงึ 
และรายละเอียดการตดัเย็บมา ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามทดลองสมัผัส โดยมีผลสรุปตามตาราง
ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
 
                     โครงร่างเสือ้ผ้า                                            จ านวนผู้ เลือก 

 
1. เสือ้สทู                                                                                         3 
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จากการวิเคราะห์ เสือ้สทูได้ผลสรุปดงันี ้เสือ้สทูท่ีมีการตดัตอ่ปกด้วยผ้ากุ๊นท่ีมีความหนา
ประมาณ 1 เซนติเมตรและตดัสีด้วยพืน้ผ้าท่ีมีสีคูต่รงข้าม จะสง่ผลตอ่การมองเห็นของผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนรางได้ดี การมีสญัลกัษณ์ท่ีด้านหลงัปกคอ จะช่วยท าให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางจดจ าได้ง่ายขึน้ 
ซึง่เป็นการสร้าง สญัลกัษณ์หรือเป็นอีกหนึง่ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีมีผลตอ่ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 

 
 
                     โครงร่างเสือ้ผ้า                                            จ านวนผู้ เลือก 
 

2. เสือ้เช๊ิตแขนกดุ                                                                            4 
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จากการวิเคราะห์ เสือ้เช๊ิต ท่ีมีข้อก าหนดในการออกแบบส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
พบวา่การมีเชือกกุ๊นสีคูต่รงข้ามจะสง่ผลให้การมองเห็นของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมองเห็นได้ชดัเจน
ยิ่งขึน้และ การท าสญัลกัษณ์เพื่อใช้ก าหนดต าแหน่งรังกระดมุ ด้วยด้ายสีท่ีแตกต่างกนั ท าให้ผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางสามารถสมัผสัตามล าดบัและสวมใสไ่ด้ถกูต้อง ด้วยเวลาท่ีรวดเร็ว 

 
 
                     โครงร่างเสือ้ผ้า                                            จ านวนผู้ เลือก 
 

3. เสือ้คอวี                                                                   3 
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จากการวิเคราะห์ เสือ้คอวี ท่ีมีข้อก าหนดในการออกแบบส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
พบว่าการมีข้อก าหนดว่า เสือ้คอวีควรลึกไม่เกิน 5 เซนติเมตรจากจุดคอ เพื่อสร้างความมั่นใจ 
ให้กับผู้ ท่ีมีสายตา เลือนรางว่า เม่ือสวมใส่แล้ว ไม่ท าให้ดไูม่สภุาพ กระดมุท่ีไหล่เป็นกระดมุท่ี ใช้
วสัดท่ีุแตกตา่ง เป็นกระ ดมุแป๊ะท่ีสามารถถอดง่าย และไม่จ าเป็นต้องเอือ้มมือไปติดด้านหลงั รวม
ไปถึงการเดินเส้นด้ายคู่ด้วยไหม สีตดั กันกับเนือ้ผ้า ท าให้เกิดเป็นรูปทรงท่ี ผู้ มีสายตาเลือนราง
สามารถมองเห็นโครงร่างของชดุได้  

 
 
                     โครงร่างเสือ้ผ้า                                            จ านวนผู้ เลือก 
 

4. เสือ้ยืดคอกลม                                                                             5       
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จากการวิเคราะห์ เสือ้คอวี ท่ีมีข้อก าหนดในการออกแบบส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
พบวา่การมีข้อก าหนดวา่  เนือ้ผ้าท่ีเลือกใช้ควรเป็นผ้ายืดท่ีมีความเบาสบาย และเดินด้ายคูท่ี่ปลาย
แขน ชายเสือ้เพื่อใช้เป็นสญัลกัษณ์ในการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้สวมใส่สบาย และลวดลายท่ีอยู่
กลางอก จดัให้มีความเป็น 3 มิติ เพื่อให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถสมัผสั 
 
 
                     โครงร่างเสือ้ผ้า                                            จ านวนผู้ เลือก 
 

5. กระโปรง                                                                                      3       
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จากการวิเคราะห์ กระโปรงท่ีได้ออกแบบโดยยึดข้อก าหนดท่ีเหมาะสมกับผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนรางโดยเน้นให้มีฟังก์ชั่นการใช้งาน ดงันี ้ต าแหน่งกระเป๋า มีสญัลกัษณ์เพื่อให้ผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนราง สามารถรูความลกึของกระเป๋า จดุเร่ิมและจดุสิน้สดุ  ท่ีขอบเอวกระโปรงจดัให้มีการเดิน
ด้ายคูส่ีตดักบัผ้า เพื่อให้สามารถสมัผสั และสวมใสไ่ด้อยา่งรวดเร็ว โดยออกแบบให้ซปิอยูด้่านหน้า
เพื่อความสะดวกในการสวมใส ่ 
 
                     โครงร่างเสือ้ผ้า                                            จ านวนผู้ เลือก 
 

6. ชดุเดรส                                                                                     3       
                               

          
 
 

 จากการวิเคราะห์ รูปแบบเดรส ถกูออกแบบให้ช่วงคอมีการใช้วิธีการเย็บกุ๊นเชือก 
ด้วยสีท่ีตดักบั ตวัเสือ้ เพื่อให้สามารถมองเห็น และสมัผสัได้ถึงรอยการตดัตอ่ ชายกระโปรงกุ๊นด้วย
เชือก พิมพ์ลายท่ีมีสีตดักัน และแต่งขอบเข็มขดั และเจาะตาไก่เพื่อให้มีพืน้ผิว 3 มิติ ง่ายแก่การ
สมัผสั และสามารถสอดเข็มขดั ได้ง่ายและ ตรงรู 
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จากการวิเคราะห์ได้ผลสรุปโดยรวมดังนี ้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมักจะเลือกเสื อ้ผ้าท่ีมี
ความเรียบง่าย และสวมใส่ง่ายโดยตดัสินใจจากโทนสีและรูปทรงท่ีเคยสวมใส่อยู่เป็นประจ า การ
ออกแบบ เคร่ืองแต่งกาย ท่ีมีสญัลกัษณ์ตามต าแหน่งต่างๆของการใช้งานเช่นต าแหน่งกระดมุท่ีมี
การถกัรังดมุ และท าสญัลกัษณ์ใช้ ด้าย สลบัสีในการเพิ่มความชดัเจนให้รังกระดมุท าให้เกิดการ
รับรู้ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมากขึน้ หากเป็นสีท่ีตดักนั หรือสีคูต่รงข้าม จะท าให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือน
รางสามารถมองเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ การ ตดัขอบของปกเสือ้ขอบแขนรอบคอ ชายประโปรงก็เป็น
อีกหนึ่งต าแหน่งท่ีมีส่วนช่วยให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือน รางสามารถสมัผสัและรับรู้ได้อย่างรวดเร็ววสัดุ
และเนือ้ผ้าท่ีแตกต่างก็ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดความแตกต่างระหว่างเสือ้ในแต่ละตัว และผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางมกัตดัสินใจเลือก เสือ้ผ้าท่ีมีฟังก์ชัน่การใช้งานมากกวา่ ตวัท่ีไม่มี 
 
5.ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ที่มีสายตาเลือนราง จ านวน 5 คน 

จากบทสมัภาษณ์ของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางหลงัสวมใส่  
คนท่ี 1 ประกอบอาชีพ นกัแปลภาษา กล่าวว่า “ความเหมาะสมของรูปแบบเสือ้ผ้า 

ถือว่าดีเน่ืองจากชอบเนือ้ผ้าของเสือ้สทูท่ีสวมใส่ได้ในเมืองไทย เนือ้้ผามีความยบัยาก และสวมใส่
สบาย ไม่ร้อน โดยโทนสีมีความตดักนัท าให้สามารถสวมใส่ได้รวดเร็ว และง่ายในการสงัเกตสุ่วน
ต่างๆของเสือ้ผ้า กระดุมและวสัดุต่างๆท่ีเลือกใช้ สามารถถอด -ใส่ได้ง่าย ด้วยตวัเอง พืน้ผิวของ
ลวดลายสามารถ มองเห็นได้และแยกแยะได้วา่เป็นรูปทรงอะไร มีจดุตดัท่ีตรงไหน ” 

คนท่ี 2 ประกอบอาชีพนักเขียน กล่าวว่า “ ลวดหลาย และสี เหมาะสมดีแล้ว 
ข้อเสนอแนะให้มีเสือ้ผ้าท่ีไม่เข้ารูป และสวมใสง่่าย เหมาะส าหรับคนท้อง หรือคนท่ีมีรูปร่างท้วม “ 

คนท่ี 3 ประกอบอาชีพนักข่าว กล่าวว่า “ในส่วนของลวดลายสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน และแยกแยะได้ ว่าเป็นรูปทรงอะไร และเพิ่มข้อเสนอแนะให้มี เสือ้ผ้าท่ีมีลวดลายทัง้ตวั ไม่
เฉพาะต าแหน่งเท่านัน้ แตอ่ยากให้เป็นลวดลายที่เต็มทัง้พืน้ผ้า ส าหรับใสไ่ว้ข้างใน เสือ้สทู เพื่อเพิ่ม
ความหลากหลาย” 

คนท่ี 4 ประกอบอาชีพผู้จัดหาอาชีพ กล่าวว่า “ จากการมองเห็นเสือ้ผ้าท่ีแขวนอยู ่
บนราว โดยเปรียบเทียบกนัทัง้สองแบบแบบท่ีถกูออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานองผู้ ท่ี
มีสายตาเลือน และ 2แบบปกติ ทั่วไป สามารถตอบได้ว่า แบบท่ีถูกออกแบบมาให้เหมาะสม 
สามารถมองเห็นและ หยิบจบัได้รวดเร็วกวา่ การสวมใสท่ าได้ง่ายและใช้ระยะเวลา สัน้กวา่” 

คนท่ี 5 ประกอบอาชีพหมอนวด กล่าวว่า “ความสวยงามดีแล้วแต่อยากเพิ่ม
รายละเอียด หรือความเป็นสมยันิยมเพิ่มเข้าไป เน่ืองจากยงัเป็นรูปแบบท่ีเรียบ หากมีการออกแบบ
เสือ้ผ้าท่ีเป็นจมัพ์สทู ให้สวมใสไ่ด้ง่าย จะดีมาก ” 
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                 ค าถามเพื่อประเมินความพงึพอใจ           มากท่ีสดุ    มาก      ปานกลาง    น้อย      
น้อยท่ีสดุ    
 
1.ความสวยงามของรูปแบบการแตง่กายส าหรับผู้ ท่ี                       2              3 
มีสายตาเลือนราง         
2. สีของเคร่ืองแตง่กายท่ีสง่ผลตอ่การมองเห็น                3             2 
3. การเลือกใช้วสัดสุ าหรับเกาะเก่ียวเคร่ืองแตง่กายท่ี      4             1 
เหมาะสมส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
4. ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีมีการออกแบบมาส าหรับ             3             2 
ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
5.การเลือกใช้รูปทรงและลวดลายเหมาะสมด้าน            1             4 
อายแุละความต้องการของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
6.ความสะดวก สวมใสง่่าย                                                          5 
                
                                                        คา่เฉลี่ย                   4.267 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จากการประเมินโดยผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางจ านวน 5 คน คะแนนเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก และมีข้อ เสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมี
โทนสีเพิ่มเตมิ และกางเกงจัม๊พ์สทูท่ีมีฟังก์ชัน่การใช้งานเหมาะสมกบั ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  
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6.ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการออกแบบ โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน 
 

 
                 ค าถามเพื่อประเมินความพงึพอใจ           มากท่ีสดุ    มาก      ปานกลาง    น้อย      
น้อยท่ีสดุ    
 
1.ความสวยงามของรูปแบบการแตง่กายส าหรับผู้ ท่ี                                       3 
มีสายตาเลือนราง         
2. สีของเคร่ืองแตง่กายท่ีสง่ผลตอ่การมองเห็น                                3 
3. การเลือกใช้วสัดสุ าหรับเกาะเก่ียวเคร่ืองแตง่กายท่ี                      1             2 
เหมาะสมส าหรับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
4. ฟังก์ชัน่การใช้งานท่ีมีการออกแบบมาส าหรับ                             3 
ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
5.การเลือกใช้รูปทรงและลวดลายเหมาะสมด้าน                            2             1 
อายแุละความต้องการของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
6.ความสะดวก สวมใสง่่าย                                                           3 
                
                                                        คา่เฉลี่ย                   4.167 
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สรุปผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านการออกแบบ ประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบ 2 คน แพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านสายตาเลือนรางจ านวน 1 คน คะแนนเฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมควรจดัให้มีลวดลายท่ีหลากหลายและมีคู่สีเพิ่มเติมรวมไปถึงฟังก์ชัน่
การใช้ งานท่ีเห็น ผลชดัเจนมากขึน้   

 

 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางในช่วงวัย

ท างาน ผู้วิจยัได้สรุปผลของการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของการวิจยัได้ดงันี ้ 
 
สรุปผลการวจิัย 

ในการศึกษาและพฒันาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ ท่ีมีภาวะสายตาเลือนรางในช่วงวยั
ท างานผู้วิจยัได้สรุปผลวิจยัตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้ 

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 1 คือ การศึกษารูปแบบและพฤติกรรมในการเลือกเคร่ืองแต่งกายใน
ชีวิต ประจ าวัน ของ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมในขัน้ต้น 
ประกอบกับการสอบถามแพทย์ผู้ เช่ียวชาญด้านสายตาเลือนราง ถึงด้านสาธารณสขุ การด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง เบือ้งต้นเก่ียวกบัการใช้ชีวิต ให้เหมือนคนปกติทัว่ไป โดย
ได้ข้อสรุปดงันี ้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางท่ีอยู่ในระดบัขัน้ท่ี 1-4 ยังสามารถรับรู้ สี ลวดลาย ได้ตาม
ระดบัขัน้การมองเห็น หากไม่ได้รับการฝึกฝนวิธีการดแูลตวัเอง และการฝึกมองรูปทรงตา่งๆ จะท า
ให้สายตาแย่ลงตามระยะเวลาขึน้อยูก่บัอาการของแตล่ะคน หากมีการฝึกฝนบอ่ยจนเคยชิน จะท า
ให้สามารถดแูลตวัเองได้มากกว่าผู้ ท่ีไม่ได้รับการฝึกฝน จะเป็นภาระต่อคนในครอบครัวในล าดบั
ตอ่มาหากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถดแูลตวัเองได้ในเบือ้งต้น ก็จะสามารถกลบัคืนสูส่งัคมและ
ใช้ชีวิตได้ตามปกติใกล้เคียงกับคนทั่วไปได้มากกว่า โดยเฉพาะเร่ืองการแต่งกาย ดังนัน้การมี
อปุกรณ์ หรือสิง่ท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถช่วยเหลือตวัเองในเร่ือง
ของการแต่งกายได้ก็จะเป็นประโยชน์ท่ีดี โดยแนวทางการพฒันาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ ท่ีมี
ภาวะสายตาเลือนรางในช่วงวยัท างาน มุง่เน้นให้ แบง่ออกเป็น 2 รูปแบบคือ   

1. รูปแบบการออกแบบ ลวดลายท่ีเหมาะสมส าหรับ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยใช้ 
เส้น สี รูปทรง พืน้ผิวสมัผสัเป็นข้อก าหนด ในการออกแบบเพื่อให้ผู้ ท่ีมี สายตาเลือนรางสามารถ
มองเห็นได้ชดัและจินตนากาลถึงวตัถสุิง่นัน้ได้ 

2. การท าสัญลักษณ์ท่ี ท่ีมีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมาะสมกับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
สง่ผลตอ่การสมัผสั จบัต้อง เพื่อให้ทราบถึงวตัถนุัน้ๆ  
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วัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 คือ การศึกษารูปแบบการแต่งกาย เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและ 
พฤติกรรมของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง วา่มีข้อปฏิบตัิ และข้อก าหนดในการแตง่กาย และด าเนินชีวิต 
ประจ าวนัท่ีแตกต่าง จากกลุ่มคน ปกติอย่างไร ผู้วิจยัจึงได้ข้อนีส้รุปดงันี ้การใช้สีท่ีเป็นคู่ตรงข้าม 
ตดักนัเพื่อให้มองเห็นได้ชดัเจน รูปทรงท่ีได้จากธรรมชาติ และไมมี่ความซบัซ้อน มีการตดัขอบตาม
รูปทรง เพื่อให้ตัดกับสีพืน้หลัง เส้นโค้งท่ีให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว พื น้ผิวสัมผัสท่ีเป็น 3 มิติ แต่
เนือ้ผ้ายงัคงสวมใส่สบาย วสัดท่ีุเลือกใช้เช่น กระดมุ รังดมุ เข็มขดั ซิป รวมไปถึงรายละเอียดการ
ตดัเย็บตา่งๆ  ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง ไม่สามารถท่ีจะมองเห็นตวัเองผ่านกระจก จงึท าให้ไมส่ามารถ
แยกแยะเสือ้ผ้า แต่ละชนิดออกจากกันได้ จึงใช้วิ ธีจดจ า หรือท าตราสัญลักษณ์ เพื่อใช้เป็น
เคร่ืองหมายในการรับรู้ ตราสญัลกัษณ์เหล่านี ้หมายถึง ป้าย ตราสญัลกัษณ์ เนือ้ผ้า วสัดุ เกาะ
เก่ียว ขนาด และต าแหน่ง รวมไปถึงสีท่ีใช้ในการสื่อสาร เพื่อให้การรับรู้ผา่นทางด้านสายตาชดัเจน
ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัจงึได้ท าตามข้อก าหนดในด้านการออกแบบ เสือ้ผ้าท่ี เหมาะ สม กบักลุม่คนเหลา่นี ้ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน เพื่อประโยชน์สงูสดุ โดย ใช้วิธีการสอบถามผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง แบบ 
focus ltoup จ านวน 5 ท่าน อยู่ในช่วงอายุ ระหว่าง 25-35 ปี เพศหญิงซึ่งก าลงัประกอบอาชีพท่ี
แตกต่างกนั   มาเป็นข้อก าหนดในการสอบถาม รูปแบบ กิจกรรมผู้วิจยั และผู้ตอบแบบ สอบถาม
จะร่วมกนั ท ากิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึงความต้องการได้มากท่ีสดุ  

วตัถุประสงค์ข้อท่ี 3 คือ การออกแบบเคร่ืองแต่งกายสตรีท่ีมีการใช้เหมาะส าหรับผู้ ท่ีมี 
สายตาเลือนรางในช่วงวยัท างานผู้วิจยัได้ข้อสรุป แบง่ออกเป็น  2 รูปแบบ คือ  

1. รูปแบบการออกแบบ ลวดลายท่ีเหมาะสมส าหรับ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยใช้ 
เส้น สี รูปทรง พืน้ผิวสมัผสัเป็นข้อก าหนด ในการออกแบบเพื่อให้ผู้ ท่ีมี สายตาเลือนรางสามารถ
มองเห็นได้ชดัและจินตนากาลถึงวตัถสุิง่นัน้ได้ 

 2. การท าสัญลักษณ์ท่ี ท่ีมีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมาะสมกับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง 
สง่ผลตอ่การสมัผสั จบัต้อง เพื่อให้ทราบถึงวตัถนุัน้ๆ  

รูปแบบท่ี  1คือ การออกแบบลวดลายผ้า โดยประกอบไปด้วยองค์ประกอบดงันี ้เส้น 
LrWn(  สี )Cogot  (รูปแบบหรือรูปร่าง )Fotm ( พืน้ผิว )Tnxlutn ( โดยได้ผลสรุปวา่  

1) เส้น ผู้ วิจัยได้น าเอาเส้นมาใช้ในการสอบถาม โดยแบ่งเป็นรูปแบบต่างๆดังนี ้
เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นซิกแซก เส้นปะ ได้ผลสรุปว่า เส้นโค้งเป็นเส้นท่ีผู้ตอบแบบสอบถามช่ืนชอบ
และเห็นด้วยมากท่ีสุด เพราะมีความ พริว้ ไหวและให้ความรู้สึกสบายโดยได้อธิบายเพิ่มว่าการ
มองเห็นเส้นปะได้ไม่ชดัเจนท่ีสดุ ขนาดของเส้นก็มีสว่น ท่ีช่วยให้การมองเห็น ชดัเจนยิ่งขึน้ ขนาดท่ี
สามารถมองเห็นได้ชดัเจนควรมีความหนาเกิน 1 มิลลเิมตร  
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ข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามกล่าวว่า“เส้นโค้งอาจเป็นเส้นท่ีให้
ความรู้สกึนุ่มนวลได้จริง แตห่ากเลือกใช้ เส้น ประเภท อื่นๆ ในรูปแบบ ท่ีช่ืนชอบตามรสนิยมของผู้
สวมใส่ก็อาจจะเกิดเป็นเคร่ืองแต่งกายรูปแบบใหม่ ได้เช่นกัน  ไม่จ าเป็นว่า เส้นโค้งเท่านัน้ท่ี
สามารถท าให้เกิดการรับรู้ท่ีสวยงาม” 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 เส้น 
 
ท่ีมา  วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 

 
2) สี  ผู้วิจยัได้ท าการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในเร่ือง การใช้สีในการออกแบบเลขน

ศิลป์ ส าหรับผู้ ท่ีมีสายตา เลือนราง (ญาฐนา, 2556) กล่าวไว้ ว่าสี ด า น า้เงิน เขียว แดง เหลือง 
ฯลฯ มีผลต่อการมองเห็นของผู้  ท่ีผู้ มีสายตาเลือนรางสามารถได้ชัดท่ีสุด จากนัน้จึงได้น าเอา สี
เหลา่นี ้มาใช้เป็นข้อก าหนดในการสอบถาม ผล สรุปท่ีได้คือ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็น
สีทกุสีได้ดีหากเป็นสีแท้แต่หากการใช้สีคูต่รงข้ามไม่จ าเป็นว่าจะต้องเป็นสีแท้ มีการผสมขาว หรือ
ด า เพื่อให้อ่อนหรือเข้มได้ ก็จะส่งผลให้มองเห็นได้ง่ายขึน้อีก พืน้หลงั มีส่วนช่วยให้ผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนราง สามารถแยกแยะรูปทรงและลวดลาย ได้ชดัเจน ยกตวัอย่างเช่น ลวดลาย ท่ีมีสีส้มตัง้อยู่
บนพืน้หลงัท่ีมี น า้เงิน จะท าให้การมองเห็นชดัเจนและถกูต้องได้มากขึน้ และจากการ ท ากิจกรรม 
ท าให้ทราบได้ว่า การใช้สีท่ีมีความเข้ม-อ่อนใกล้เคียงกนัอยู่ใกล้ชิดกนั จะท าให้สามารถ มองเห็น
ได้ยาก เน่ืองจากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมีการมองเห็นรูปทรงท่ีเบลอ ไม่ชดัเจนยกตวัอย่างเช่น การ
ใช้สีแบบ  MoWocOtomn จะท าให้การรับรู้ทางสายตาของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  ไม่สามารถสรุปคา่
และแยกแยะ รูปทรงของสิ่งนัน้ๆได้ สรุปได้วา่สีของพืน้หลงั และสีของลวดลายมีผลในการมองเห็น
เป็นอยา่งมาก การตดัขอบของรูปทรงด้วยสีท่ี แตกตา่งกนั ก็จะท าให้การมองเห็นยิ่งมีประสิทธิภาพ
มากขึน้  
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ภาพประกอบ 28 ตวัอยา่งการใช้สี 
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
 

3) รูปทรง รูปร่าง  ผู้วิจยัได้จดักิจกรรมให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ทดลองมองรูปทรง
กราฟฟิก และรูปทรงธรรมชาติโดยผลสรุปเห็นตรงกันว่าเห็นด้วยกับลวดลายท่ีได้จากธรรมชาติ
เพราะสามารถจินตนากาล ถึงความสวย งามได้ รู้สึกสบาย ส่วนรูปทรงกราฟฟิกนัน้ ขึน้อยู่กับ
ลวดลายในภาพรวม หากลวดลายนัน้มีความสวยงาม ไม่ให้เกิดความรู้สกึอดึอดัผู้วิจยัได้ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามทดลองมองภาพ ดอกไม้ท่ีมีความอ่อนช้อย แต่ถกูตดัทอนให้เป็นรูปทรงท่ีเรียบง่าย 
จากการวิจัยท าให้มี ข้อเสนอแนะเพิ่มเดิม หากลวดลายมีลกัษณะนูนเป็น 3 มิติก็จะท าให้เกิด
ความรู้สกึตอ่ไปได้ จนท าให้อยากท่ีจะสมัผสัวา่สิง่เหลา่นัน้คือลวดลายอะไร  

 

 
 

ภาพประกอบ 29 ตวัอยา่งลวดลายท่ีเป็น 3 มิต ิ
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 



  65 

 
 

 
4) พืน้ผิวสมัผสัผ้า ของเเคร่ืองแต่งกายโดยแยกออกเป็นประเภทดงัต่อไปนี ้ผ้าท่ีเกิด 

จากการ ทอด้วยไหมสองเส้น (ผ้าฝา้ยผ้าลินิน) ผ้าขนสตัว์ (ผ้าวลู) ผ้าท่ีมีการผสมใยspnWanx (ผ้า
ยืด) ผ้าท่ีมีน า้หนกัเบานุ่ม (ผ้าชีฟอง) ผ้าท่ีมีพืน้ผิวไม่เรียบ (ผ้าท่ีมี lnxlutn) ผ้าท่ี มีพืน้ผิวมนัลื่น 
(ผ้าซิลล์ซาติน) ได้ผลสรุปว่าผ้าท่ีสวมใสส่บายท่ีสดุและมีความสวยงาม ตามจินตนาการ ของผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางคือผ้าท่ีมีน า้หนกัเบา และ มีพืน้ผิวขรุขระ ท าให้เกิดความน่าสนใจ หากเสือ้ผ้าท่ีถกู
ออกแบบให้ความสบายและมีผิวสมัผสัท่ีนุ่มนวล ให้ความรู้สกึถึงความเป็นสมยั นิยมด้วยก็จะช่ืน
ชอบมากเป็นพิเศษ ผ้าท่ีเลือกใช้และเหมาะสม มีด้วยกนั 3 ชนิด คือ 1.ผ้าลินิน เส้นใยโปร่ง และไม่
หนาจนเกินไป สามารถสวมใสไ่ด้ในอากาศร้อน 2. ผ้ายืด เน่ืองจากสีความ ยืดหยุ่น สามารถน ามา
ตดัเป็นเสือ้ส าหรับใสไ่ด้ในกลายโอกาส และสามารถสกรีนสีนนู เพื่อเพิ่ม มิติให้กบัลวดลายได้ด้วย 
3. ผ้าคอตตอน เน่ืองจากสามารถน ามาใช้ในการตดัเสือ้สทู เสือ้คลมุ ท่ีมีความหนาขึน้มาเล็กน้อย  
4.ผ้าฝา้ยท่ีมีพืน้ผิวสมัผสั ท่ีถกูผสมด้วยเส้นใยรูปแบบต่างๆ ให้เกิดความนูน เพราะจะท าให้ผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางสมัผสัแล้วรู้สกึถึงความแปลกใหม ่และ สามารถจดจ าเสือ้ผ้าชิน้นัน้ๆได้  

 

 
 

ภาพประกอบ 30 ตวัอยา่งผ้าท่ีมีเส้นใย  
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
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รูปแบบท่ี2 การท าสญัลกัษณ์ท่ี สง่ผลตอ่การสมัผสั จบัต้อง เพื่อให้ทราบถึงวตัถนุัน้ๆ  
1) เคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทซิป จากการวิจัยพบว่าผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถ

จดจ า รายละเอียด และสวมใส่ได้ถกูวิธี จากการสมัผสัซิป ตามต าแหน่งต่างๆ โดยสรุปได้ว่าซิปท่ี
สามารถใช้งานได้เหมาะสมคือซิปเหล็ก โชว์ฟัน ท่ีมีหวัซิป มีความใหญ่กว่า 1 เซนติเมตร จะท าให้
สามารถจับต าแหน่งของหัวซิปและรูดขึน้ลง ใช้งานได้ง่ายกว่า ซิปซ่อน หรือหัวซิปท่ีมีขนาดเล็ก
ซ่อนอยู่ใต้ผ้า ส่วนต าแหน่งของซิป ไม่ว่าจะอยู่ ท่ีด้านหน้า ด้านหลัง รึด้านข้าง ก็ท าได้สะดวก 
เพียงแต่จะต้องค านึงการใช้งานจริงของประเภทชุดนัน้ๆด้วย เช่น หากเป็นชุดจัม๊พ์สทู ท่ีมีซิปอยู่
ด้านหลงั จะท าให้สวมใส่ได้ยากแต่หากการมีการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นสามารถถอด ใส่ ได้ง่าย 
โดยค านงึถึงการใช้งานท่ีมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบั ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางก็จะท าให้ลดปัญหา การพงึ
พอคนรอบข้างให้น้อยลง และสามารถท าได้ด้วยตวัเอง  
 

 
 

ภาพประกอบ 31 ตวัอยา่งเคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทซิป  
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
 

2) เคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทกระดมุ และรังดมุ ได้ผลสรุปวา่ กระดมุควรมีขนาดใหญ่1 
เซนติเมตรขึน้ไป และวสัดขุองกระดมุ ควรเป็น พลาสติกหรือ ไม้ ไม่ควร เป็นโลหะ เพราะจะท าให้
สวมใส่ ได้ยากเน่ืองจากวัสดุท่ีเป็นโลหะประเภทแป๊ก จะท าให้ถอด ติดได้ยากและต้องใช้ แรง
จ านวน มากในการสวมใส่ หากใช้ กระดมุประเภทไม้ หรือพลาสติกจะลดความระคายเคืองได้ ใน 
เร่ืองของการถอดเข้าและออก ต าแหน่งของกระดมุไม่ ควรอยู่ด้านหลงัท่ีไม่สามารถเอือ้ม ถึงได้ง่าย  
กระดมุท่ีมีเคร่ืองเกาะเก่ียวเป็นรังดุม หรือ กระดมุตอก จะสามารถ ติดได้ง่าย กว่า กระดมุท่ีเป็น
เคร่ืองเกาะเก่ียวเป็นห่วง หรือผ้า จะท าให้ใช้เวลาในการสมัผสันานกวา่  กระดมุท่ีจะต้องเกาะเก่ียว
โดยใช้ รังดมุ ควรเป็นรังดมุประเภท ถกั เจาะ เพื่อท่ีจะสามารถสมัผสัและรับรู้ได้ชดัเจนท่ีสดุ การใช้
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ด้ายถกัจนเป็นรังดมุจะเกิดความหนา ของช่อง และความหนาของเส้นด้าย ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
มกัจดจ าต าแหน่ง โดยการเพิ่มสญัลกัษณ์ ไว้ท่ีหวัและหลายของช่องรังดมุ โดยให้มีสีของด้ายท่ีตดั 
กนัชดัเจนจะยิ่งสง่ผล ด้านการรับรู้ได้มากขึน้อีกด้วย 

 

 
 

ภาพประกอบ 32 ตวัอยา่งเคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทกระดมุ   
 

ท่ีมา : วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 ตวัอยา่งเคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทรังดมุ   
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
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3) เคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทเข็มขดั ได้ผลสรุปว่า เข็มขดัท่ีเหมาะสม กบัผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนรางควรมีขนาดความกว้างเกิน 1 นิว้ และมีหวัเข็มขดัท่ีใหญ่ประมาณ 3 เซนติเมตร รูท่ีใช้ใน
การปรับระดบัเข็มหวั ควรเจาะด้วยตาไก่ พลาสติกหรือโลหะ เพื่อเน้นให้เห็นถึงช่องในการลง เข็ม
แตล่ะล๊อค ระยะห่างแตล่ะช่องของรูเท่าๆกนั เพื่อให้คนท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถคล าหา ได้ง่าย 
ใช้เวลาไม่นาน จากข้อ ก าหนดนีท้ าให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถถอดใส่ได้ถูกต าแหน่ง และ 
สะดวกมากยิ่งขึน้  
 

                             
 
      ภาพประกอบ 34 ตวัอยา่งเครือ่งเกาะเกีย่วประเภทเขม็ขดั  

 
ท่ีมา : วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 

  
4) การตกแตง่กุ๊นจากการทดสอบผ้ากุ๊นพบวา่ ผ้ากุ๊นท่ีเหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือน

ราง ควรเป็นประเภทท่ีมีเชือกสอดอยูด้่านใน เพราะมีความนนู ต ่า ท าให้เกิดผิวสมัท่ีแตกตา่ง เมื่อผู้
ท่ีมีสายตาเลือนราง สมัผสัจะท าให้รู้ได้ถึงต าแหน่งของเสือ้ผ้านัน้ๆ ได้ง่าย ผู้ ท่ีมีสายตาเลือน ราง
เคยพบเห็นวิธีการกุ๊นในลกัษณะนีม้าบอ่ยครัง้ จนท าให้สามารถจดจ าต าแหน่งของเสือ้ผ้า ในแตล่ะ 
ชนิดได้ จากการสงัเกตผุ้ากุ๊น 
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ภาพประกอบ 35 ตวัอยา่งการตกแตง่กุ๊น 
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
 

5) การตกแต่งด้วยการเย็บตะเข็บ จากการทดสอบพบว่า การเดินตะเข็บด้วย 
เส้นด้ายแบบคู่ โดยใช้สีด้ายท่ีตดักบัสีพืน้ จะส่งผลทางการมองเห็นมากกว่า ด้ายสีปกติ และการ
เย็บแบบ ปกติ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็นได้รวดเร็ว หรือหากสมัผสัก็จะให้ความรู้สกึท่ี
แตกต่าง เน่ืองจากเพืน้ผิวมีมิติ ท าให้จดจ าได้ง่าย และรวดเร็วในการสวมใส่ เน่ืองจากสามารถ รู้
ต าแหน่ง ของเสือ้ ผ้า เช่น เย็บตะเข็บรอบเสือ้คอวี จะท าให้ผู้ ท่ีมีสายตา เลือนรางสามารถรับรู้ได้ว่า 
เสือ้ตวันีเ้ป็นเสือ้คอวี หลงัจากใช้เวลาในการมองและสมัผสัเพียงสัน้ๆ เม่ือเทียบกบัเสื อ้ท่ีไม่ได้ถกู
เย็บตะเข็บ จะใช้เวลาใน การมองและสมัผสันานกวา่  
 

 
 

ภาพประกอบ 36 ตวัอยา่งการเย็บตะเข็บ 
 

ท่ีมา: วินริกา ถวิลกานนท์ 2561 
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อภปิรายผล 
จากการทดสอบการใช้งานจริงกับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยให้ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  

ทดลอง ใส่เสือ้ผ้าท่ีถูกออกแบบให้มีการใช้งานท่ีเหมาะสม ดังงานวิจัยข้างต้น เปรียบเทียบกับ
เสือ้ผ้า ท่ีไม่ได้ ถูกออกแบ มาเพื่อใช้งานโดยเฉพาะกลุ่ม โดยเร่ิมตัง้แต่วิธีการมองเห็นเสือ้ผ้าจาก
ราวแขวน จากนัน้ ให้ผู้ ท่ีมี สายตา เลือนราง ทดลองสวมใส่ โดยจับเวลาเปรียบเทียบกันทั ง้สอง
แบบ ทดสอบจ านวน 3 รูปแบบ ประกอบไปด้วย เสือ้ตวัใน เสือ้สูท และกางเกงขายาว ในแต่ละ
แบบ ทดลองใส่จ านวน 3 ครัง้ พบว่า เสือ้ท่ีถูกออก แบบมาให้ มีการใช้งานเหมาะสมกับผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางสามารถมองเห็น สวมใส่ ได้ สะดวก และ ใช้  เวลารวดเร็วกว่า เสือ้ท่ีไม่ได้ถูก
ออกแบบมาโดยเฉพาะกลุม่ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง สามารถสวมใสเ่สือ้ท่ี ถกูออกแบบมาให้มีการใช้
งานเหมาะสม ได้กระฉับกระเฉงแม่นย า โดยสามารถ มองเห็นสีได้ชัดเจน สามารถหยิบจับได้
รวดเร็วโดยไม่พลาด หากเทียบกบั แบบท่ีไม่ได้ถกูออกแบบมา จากการทดสอบนี ้ท าให้ได้ข้อสรุป
ได้ดงัแบง่เป็น 2 แนวทา งดงันี ้  

แนวทางท่ี 1 การออกแบบ ลวดลายท่ีเหมาะสมส าหรับ ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง โดยใช้ 
เส้น สี รูปทรง พืน้ผิวสมัผสัเป็นข้อก าหนดงัตอ่ไปนี ้

1. เส้นท่ีมีความหนาและโค้ง ส่งผลต่อสายตาของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางมาก
เน่ืองจากให้ความรู้สึก อ่อนช้อย นุ่มนวล แต่ความหนาของเส้นก็ยังช่วยให้ มองเห็นรูปทรงได้
ชดัเจน ยิ่งขึน้  

2. สีคู่ตรงข้ามท่ีตัดกัน ของวัตถุและพืน้หลัง ส่งผลต่อสายตาของผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนรางได้มาก ท าให้มองเห็นได้ชดัเจนยิ่งขึน้ และแยกแยะลวดลายได้ง่าย 

3. รูปทรงท่ีได้จากธรรมชาติ ท่ีผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางสามารถจินตนาการถึง 
เร่ืองราวในอดีต หรือสิง่ท่ีเคยเห็นในวยัเด็ก อย่างเช่นดอกไม้ ใบไม้ และสตัว์ จะสามารถท าให้ผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนราง นึกภาพตามได้ว่า มีรูปทรงคล้ายอะไร ลกัษณะอย่างไร โดยตดัทอนรูปทรงให้
ชดัเจน และมองเห็นได้ง่าย 

4. พืน้ผิวสมัผสัของผ้า ท่ีเลือกใช้มีความเบาสบาย และเป็นสมยันิยม พืน้ผิวสมัผสั
ท่ีแตกต่างสามารถ ช่วยให้จดจ า รายละเอียดและประเภทของชุดได้ง่ายขึน้ ลวดลายท่ีมีมิติท าให้
เพิ่มความน่าสนใจและ หากสมัผสัตามจะยิ่งท าให้ตีความรูปทรงนัน้ๆได้ง่ายดายขึน้ 

แนวทางท่ี  2. การท าสญัลกัษณ์ท่ี ท่ีมีฟังก์ชั่นการใช้งานเหมาะสมกับผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนราง สง่ผลตอ่การสมัผสั จบัต้อง เพื่อให้ทราบถึงวตัถนุัน้ๆ ประกอบไปด้วยข้อก าหนดดงันี ้ 
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1. เคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทซิป เม่ือเลือกใช้ซิปท่ีท าจากวถัตท่ีุถกูต้องและมีขนาด
ท่ีเหมาะสม ท าให้สามารถสวมใสไ่ด้สะดวกขึน้ 

2.เคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทกระดมุ รังดมุ สามารถสมัผสัและ สวมเข้ากบัรังดมุท่ี
ถูกท าสญัลกัษณ์ ไว้ได้ถูก ต าแหน่งเม่ือเปรียบเทียบกับ รังดุมท่ีไม่ได้ถูกการท าสญัลกัษณ์ ผู้ ท่ีมี
สายตาเลือนรางไม่ สามารถจบัคู ่กระดมุ ได้ถกูต้อง ท าให้ต้องถอด-ใส่ใหม่ ซึง่ท าให้เสียเวลา และ
อาจจะสวมใสผ่ิดวิธีหากท าด้วยตวัเอง 

3.เคร่ืองเกาะเก่ียวประเภทเข็มขัด ท่ีถูกเจาะตาไก่ตามขนาด และระยะห่าง ท่ี
เหมาะสมช่วยให้ สามารถสวมใสไ่ด้ง่าย 

4.การตกแต่งกุ๊น ช่วยในการมองเห็นและ สงัเกตตุ าแหน่งต่างๆของ และสมัผสั
ตามได้อยา่งง่ายดาย 

5.การตกแตง่ตะเข็บเย็บ ท าให้สามารถมองเห็นและ มีพืน้ผิวท่ีแตกตา่ง แยกแยะ
ประเภทของเสือ้ผ้าได้ 

และผลจากขัน้ตอนในการศึกษายงัพบว่าการท ากิจกรรมร่วมกับผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
โดยทดสอบในเร่ืองการ มองเห็นสี มีความสอดคล้องกับองค์ความรู้ในงานวิจยัเร่ือง “การใช้สีใน
การออกแบบ เลขนศิลป์ ส าหรับ เด็กท่ีมีสายตาเลือนราง  ” การมอง เห็นของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง
นัน้ ขึน้อยูก่บัความ ชดัของสี โดยมี พืน้หลงั มีโทนสี คูต่รงข้ามกนัจะท าให้การรับรู้ของผู้ ท่ีมีสายตา
เลือนรางชดัเจนยิ่งขึน้ ซึง่ตรงกบั รวมไป ถึงการใช้เส้น ตดัขอบ เพื่อเพิ่มความคมชดัให้กบัลวดลาย 
รวมไปถึงรูปทรงธรรมชาติ ซึ่งได้ จากลวด ลายของธรรมชาติแต่ถกูออกแบบให้ไม่สลบัซบัซ้อน มี
การตดัทอนลวดลายเพื่อให้ผู้ ท่ีมี สายตาเลือนราง สามารถมองเห็นรูปทรงได้ชดัเจน ในส่วนของ
ขนาดรูปทรงและลายเส้นนัน้มี ความสอด คล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัในเร่ือง
“การศึกษาและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์เคร่ืองดื่มประเภทกล่องตามแนวคิดการ

ออกแบบเพื่อมวลชนส าหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนราง . ”ซึ่งมีการกล่าวถึงลกัษณะรูปทรง
และ ขนาดท่ีผู้ มีสายตาเลือนราง สามารถมองเห็น ได้ชัดเจนมากท่ีสุด ผลจากขัน้ตอนในการ
สอบถามขัน้ปฐมภมูิในการใช้แบบสอบถาม ประเภทกิจกรรมท าให้ได้ทราบถึง ความต้องการของผู้
ท่ีมีสายตาเลือนรางท่ีมีรูปแบบและพฤติกรรมใน การเลือกเคร่ืองแต่งกายในชีวิต ประจ าวนั โดย
ข้อมลูในขัน้ต้นนี ้สามารถ น าไปใช้เป็นข้อก าหนด ในการ ออกแบบลวดลายผ้า และรูป แบบการใช้
งานเสือ้ผ้าท่ีเหมาะสมกบั ผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางในวยัท างาน  
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นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ศกึษาพบว่างานวิจยัมีความสอดคล้องกบัเร่ืองของการออกแบบเพื่อ
มวลชน UWrvntsdg DnsrlW ในเร่ืองของงานออกแบบท่ีถูกออกแบบมาเพื่ออ านวย ความสะดวก
ให้แก่คน หลายกลุ่มด้วยกนั เน่ืองจากข้อก าหนดในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายทัง้หมดท่ีผู้ จยัได้
กลา่วมา ส่งผล ทางการมองเห็นและการสมัผสัของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางแล้ว ยงัสามารถสง่ผลกบั
ผู้สงูอายท่ีุมีข้อจ ากดั ในการมองเห็นทางด้านสายตาเช่นกนัรวมไปถึงเด็กหรือผู้ ป่วยพากินสนั หรือ
ผู้ ด้อยโอกาสในด้าน ต่างๆ และผู้คนทัว่ไปท่ีไม่ได้มีข้อบกพร่องการใส่เสือ้ผ้าถือเป็นการการฝึกฝน
การประกอบชีวิตประจ าวนัเป็นพืน้ฐานในการเร่ิมดแูลตวัเองเบือ้งต้นในเร่ืองของการ แตง่กาย โดย
เพิ่ม ฟังก์ชัน่การใช้งานในการสวมใส่ ท่ีสะดวกรวดเร็ว จะท าให้ กลุ่มคนเหล่านีส้ามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได้ โดยไมต้่อง พึง่พาคนรอบข้าง เคร่ืองแตง่กายท่ีถกูออกแบบมาโดยมีข้อก าหนดในการสวม
ใส่นี ้มีความเป็นสากล ซึ่งสามารถครอบ คลุมได้ทุกกลุ่มคนไม่จ ากัดเพศ และวัย ดังนัน้การ
ออกแบบโดยมีข้อก าหนดเพื่อผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง จงึถือเป็นมาตราฐานในการออกแบบเสือ้ผ้าท่ีมี
ประโยชน์และสง่ผลตอ่กลุม่คนหลายประเภท ซึง่สามารถน าไปพฒันา รูปแบบตา่งๆได้หลากหลาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ  

1.ผู้ วิจยัควรเพิ่มกรอบในการศึกษาเร่ืองรสนิยมของผู้สวมใส่ โดยเลือกกลุ่มผู้ตอบแบบ 
สอบถาม ในวงกว้าง และมีจ านวนมากขึน้ โดยในเร่ืองของลวดลายควรมี ลกัษณะลวดลายให้
เลือกมากขึน้ และท าการศึกษาโดยวัดผลจากผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางหลายๆอาชีพ เพื่อให้ได้
ผลการวิจยัท่ีสามารถ ตอบเร่ืองความชอบ ของรูปทรง และสี ได้ชดัเจนมากขึน้  

2.ในเร่ืองของสีควรเพิ่มคูส่ีท่ีผู้ มีสายตาเลือนรางสามารถมองเห็น หลายๆคูส่ีเพื่อเป็นแนว 
ทางในการออกแบบท่ีหลากหลายตอ่ไป  

3.เน่ืองจากระยะเวลาท่ีมีจ ากดัท าให้ผู้วิจยั ยงัทดลองกบักลุ่มเปา้หมายจ านวนน้อยครัง้
เกินไป หากสามารถทดลอง ซ า้หลายๆครัง้ และจ านวนหลายคนจะส่งผลให้ ได้ผลลพัท์ท่ีชดัเจน 
และตรงมากยิ่งขึน้  

4.ควรมีการเพิ่มในเร่ืองของ เทรนด์สี ท่ีเหมาะสมกบัฤดกูาลนัน้ๆ เพื่อให้เคร่ืองแตง่กาย มี
ความ เป็นสมยันิยม มีความสวยงาม เหมาะสมกบัผู้ ท่ีมีสายตาเลือนรางและ คนทัว่ไปด้วยพร้อมๆ
กนั  
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แบบสอบถามชุดที ่1 
 

โครงการพัฒนาเคร่ืองมือที่เสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อกลุ่มคนที่มีปัญหาสายตาเลือนรางใน
วัยท างาน 

 (แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยการศึกษาตามหลักสูตรบัณฑติศกึษา คณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์สาขานวัตกรรมการออกแบบ ปีการศึกษา 2561) 

                                       น.ส. วินริกา ถวิลกานนท์ 

* แบบสอบถามนีใ้ช้สอบถาม ผู้เช่ียวชาญทางด้านสายตา  

 
ด้านสุขภาพ 
1. ระดบัความบกพร่องทางการมองเหน็ท่ีคณุหมอพบมีก่ีระดบั อยา่งไรบ้าง? 
2. ระดบัใดท่ีมีจ านวนผู้ ป่วยน้อย/มากท่ีสดุ และมีอายปุระมาณเท่าไหร่ ? 
3. ในแตร่ะดบัขัน้มีอาการอยา่งไร สามารถมองเหน็ได้ในระยะแคไ่หน? 

ด้านสังคม 
4. แพทย์เหน็วา่ ระดบัใดท่ีควรได้รับการแก้ปัญหา เพ่ือช่วยลดอปุสรรคในการใช้ชีวิตและอยูร่่วมกบัคนปกติได้
มากท่ีสดุ และสามารถช่วยเสริมสร้างบคุลิกภาพทางสงัคมให้กบัเขามากที่สดุ ? 
5. สีท่ีผู้ ป่วยในแตร่ะดบัขัน้สามารถมองเหน็มีสีอะไรบ้าง (มีชาร์ตสี)?  
6. ขนาดตวัอกัษรท่ีสามารถเหน็ได้ต้องใหญ่เท่าใด ในแตร่ะดบัแตกต่างกนัอยา่งไร ? 
7. เม่ือเข้ารับการตรวจนอกจากด้านสขุภาพแล้วผู้ ท่ีมีปัญหาสายตาจะขอปรึกษาถงึเร่ืองอะไรบ้าง ? 
(เช่น การดแูลตวัเองขณะอยูล่ าพงั การเลือกใช้ผลติภณัฑ์ถนอมสายตา การด าเนินชีวิตประจ าวนัเพ่ือให้สะดวก
ขึน้ ) 
8. ผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตาจะต้องฝึกฝนทกัษะด้านอะไรบ้าง เพ่ือช่วยเหลือตวัเองในขัน้พืน้ฐาน (การเดินทาง การ
แตง่กาย) ? 
9. มีวิธีอยา่งไรที่จะช่วยให้ผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตาจดจ าลกัษณะของเสือ้ผ้า และง่ายตอ่การสวมใส ่? 
10. มีวิธีอยา่งไรที่จะช่วยให้ผู้ ท่ีบกพร่องทางสามารถจ าผลิตภณัฑ์สกินแคร์ แยกชนิดต่างๆได้ ? 
11. หากมีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตา สามารถสวมใสเ่สือ้ผ้าท าได้ง่ายขึน้ และสามารถเสริมสร้าง
บคุลิกภาพ คณุหมอเหน็วา่จ าเป็นหรือไม ่ หรือมีแนวทางอยา่งไรในการช่วยผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตาได้ 
12. หากมีเคร่ืองมือท่ีช่วยให้ผู้ ท่ีบกพร่องทางสายตา สามารถแยกแยะสี และปอ้งกนัการมองเหน็สีผิดเพีย้น คณุ
หมอเหน็ด้วยหรือไม ่หรือมีแนวทางอยา่งไร 
13. คนตาบอดสนิทยงัสามารถแยกสีได้ จริงหรือไม?่ ด้วยหลกัวิธีการใด ? 
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แบบสอบถามชุดที ่2 
 

เรือ่ง การศกึษาและพฒันาเครือ่งแต่งกายสตรสี าหรบัผูท้ีม่ภีาวะสายตาเลอืนรางในชว่งวยัท างาน 
TITLE  STUDY AND DEVELOPMENT FOR LADIES COSTUMES EMPHASIS ON 

WORKABLE AGED PEOPLE WITH LOW VISION 
 

 (แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงานวิจยัการศึกษาตามหลกัสตูรบณัฑิตศึกษา คณะ 
ศิลปกรรมศาสตรส์าขานวตักรรมการออกแบบ ปีการศึกษา 2561) 

น.ส. วินริกา ถวิลกานนท ์

หมายเหต*ุแบบสอบถามน้ีจ าเป็นจะต้องให้ผูวิ้จยัมีส่วนร่วมในการช่วยตอบ
แบบสอบถามโดยวิธีการอ่านค าถามและสอบถามกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 
แบบสอบถามส่วนท่ี 1 : ทดสอบด้านการมองเหน็ของผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 

ด้านข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
1. ชื่อ …………………….นามสกุล …………………………………. อายุ………………… เพศ............ 
อาชพี ……………………………………………………………………………………….. 
 
2. ระดบัการมองเหน็ทางสายตาอยูใ่นระดบัใด ? 
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
3. ทา่นใชว้ธิกีารอ่านขอ้ความดว้ยวธิใีด (อกัษรเบลล ์โปรแกรมvoiceover แวน่ขยาย) ? 
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
ด้านความสวยงาม 
4. ทา่นตอ้งการทีจ่ะคอยดแูลใหม้รีปูรา่ง ผวิพรรณที ่สวยอยูเ่สมอ ? 

………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
5. ทา่นชื่นชอบในการ แต่งกาย แต่งหน้า และท าผมหรอืไม ่? 

………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
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6. มวีธิกีารหรอืปัจจยัอะไรบา้งในการเลอืกเครือ่งแต่งกายในแต่ละวนั ?  
………………………………………………………………………………………..…………………………… 
………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
 
7. มปัีจจยัอะไรทีช่ว่ยใหส้ามารถจดจ ารปูทรงของเสือ้ผา้ชนิดนัน้ๆ และโทนสนีัน้ๆได ้เชน่ พืน้ผวิหรอืต าแหน่ง 
รปูแบบของกระดุม? 
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
8. สถานทีห่รอืแบรนดเ์สือ้ผา้ทีช่อบไป เลอืกซือ้ ? 
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
9. รสนิยมความชอบแนวเสือ้ผา้ของท่านเป็นอยา่งไร ตามสมยันิยมหรอืไม ่? (basic/fashion/fast fashion) 
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
 
10. สทีีค่ดิวา่เหมาะสมกบับุคลกิภาพของตวัท่าน เมือ่ใสแ่ลว้สามารถเสรมิสรา้งความมัน่ใจ คอืสอีะไร  
………………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..………………………………………………………… 
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แบบสอบถามชุดที ่3 
 

การศกึษาและพฒันาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางใน
วัยท างาน 

( แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัการศกึษาตามหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา 

คณะศลิปกรรมศาสตร์สาขานวตักรรมการออกแบบ ปีการศกึษา 2561 ) 
นางสาววนิริกา ถวิลกานนท์ 

 

แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมเพื่อช่วย
เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดใีห้กับผู้ที่มีสายตาเลือนรางเพื่อใช้ส าหรับสอบถามผู้เช่ียวชาญ 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ช่ือ - นามสกลุ ....................................................................................................... 
ต าแหน่งทางวชิาการ …………………………………………………………………………….. 
ลายมือช่ือ………………………………………. 
 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องส าหรับการประเมิณรายละเอยีดแบบสอบถามชุดที่ 3 
ในแต่ละข้อตามระดับความเหมาะสม  
 
ส่วนที่ 2 ด้านความเหมาะสม เก่ียวกบัหลกัการออกแบบเคร่ืองแตง่กายเพื่อให้เหมาะสมกบัการ
ใช้งานของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  
 

 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 
1 

รูปแบบการแต่งกายส าหรับผูท่ี้มีภาวะสายตา 
เลือนรางในวยัท างาน 

     

2 

ประเภทของเคร่ืองแต่งกายส าหรับผูท่ี้มีสาย ตา
เลือนรางควรสวมใส่ไดทุ้กโอกาส เช่นชุด
ท างานก่ึงทางการ  
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ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 
3 

การเลือกใชว้สัดุส าหรับเกาะเก่ียวเคร่ืองแต่ง 
กายท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนรางในวยั
ท างาน 

     
 
 
 

4 การใชเ้สน้ในงานออกแบบเคร่ืองแต่งกายส า 
หรับผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 

     

 
5 

การเลือกใชสี้ท่ีเหมาะสมและสามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจนกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 

     
 
 

 
6 

การเลือกใชรู้ปทรงและลวดลายเหมาะสมกบั 

ผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 

     
 
 

7 
 

 
8 

การเลือกใชเ้สน้กรอบนอก 

(Silhouette) ท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีสายตา
เลือนราง เพื่อ บุคลิกภาพท่ีดี 

แนวทางท่ี 1 การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
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แบบสอบถามชุดที่ 4 
การศกึษาและพฒันาเคร่ืองแต่งกายสตรีส าหรับผู้ที่มีภาวะสายตาเลือนรางใน

วัยท างาน 
( แบบสอบถามนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของงานวิจยัการศกึษาตามหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา 

คณะศลิปกรรมศาสตร์สาขานวตักรรมการออกแบบ ปีการศกึษา 2561 ) 
นางสาววนิริกา ถวิลกานนท์ 

 

แบบประเมินข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่เหมาะสมเพื่อช่วยเสริมสร้างบุคลิก 
ภาพที่ด ีให้กับผู้ที่มีสายตาเลือนรางเพื่อใช้ส าหรับสอบถามผู้เช่ียวชาญและผู้ที่มีสายตา
เลือนราง 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ช่ือ - นามสกลุ............................................................................................................ 
ต าแหน่งทางวชิาการ/อาชีพ …………………….………………………………………………….. 
ลายมือช่ือ                                                   
 
 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ✓ลงในช่องส าหรับการประเมินรายละเอียดแบบสอบถามชุดที่ 4 
ในแต่ละข้อตามระดับความเหมาะสม  
 
ส่วนที่ 2 ด้านความเหมาะสม เก่ียวกบัหลกัการออกแบบเคร่ืองแตง่กายเพื่อให้เหมาะสมกบัการ
ใช้งานของผู้ ท่ีมีสายตาเลือนราง  
 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 
1 

ความสวยงามของเคร่ืองแต่งกายส าหรับผูท่ี้มี
สายตาเลือนรางในวยัท างาน 

     

2 
สีของเคร่ืองแต่งกายท่ีส่งผลต่อการมองเห็น
ของผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 
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ข้อเสนอแนะ 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดบัความเหมาะสม 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
 
3 

การเลือกใชว้สัดุส าหรับเกาะเก่ียวเคร่ืองแต่ง 
กายท่ีเหมาะสมกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนรางในวยั
ท างาน 

     
 
 
 

4 ฟังกช์ัน่การใชง้านท่ีมีการออกแบบมาส าหรับ
ผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 

     

 
5 

การเลือกใชรู้ปทรงและลวดลายเหมาะสมดา้น
อายแุละความตอ้งการของผูท่ี้มีสายตาเลือน 

ราง 

     
 
 

 
6 

ความสะดวก สวมใส่ง่าย      
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ภาคผนวก ข 
ภาพการด าเนินการวิจยัและผลงานต้นแบบ 
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           ภาพการท ากิจกรรมกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 

 

 
ภาพการท ากิจกรรมกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 
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ภาพการท ากิจกรรมกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 
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ภาพผูว้จิยัลงพื้นท่ีร่วมท ากิจกรรมกบัผูท่ี้มีสายตาเลือนราง 
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การทดลองใชง้านจากผูท่ี้มีสายตาเลือนตาเลือนราง

 
การทดลองใชง้านจากผูท่ี้มีสายตาเลือนตาเลือนราง 
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ภาพเคล่ือนไหวทดลองเปรียบเทียบการใชง้านจริงระหวา่งเส้ือท่ีถูกออกแบบมาใหเ้หมาะสมและเส้ือผา้ทัว่ไป จากผูท่ี้มีสายตาเลือน

ราง  



  95 

 
ภาพการแสดงผลงานวจิยั  
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ภาพการแสดงผลงานวจิยั  
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ภาพการแสดงผลงานวจิยั  
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ภาพการแสดงผลงานวจิยั  
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ภาพการแสดงผลงานวจิยั  

 



 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล วินริกา ถวิลกานนท์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 21 สงิหาคม 2533 
สถานที่เกิด โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. โรงเรียนอสัสมัชญัศกึษา  

พ.ศ. ปริญญาตรี คณะศลิปกรรมศาสตร์ วิชาเอกการออกแบบแฟชัน่และ
สิง่ทอ  มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
พ.ศ. 2561 ปริญญาโท คณะศลิปกรรมศาสตร์ สาขานวตักรรมการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 4 เจริญราษฎร์ 1 แยก 7 สาทร ยานนาวา สาทร กทม. 10120   
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